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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ SIÓDMĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                        Łk 17,5-10 
Służyć z pokorą 
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdyby ście mieli 
wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem 
i przesadź się w morze«, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który 
orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: »Pójdź i siądź do stołu«? Czy nie 
powie mu raczej: »Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i 
napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, 
co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono:  
»Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”. 

●●●

W ewangelii słyszymy piękną prośbę Apostołów: „Panie, przymnóż nam wiary!”. Ta 
prośba powinna stać się nieustanną prośbą naszego życia. Powtarzajmy często ten 
wspaniały akt strzelisty! Może zdarzyć się, że pomimo starań o dobry rozwój  
w wierze, o coraz lepsze poznanie Jezusa, nasza wiara stanie się chwiejna i będziemy 
się obawiali jej ukazywać, kieruj ąc się względami ludzkimi. Wiara jest darem Boga, 
której w swej małości, słabości i grzeszności często nie potrafimy zachować. Stąd nie 
dziwmy się, że jest ona słabsza niż ziarnko gorczycy. Nie dziwmy się naszej słabości. 
Bóg bierze ją pod uwagę. Starajmy się wołać, tak jak Apostołowie, o przymnożenie 
wiary, gdy znajdziemy się w jakiejś potrzebie, w niebezpieczeństwie, kiedy 
doświadczamy własnej słabości, w obliczu cierpienia, gdy nam się wydaje, że nasze 
wysiłki nie przynoszą owoców, ale i w momentach sukcesów, radości, gdy się wszystko 
dobrze układa i gdy się nic nadzwyczajnego nie dzieje. W każdym dniu potrzeba nam 
większej wiary. Biegnijmy z prośbami do Boga, bo tylko On jest wszechmocny  
i potrafi zaradzić wszelkim naszym, świata i Kościoła potrzebom. 
Każda Eucharystia jest momentem budowania „mostu” zaufania pomiędzy nami  
i Bogiem. Stąd jak najbardziej mamy prawo podczas tego spotkania wołać dzisiaj 
wspólnie tutaj obecni słowami Apostołów: „Panie, przymnóż nam wiary!”. 
 
 

    
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Różaniec. Zaczyna się On Mszą św.  
    o godz. 16.00. Szczególne zaproszenie kieruję do przygotowujących się do  
    I Komunii św. i Sakr. Bierzmowania. 
2. Od tej niedzieli przyjmuję na wypominki za drogich nam zmarłych. Wysokość ofiar 
    tak jak w zeszłym roku. 
3. Przypominam, że Msze św. wieczorne w niedzielę i dni powszednie sprawowane są 
    od 1 października o godz. 16.00. 

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Kacpra Krukowskiego, Milenę Skoneczną, Bartosza Jędrychowicza i Jakuba 
Jędrzejczyka – niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 

●●● 
KORONKA KU CZCI DUCHA ŚW. I JEGO SIEDMIU DARÓW 

W ostatnią niedzielę podczas homilii Ks. Waldemar zachęcał nas do odmawiania tej koronki 

                                
W Imi ę Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen  
Wierzę w Boga Ojca...   
1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjd ź do nas w darze Mądrości.  
    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjd ź do nas w darze Rozumu.  
    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjd ź do nas w darze Rady.  
    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjd ź do nas w darze Męstwa.  
    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjd ź do nas w darze Umiejętności.  
    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjd ź do nas w darze Pobożności.  
    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjd ź do nas w darze Bojaźni Bożej.  
    + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
 
P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,  
W: I odnowisz oblicze ziemi.  
Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu 
poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  
P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,  
W: Módl się za nami.  
Na zakończenie koronki można odmówić jedną z modlitw liturgicznych do Ducha Świętego/ będą  
zapisane w następnym numerze/. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Nowak prosi szefa o urlop: 
- Urlop?! Jaki urlop?! Cały rok pracuje pan przy otwartym oknie i jeszcze się panu urlopu 
zachciewa?! 



 
INTENCJE 

                        PONIEDZIAŁEK  04. 10. 2010 
16.00 Za +Józefa Szymczaka; 
               +Gabrielę Włodarczyk /greg. 4/. 
                                                     WTOREK  05. 10. 2010 
16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 5/. 
                                                     ŚRODA  06. 10. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii z racji 81 rocz. urodzin. 
          Za +Mariannę, Józefa i Danutę Grzelków, dziadków Grzelków oraz Feliksa 
                  i Władysławę Kłos; 
               +Rozalię, Józefa i Cezarego Szymańskich, dziadków Szymańskich  
                 i Lewandowskich; 
               +Stanisława Gieracha w 20 rocz. śmierci oraz Zofię, Jana i Mariusza 
                 Gierachów; 
               +Gabrielę Włodarczyk /greg. 6/;  
               +Longina Szczepańskiego /int. od sąsiadki Skonecznej z rodziną/; 
               +Zofię Zglińską / popogrzebowa /; 
               +Grzegorza Milewskiego, Stanisławę, Feliksa, Krystynę, Jerzego, Józefa 
                 Królików oraz Halinę Romaldowską /int. mieszkańców z Zielonego/; 
               +Stanisława w 29 rocz. śmierci i Ewę Gil oraz Helenę Lechowską. 
                                                                 CZWARTEK  07. 10. 2010 
16.00 Msza św. czcicieli o. Pio. O powołania kapłańskie w naszej diecezji oraz opiekę 
               Bożą nad studentami Łowickiego Sem. Duch. /int. K. Ż. Róż. o. Pio /; 
                +Gabrielę Włodarczyk /greg. 7/. 
                                                   PIĄTEK  08. 10. 2010 
16.00 Za + Gabrielę Włodarczyk /greg. 8/; 
                +Zofię Hofman /int. od córki Janiny z mężem/. 
                                                   SOBOTA  09. 10. 2010 
16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 9/; 
                +Antoniego i Jadwigę Szydłowskich oraz cr. Szydłowskich, Jasińskich 
                  i Kacprzaków. 
                                                   NIEDZIELA 10. 10. 2010 
  9.00 Za +Marię w 20 rocz. śmierci, Kazimierza, Kazimierę i Jerzego Kobyłeckich 
                 oraz cr. Tworskich; 
                +Gabrielę Włodarczyk /greg. 10/. 
12.00 Za Parafian. 
          O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Kariny i Artura w 10 rocz. ślubu 
                   i ich dzieci; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sabiny i Stanisława w 35 rocz. ślubu 
                   i całej rodziny. 
16.00 Za +Stanisława Kocika w 13 rocz. śmierci, Antoninę, Józefa, Annę, Krystynę 
                  i Łucję Kocik; 
                +Jacka w 23 rocz. śmierci i Waleriana Rochalów oraz Jana Sowika. 
 
 


