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W tegorocznej kreacji X Dnia Papieskiego, obok kard. Karola Wojtyły, znaleźli się
również dwaj inni wielcy naszych czasów: kard. Stefan Wyszyński i bł. ks. Jerzy
Popiełuszko. Cała trójka żyła w tym okresie historii Polski, gdy obrona wiary i
wartości chrześcijańskich wymagała szczególnej odwagi, związanej z ryzykiem nawet
utraty życia.
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Wiara uzdrowionego cudzoziemca
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i
Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw 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 widząc, 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 oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec".
Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła".

●●●
Wdzięczność jest cnotą ludzi szlachetnych i dobrych. Cechuje ona ludzi z dobrego
kruszca, którzy chętnie i często wypowiadają słowa „dziękuję”, „Bóg zapłać”. Poucza
o tym stara legenda o podróżniku, który w czasie jednej ze swoich wędrówek,
przechodził przypadkowo obok stodoły, w której diabeł przechowywał ziarna. Ziarna
te diabeł planował zasiać w ludzkich sercach. W stodole było mnóstwo worków
oznakowanych: „ziarno nienawiści”, „ziarna pychy”, „gniewu”, „zazdrości”,
„chciwości” i wiele innych. W rozmowie z podróżnikiem diabeł wyznał, że ziarna
zasiane w ludzkich sercach szybko kiełkują i wyrastają. „Czy są jednak takie serca, w
których one nie wyrastają?” – zapytał podróżnik. Diabeł odpowiedział ze smutkiem:
„Ziarna te nie zakiełkują w sercu człowieka szlachetnego i wdzięcznego”.
Bądźmy ludźmi szlachetnymi i szczerymi. Dziękujmy Bogu za wszelkie dobro od
Niego otrzymane: za zdrowie, dobrych i kochających ludzi, za pracę, za to co
posiadamy, za to, że mamy co jeść i w co się ubrać. Dziękujmy za otrzymane dary i
łaski w sakramentach świętych. Bądźmy też wdzięczni wobec ludzi. Pan Bóg działa
poprzez ludzi, którzy są naokoło nas. Dlatego ich kochamy, dlatego tęsknimy za
bliskością drugiego człowieka, bez którego jest nam źle. Ten, kto naprawdę wielbi
Boga, nigdy nie powinien obawiać się serdecznych uczuć w stosunku do człowieka.
Kiedy jednak okazujemy uczucia i dziękujemy ludziom, nie zapominajmy oddać
chwały Bogu. Wdzięczny uzdrowiony z dzisiejszej Ewangelii był nie tylko posłuszny,
ale i kochał Tego, komu był posłuszny. Takiego właśnie posłuszeństwa Bogu w miłości
do człowieka uczył nas Jan Paweł II.
Jezusie, Mistrzu ulituj się nad nami i dodaj nam sił byśmy nie ustali w dobrym…

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Różaniec. Zaczyna się On Mszą św.
o godz. 16.00.
2. przyjmuję na wypominki za drogich nam zmarłych. Wysokość ofiar tak jak
w zeszłym roku.
3. Informuję, że w dniu 10 października br. / tj. dzisiaj / pobierana jest krew
w OSP Czerniewice w godz. 10.00 – 13.00.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Julię Żelazek i Marcela Łopatkę – niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą wiary,
prawdy i miłości.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Tomasz Cukier, kaw. z par. tut. i Anna Sowik, panna z par. Sierzchowy.

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

Modlitwy liturgiczne do Ducha Świętego, które można odmówić na zakończenie
Koronki /do wyboru/:
Najmiłościwszy Boże, nakłoń łaskawie ucha Twego na głos modlitwy naszej i oświeć
serca nasze łaską Ducha Świętego, abyśmy byli godnymi szafarzami Twoich tajemnic i
kochali Cię miłością wieczną. Amen.
Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna
tajemnica nie jest przed Tobą zakryta; oczyść przez udzielenie Ducha Świętego, nasze
myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Cię chwalić. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
Oczyść, Panie, ogniem Ducha Świętego nasze sumienia i serca, abyśmy służyli Tobie
w czystości ciała i podobali się dzięki niewinności duszy. Amen.
Panie, niech Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z
obietnicą Twojego Syna doprowadzi je do pełnej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Prosimy Cię, Panie niechaj zstąpi na nas moc Ducha Świętego, aby oczyścić nasze
serca i strzec nas od wszelkich przeciwności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Boże, któryś 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.
Nawiedziwszy sumienia nasze, oczyść je, prosimy Cię, aby Syn Twój, a Pan nasz Jezus
Chrystus, przychodząc do nas, znalazł przygotowane sobie w nas mieszkanie. Który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

- Podobno zmieniłeś pracę - mówi kolega do kolegi.
- Tak, zrobiłem to ze względów zdrowotnych.
- A co ci dolega?
- Mnie nic, ale mojemu szefowi robiło się niedobrze na mój widok...

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 11. 10. 2010

16.00 Za +Zofię, Stanisława i Mariannę Gierach, cr. Gierachów i Gradów;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 11/.
WTOREK 12. 10. 2010

16.00 Za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 12/.
ŚRODA 13. 10. 2010

Bł. Honorata Koźmińskiego
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Ani Haraśnej w 1 rocznicę
urodzin i dla jej rodziców.
Za +Annę w 24 rocz. śmierci i Jana Gierachów, Helenę Gierach, Feliksa Męcinę,
Marię Stanisławską i Józefa Matysiaka;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 13/;
+Zofię Zglińską / int. od rodziny Telusów /;
+Zofię Hofman / int. od syna Jana z żoną/;
+Krystynę, Waleriana i Stanisławę Boneckich;
+Edwarda Kwiatkowskiego /int. imieninowa/;
+Edwarda Szymańskiego.
CZWARTEK 14. 10. 2010

16.00 Za +Ignacego, Franciszkę i Edwarda Kowalczyków;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 14/.
PIĄTEK 15. 10. 2010

16.00 Za +Jadwigę Bonecką;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 15/;
SOBOTA 16. 10. 2010

16.00 Za +Władysława Gieracha, rodziców Pecynów i Gierachów, Tadeusza
Błaszczyka i Jana Czarneckiego;
+Gabrielę Włodarczyk /greg. 16/;
NIEDZIELA 17. 10. 2010

9.00 Za zmarłych Parafian;
za +Gabrielę Włodarczyk /greg. 17/.
12.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Marianny Gierach w 80 rocz.
urodzin i Józefa Gieracha w 85 rocz. urodzin oraz dla całej rodziny.
16.00 Za +Grzegorza Milewskiego w 2 rocz. śmierci /int. od żony i dzieci/.

