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 Nabożeństwo Różańcowe – to forma zbiorowej modlitwy poświęconej Maryi. 

Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze życie - 
Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za 
nami u Swego Syna – Jezusa. 
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 EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ ÓSMĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                    Mk 10,17-30 

Rada dobrowolnego ubóstwa. 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na 
kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” 
Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 
Znasz przykazania: «Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie 
oszukuj, czcij swego ojca i matkę»”. On Mu rzekł: „Nauczycielu, wszystkiego tego 
przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł 
mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz 
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te 
słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał 
wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa 
Bożego”. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. 
Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa 



Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili mi ędzy sobą: „Któ ż więc może się 
zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u 
Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my 
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę 
powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z 
powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym 
czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego 
w czasie przyszłym”. 

� ●  

        Bogactwo otwiera nam drzwi do wszystkiego na ziemi. Im więcej mamy pieniędzy, 
tym łatwiej i szybciej można je otworzyć. Nie jest ono jednak w stanie otworzyć nam 
jednych drzwi - do Królestwa Niebieskiego. Tu bowiem nie liczy się bogactwo materialne, 
lecz bogactwo serca. Jeśli wi ęc posiadamy wszystko, oprócz Boga w swym sercu, jesteśmy 
nie bogaci, lecz biedni. 

                                                                                                                        ks. Janusz Wielgus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel/ 
    na godz. 16.00. Szczególne zaproszenie kieruję do dzieci i młodzieży zwłaszcza  
    przygotowujących się do I Komunii św. i Sakramentu Bierzmowania. 
2. Za tydzień po Mszy św. o godz. 12.00 zapraszam na spotkanie młodzież 
    przygotowującą się do Sakr. Bierzm. Na egzamin zapraszam uczniów kl. III Gimn.  
    w poniedziałek /5 października/ po Różańcu, a uczniów szkół średnich – we wtorek 
    / 6 października/ również po Różańcu. 
3. Od tej niedzieli przyjmuję na wypominki za drogich nam zmarłych. Wysokość ofiar 
    tak jak w zeszłym roku. 
4. Nadal zapisuję na Pielgrzymkę do Medjugorie. 
5. Zapraszam do Oratoryjnej Kawiarenki. 
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DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Annę Gierach – niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 
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UŚMIECHNIJ SI Ę 
Pyta się Francuz swego kolegi:  
- Z czego byś wolał zrezygnować - z wina, czy z kobiet?  
- Aaaa, to zależy od rocznika... 
 
Wpada policjant do cukierni i mówi: 
- Poproszę tort! 
- Pokroić na sześć kawałków, czy na dwanaście? 
- Na sześć, bo dwunastu nie zjemy...  
 
Na lekcji języka polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok. 
 

                    

                                            Dzień Papieski  

Od roku 2001 obchodzony jest w polskim Kościele rzymskokatolickim Dzień Papieski - 
dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji 
jego nauczania. Przypada w niedzielę przed 16 października - rocznicą wyboru kardynała 
Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja 
"Dzieło Nowego Tysiąclecia". 
 

Temat Dnia Papieskiego: 

"Jan Paweł II - Papież wolności" 

 

 
INTENCJE 

 
                                                     PONIEDZIAŁEK 05. 10. 2009. 
16.00 Za +Stanisława Gila w 28 rocz. śmierci, Ewę Gil oraz Helenę Lechowską. 
                                                     
                                                      WTOREK 06. 10. 2009 
16.00 Za +Rozalię, Józefa i Cezarego Szymańskich oraz dziadków Lewandowskich 
                   i Szymańskich. 
 
                                                      ŚRODA 07. 10. 2009 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii Żelazek z racji 80 rocz. urodzin 
                  i całej rodziny Żelazków. 
          Za +Krzysztofa Gromka /int. od rodziny Grabowskich /; 
                +Kazimierza Pasika /int. od Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej/; 
                   +Mariann ę i Józefa Grzelków oraz dziadków Grzelków i Feliksa Kłosa; 
                +Kazimierza Skonecznego /int. od chrzestnicy Janiny z rodziną/;  
                +Mariannę Wójciak /int. od córki Janiny z mężem/; 
                +Czesława Jańskiego /int. od teściowej z rodziną/; 



                +Ks. Henryka Sobieckiego /int. od Margaretek/. 
 
                                                     CZWARTEK 08. 10. 2009 
16.00 Za +Józefa Szymczaka. 
17.30 Za +Józefa Skonecznego w 5 rocz. śmierci oraz rodziców Sawickich. 
 
                                                     PIĄTEK 09. 10. 2009 
16.00 Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich. 
17.30 Za +Antoniego i Jadwigę Szydłowskich. 
 
                                                     SOBOTA 10. 10. 2009 
16.00 Za +Tadeusza Bernata w rocz. śmierci oraz Stanisława i Ryszarda. 
17.00 Ślub – Agnieszka Badowska i Paweł Wojtkiewicz. 
 
                                                     NIEDZIELA 11. 10. 2009. 
                                          DZIEŃ PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
 
  9.00 Za +Zofię i Bolesława Skorupińskich w 25 rocz. śmierci; 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza Woźniaka w 18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Edwarda Szymańskiego /int. imieninowa/. 
  
 
 
 
 
 
 
 


