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PIERWSZE CZYTANIE 2 Krl 5,14-17 
Uzdrowienie Naamana
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej
Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, 
zanurzył się siedem razy w Jordanie według 
słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót 
stało się jak ciało małego dziecka i został oczysz-
czony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym 
orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: 
„Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma 
Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar 
wdzięczności od twego sługi”. On zaś odpowie-
dział: „Na życie Pana, przed którego obliczem 
stoję, nie wezmę!”. Tamten nalegał na niego, aby 
przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: 
„Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu 
słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, 
ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał 
ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bo-
gom, jak tylko Panu”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 98,1.2-
3ab.3cd-4
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. 
DRUGIE CZYTANIE 2 Tm 2,8-13 
Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowa-
li z Chrystusem
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza
Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, po-
tomka Dawida. On według Ewangelii mojej 
powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę 
aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie 
uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko 
przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili 
zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną 
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chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeli-
śmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim 
i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, 
wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się 
będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. 
Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary do-
chowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. 
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 17,11-19 
Wiara uzdrowionego cudzoziemca
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy 
przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 
Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprze-
ciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali 
się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, 
ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do 
nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy 
szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich wi-
dząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego 
i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus 
zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczo-
nych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie zna-
lazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko 
ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Oto słowo Pańskie.

Pn Ga 4,22-24.26-27.31-5,1 Ps 113 Łk 11,29-
32 /Wt Ga 5,1-6 Ps 119 Łk 11,37-41 /Śr Ga 
5,18-25 Ps 1 Łk 11,42-46 /Cz Ef 1,1-10 Ps 98 
Łk 11,47-54 /Pt Ef 1,11-14 Ps 33 Łk 12,1-7 /
So Ef 1,15-23 Ps 8 Łk 12,8-12 /Ndz Wj 17,8-
13 Ps 121 2 Tm 3,14-4,2 Łk 18,1-8.



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 10.10. – 28 n. zwykła 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 10).
7:00 + Genowefę Roguską, Jana Balińskiego i 
cr. Roguskich, Balińskich, Zalewskich.
7:00 Dz.- bł.. Haliny i Wacława Toczyłowskich z 
prośbą o wszelkie łaski dla Jubilatów i cr.
8:30 Dz.-bł. w 45 r. ślubu Andrzeja i Danieli z 
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, dzieci i wnu-
ków.
10:00 + Genowefę i Wacława Kowalskich, ich 
rodziców i rodzeństwo.
11:30 + Franciszka i Mariannę Chmielaków.
13:00 Za Parafian. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Krystynę (20 r. śm.) i Władysława Ga-
lasów, Pawła Laseckiego, cr. Dudzickich, Ry-
szarda Puchę.
Poniedziałek 11.10. 
6:30 + Stanisława Dąbrowskiego (2 r. śm.).
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 11).
7:00 + Czesława Wziątka (ur.).
7:00 + Małgorzatę Matejuk (1 r.śm.).
8:30 + Ryszarda Domańskiego.
18:00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Barbary i Grzegorza z 
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla cr.
Wtorek 12.12. 
6:30 Dz-bł. w 25 r. ślubu Hanny i Kazimierza z 
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, dzieci i wnuczki.
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 12).
7:00 + Stanisławę Zięcina.
8:30 + Ryszarda Domańskiego.
18:00 + Tadeusza i cr. Katonowskich.
Środa 13.10. - Bł. Honorata Koźmińskiego, 
prezbitera
6:30 + Zofię Sobota (mies. po pog.).
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 13).
7:00 + Stanisławę Zięcina.
8:30 + Ryszarda Domańskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O bł. Boże i łaskę zdrowia dla Rafała i jego ro-
dziców.
+ Aleksandrę Masną (4 r. śm.). + Cr. Wojdatów 
i Przeorów. + Martę Zdziarską. + Franciszkę i 

Józefa Cichockich. + Jana, Zofię, Władysława 
Piotrkowskich, Pelagię i Jerzego Laskowskich 
w rocznicę śmierci. + Janinę Zielińską (4 r. śm.) 
i jej rodziców: Anielę i Jana Krysiaków. + Janinę 
i Kazimierza Rutów, Eugeniusza Ablewskigo, 
Stanisława Grelę, Mieczysława Dębskiego.
Czwartek 14.10. 
6:30 + Stanisławę Zięcina.
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 14).
7:00 + Ryszarda Domańskiego.
8:30 + Stanisława Błaszczyka (4 r. śm.), Stani-
sława i Stanisławę oraz Jana Piotrowskich.
18:00 + Mieczysława Jakimiaka, cr. Jakimiaków 
i Stefaniuków.
Piątek 15.10. – Św. Teresy od Jezusa, dziewi-
cy i doktora Kościoła
6:30 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 15).
7:00 + Ryszarda Domańskiego.
8:30 O uzdrowienie duchowe dla Syna i wnuczki.
18:00 + Danutę, Zbigniewa i Małgorzatę Kry-
ków.
Sobota 16.10. - Św. Jadwigi Śląskiej
6:30 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 16).
7:00 + Leokadię Kasprzyk (mies. po pog.).
7:00 + Ryszarda Domańskiego.
8:30 + Mariusza Wydrzyńskiego (mies. po 
pog.).
18:00 + Jarosława, Reginę i Annę Jakubiec, 
Stefana i Mariannę Kaczmarków.
Niedziela 17.09. – 29 n. zwykła 
7:00 + Eugeniusza Stefaniuka (Gr. 17).
8:30 + Zofię Kowalczyk (r .śm.) i Aleksandra 
Kowalczyka.
10:00 + Zofię Kuźnia.
11:30 + Jadwigę i Tadeusza Przywózkich.
13:00 Za Parafian. 
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
+ Krystynę (5 r. śm.), cr. Jagielskich i Kietliń-
skich.
18:00 + Władysława i Helenę (5 r. śm.) Polów, 
Czesława i Andrzeja Brzezińskich oraz zm. z ich 
rodzin.
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wObchodzimy dziś Dzień Papieski, 
poświęcony popularyzacji nauczania 
Papieża Jana Pawła II oraz uczeniu się 
jego wrażliwości na człowieka, „podsta-
wowej drogi Kościoła”. Obchody tego 
dnia zrodziły się z potrzeby wdzięcz-
ności Bogu za wielki pontyfikat Jana 
Pawła II. Dzisiejsza Ewangelia ukazała 
nam wdzięczność jako ważną, chrześci-
jańską postawę, stąd włączmy się w nie 
całym sercem. Podobnie jak w latach 
ubiegłych mamy okazję, by wesprzeć 
finansowo Fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. Po Mszach św. przed ko-
ściołem są zbierane do puszek ofiary na 
ten szczytny cel. 

wNiejako najważniejszym wydarze-
niem tegorocznych obchodów Dnia 
Papieskiego w naszej parafii będzie od-
słonięcie w niedzielę za tydzień przy na-
szym kościele pomnika tego wielkiego 
Polaka. Uroczystości tej, połączonej z 
wprowadzeniem relikwii bł. Ks. Jerze-
go Popiełuszki, będzie przewodniczył 
biskup Stanisław Kędziora. Okolicz-
nościową homilię wygłosi ks. prof. Jan 
Sochoń. Serdecznie zapraszamy – 17 
października godz. 13.00. 

wWe środę przypada trzynasty dzień 
miesiąca. Po różańcu, który będzie jak 
zwykle o godz. 17.15, zapraszamy na 
Mszę św. o MB Fatimskiej, a po niej 
odbędzie się Fatimska procesja.

wW czwartek, 14 października, ob-
chodzony jest w Polsce Dzień Edukacji 
Narodowej. Tego dnia otaczamy szcze-
gólną wdzięcznością ludzi, na których 
barkach leży edukacja i wychowanie 
młodego pokolenia. Pamiętajmy o nich 
także w naszej modlitwie.

wZa tydzień po Mszy św. o godz. 
11.30 spotkanie rodziców i dzieci przy-
gotowujących się do I Komunii św.
wTrwają nabożeństwa październiko-

we – zapraszamy do kościoła codziennie 
na godz. 17.15.

W tym tygodniu przypadają nastę-
pujące wspomnienia:

w środę, 13 października – błogosła-
wionego Honorata Koźmińskiego, wiel-
kiego zakonodawcy. W czasach, kiedy 
zaborcy zlikwidowali dawne zakony i 
zabronili zakładania nowych, utworzył 
26 zgromadzeń bezhabitowych;

w czwartek, 14 października – świę-
tej Małgorzaty Marii Alacoque, francu-
skiej mistyczki, której wizje przyczyniły 
się do ustanowienia tak bliskiego nam 
kultu Serca Pana Jezusa;

w piątek, 15 października – świę-
tej Teresy z Avila, wielkiej reformatorki 
Karmelu i autorki dzieł mistycznych;

w sobotę, 16 października – świętej 
Jadwigi Śląskiej. Jadwiga była szczegól-
nie wrażliwa na los ludzi ubogich i cho-
rych. Dla nich fundowała wiele szpitali. 
Po śmierci męża osiadła w klasztorze w 
Trzebnicy.
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I znów na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
Jezus chce nam zaserwować kolejną poradę 
z zakresu dobrego wychowania i towarzy-
skiej ogłady: pamiętaj o wdzięczności! Nie-
wątpliwie ma rację. Poczucie wdzięczności 
jest wyrazem nie tylko dobrych manier, ale 
i wielkości człowieka, jego bezinteresowności 
i szlachetności. Wdzięczność jest człowiekowi 
niezbędna – bez niej grozi nam kompletne 
zdziczenie i skomercjalizowanie wszystkich 
dziedzin życia. 

Bez wdzięczności nie ma bowiem miłości, 
poświęcenia, bezinteresowności. Albowiem 
wszystko to opiera się na darze, a dar jest tam, 
gdzie nie ma pieniędzy, zysku, zapłaty. Bied-
ny jest człowiek, który uważa, że wszystko jest 
handlem, że za wszystko trzeba płacić, który 
zawsze domaga się dla siebie zapłaty i sam 
skrupulatnie reguluje swoje rachunki. Wielu 
jest takich, którzy nie chcą zaciągać żadnych 
zobowiązań ani długów wdzięczności, gdyż 
boją się bliższej więzi z drugim człowiekiem; 
rozliczenia gotówkowe regulują wszystko i 
zwalniają od niematerialnych zobowiązań. 
Zapominają oni jednak, że nie wszystko da się 
kupić za pieniądze, nade wszystko zaś miłości. 
Wielu jest też takich, którzy nie potrafią być 
wdzięczni innym, gdyż są chciwymi egoistami 
i sądzą, że wszystko im się należy za darmo, 
na mocy prawa i sprawiedliwości. Obojętnie 
jak by na to nie patrzeć, brak wdzięczności 
jest cechą, która degraduje człowieka i pod-
kopuje fundamenty ludzkiego świata i życia. 

To samo dotyczy także Boga i naszych rela-
cji z Bogiem. Biada człowiekowi, który chciał-
by tu wprowadzić zasady kupna-sprzedaży, 
który chciałby z Bogiem handlować, zamiast 
zdać się na Jego łaskę, hojność i dar. Wbrew 
pozorom, taka kupiecka postawa względem 
Boga jest bardzo częsta. Wynika ona z py-
chy, która domaga się, aby Bogu niczego nie 
zawdzięczać, aby nie być od Niego zależnym 

i za wszystko Mu zapłacić. Często źródłem 
takiej postawy jest to, człowiek sam nigdy 
nie doświadczył bezinteresownego daru, wy-
pływającego z miłości, że za każdą rzecz lub 
uczucie musiał zawsze płacić lub zdobywać 
je własnym wysiłkiem. Takiemu człowiekowi 
– bez jego winy – obce jest poczucie wdzięcz-
ności; nie wie on także czym jest bezintere-
sowność i miłość. 

Trudno powiedzieć, co zaważyło w przy-
padku tych dziewięciu uzdrowionych. Może 
tak bardzo byli zaślepieni swoim cierpieniem i 
pragnieniem zdrowia, że poza tym marzeniem 
niczego więcej nie widzieli ani nie chcieli? 
Trudno ich za to winić – można tylko współ-
czuć, że zapatrzeni we własne marzenia, nie 
dostrzegli szansy, jaka się dla nich zrodziła, 
gdy spotkali Jezusa. Tak bywa, gdy człowiek 
spodziewa się tylko tego, co uważa, że mu się 
samo należy lub że go na to stać: nie potrafi 
przyjąć niczego, co jest darmowym darem i 
wypływa z łaski. W przypadku trędowatych, 
tym nadprogramowym darem było zbawienie 
i łaska wiary. 

Tylko ostatni trędowaty zrozumiał, co się 
tam naprawdę stało. Tylko on potrafił zoba-
czyć nie tylko to, co dostał, ale także i to, co 
naprawdę zostało dane – miłość! Pozostali 
skupili się na prezencie – jak dziecko, któ-
re dostało czekoladę od kochającej mamy i 
szybko ucieka do kąta, aby ją samemu zjeść. 
Miłości matczynej nie zauważyło, a więc i nie 
potrafiło przyjąć.

Czy nie tak bywa i z nami? Czy nie jesteśmy 
skupieni tylko na swoich pragnieniach i ży-
czeniach, albo na sukcesach – które chociaż 
wypływają z łaski, to jednak przypisujemy je 
sobie? Czy zaślepieni tym wszystkim nie zapo-
minamy o najważniejszym – o miłości Boga, 
który nam to wszystko daje? A ta miłość zna-
czy więcej niż wszystkie bogactwa świata.

Ks. Mariusz Pohl

GDZIE JEST DZIEWIĘCIU?


