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Miesiąc październik miesiącem Różańca świętego 
Istotą modlitwy różańcowej jest rozważanie tajemnic Ewangelii i  medytacja, a tym 
samym spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem i Jego Matką. Za odmówienie 
różańca przed Najświętszym Sakramentem lub we wspólnocie (zgromadzenie, grupa 
formalna, rodzina) można uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy pod zwykłymi 
warunkami. 
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EWANGELIA NA XXVII  NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                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". 

 
Postawa wierności, o której mówią dzisiejsze czytania, staje się programem na życie. 
Dzięki wierności ma ono szansę stawać się coraz lepsze, coraz pełniejsze, a my sami 
bardziej szczęśliwi. W wierno ści chodzi o to, by dobrze robić swoje! Być dobrym 
lekarzem, studentem, ojcem, żoną… Nie odwracać się od czynionego dobra, nie 
obniżać poprzeczki, nie pójść na łatwiznę. Choćby się wydawało, że już wszyscy wokół 
dawno dali sobie spokój z uczciwością, prawdą, przebaczeniem, miłością, choćby się 
zdawało, że Pan Bóg nas opuścił, nie poddajmy się podszeptom Złego. 
Matko Boża, Różańcowa, przez Twoje wstawiennictwo prosimy Twego Syna o łaskę 
życia wiarą na co dzień, o łaskę bycia świadkami wiary. Przez Chrystusa, z 
Chrystusem i w Chrystusie. 
 

 
KOMPENDIUM  

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział pierwszy 
/CD / WIERZĘ W BOGA OJCA 

70. Kto daje duszę człowiekowi?  
Każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga - nie jest ona dziełem 
rodziców - i jest nieśmiertelna. Nie ginie po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i 
połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania. 366-368; 382  
71. Jaka relacja, w zamyśle Boga, istnieje między mężczyzną i kobietą?  
Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni przez Boga w doskonałej równości jako osoby 
ludzkie, ale też w ich odrębnym byciu mężczyzną i kobietą. Bóg stworzył ich jedno dla 
drugiego, do wspólnoty osób. Razem są wezwani, łącząc się w małżeństwie w taki sposób, 
że stają się "jednym ciałem" (Rdz 2,24), do przekazywania życia ludzkiego i do władania 
ziemią jako "zarządcy" Boży. 369-373; 383  
72. Jaki był, według zamysłu Bożego, pierwotny stan człowieka?  
Bóg stwarzając mężczyznę i kobietę obdarował ich specjalnym uczestnictwem w życiu 
Bożym, w świętości i sprawiedliwości. Według zamysłu Bożego, człowiek nie musiał ani 
cierpieć, ani umierać. Ponadto panowała doskonała harmonia w człowieku, z sobą samym, 
harmonia między stworzeniem i Stwórcą, między mężczyzną i kobietą, jak również między 
pierwszą parą i całym stworzeniem. 374-379; 384  
 

 



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., Rocznicy i Sakr. Bierzmowania oraz 
grających na instrumentach muzycznych. Każdego dnia będą losowane nagrody. 

2. Przyjmuję na wspominki za drogich nam zmarłych. Wysokość ofiar tak jak  
    w zeszłym roku. 
3. Ofiary, które złożymy na tacę za tydzień przeznaczone będą na parafialne  
    inwestycje /tapicerka na ławki w formie poduszek 3 cm./. 
4. Zachęcam do nabywania zniczy rozprowadzanych przez Caritas po 2.50 zł. 
    Pamiętajmy, że kupując tę świecę pomagamy najuboższym dzieciom z naszej  
    diecezji. 
5. Przypominam, że na pielgrzymkę do Domaniewic wyjeżdżamy z Pl. JP II 
    o godz. 8.00 w najbliższą sobotę /proszę zabrać ze sobą składane krzesełko/, 
    a ministranci ze szk. Podst. na Turniej w piłkę halową do Rawy Maz. w niedzielę 
    /13 października br./ o godz. 13.15.  
6. Młodzież przygotowującą się do Sakr. Bierzmowania zapraszamy na obowiązkowe 
    spotkanie w niedzielę, tj. 13 października br. po Mszy św. o godz. 16.00. 

 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Norbert Karpi ński, kaw. z Tomaszowa Maz. i Justyna Jacak, panna z par. tutejszej. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Co należy zrobić gdy ptak napaskudzi na głowę?  
- Podziękować Bogu, że nie dał skrzydeł krowom! 

 

Upadek 

73. Jak rozumieć rzeczywistość grzechu?  
Grzech jest obecny w historii człowieka. Rzeczywistość grzechu wyjaśnia się w pełni 
dopiero w świetle Objawienia Bożego, przede wszystkim w świetle Chrystusa, Zbawiciela 
wszystkich ludzi, który sprawił, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała 
się łaska. 385-389  
74. Czym jest upadek aniołów?  
Pismo Święte i Tradycja Kościoła nauczają, że Szatan i inne złe duchy zostały stworzone 
przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły się złymi, ponieważ z wolnego i 
nieodwołalnego wyboru odrzuciły Boga i Jego Królestwo, dając w ten sposób początek 
piekłu. Usiłują one przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu; lecz Bóg w 
Chrystusie potwierdza swoje pewne zwycięstwo nad Złym. 391-395; 414  
75. Na czym polega pierwszy grzech człowieka?  
Człowiek, kuszony przez diabła, pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy, i 
okazując Mu nieposłuszeństwo, chciał być "jak Bóg" (Rdz 3,5), ale poza Bogiem i nie 
według Boga. W ten sposób Adam i Ewa utracili natychmiast, dla siebie i dla wszystkich 
ludzi, łaskę pierwotnej świętości i sprawiedliwości. 396-403; 415-417  
 
 
                                                                        



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  07. 10. 2013 
16.00 …… 
                                                                     WTOREK  08. 10. 2013 
16.00 Za +Genowefę, Michała i Henryka Włodarczyków, rodziców Dryńskich  
                   i Helenę Śmiechowską. 
                                                           ŚRODA  09. 10. 2013 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii z racji 84 rocz. urodzin. 
          Za +Sławomira Szuwart /int. od siostry Teresy z rodziną/;  
                +Genowefę Sikora /int. od sąsiadki Anieli/; 
                +Stanisławę, Apolonię i Józefa Nowaków, Danutę Kotyńską i Zofię Bors; 
                +Andrzeja Sterna /int. od cioci Bożeny z rodziną/; 
                +Stanisława Gila i Ewę oraz Helenę Lechowską; 
                +Józefa w 2 rocz. śmierci, Antoninę i Antoniego Kielanów oraz Kazimierza 
                  Sasa. 
                                                               CZWARTEK  10. 10. 2013 
16.00 O Boże błogosławieństwo dla członkiń K. Ż. Różańca o. Pio i ich rodzin. 
                                                          PIĄTEK  11. 10. 2013 
  9.00 Za +Krzysztofa Wysmyka i Irenę Rogus oraz pozostałych zmarłych nauczycieli. 
16.00 …… 
                                                  SOBOTA  12. 10. 2013 
16.00 …… 
                                                   NIEDZIELA  13. 10. 2013 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Bernadety i Piotra Rybaków z racji 1 rocz. ślubu 
                  i ich syna Szymona; 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anety i Arkadiusza Żelazków z racji 
                  10 rocz. ślubu i ich dzieci; 
          O Boże błogosławieństwo dla Jacka Szeląga z racji 18 rocz. urodzin. 
16.00 Za +Jadwigę Bonecką. 
 
 
76. Czym jest grzech pierworodny?  
Grzech pierworodny w nas jest stanem pozbawienia pierwotnej świętości i sprawiedliwości, 
w jakim wszyscy ludzie się rodzą. Jest grzechem "zaciągniętym", a nie "popełnionym"; jest 
stanem związanym z urodzeniem, a nie osobistym aktem. Przez jedność rodzaju ludzkiego 
jest on przekazywany wszystkim potomkom Adama wraz z naturą ludzką "przez zrodzenie, 
a nie przez naśladowanie". To przekazywanie jest tajemnicą, której nie możemy w pełni 
zrozumieć. 404; 419  
77. Jakie są inne konsekwencje grzechu pierworodnego?  
Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta: jest zraniona 
w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna 
do grzechu. Ta skłonność do zła jest nazywana pożądliwością. 405-409; 418 /cdn./ 
 
 


