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XIX DZIEŃ PAPIESKI
W przyszłą niedzielę 13
października będziemy w Ko‐
ściele w Polsce przeżywali XIX
Dzień Papieski pod hasłem:
„Wstańcie, chodźmy!”. Niech
stanie się on kolejną okazją do
dziękczynienia Bogu za dar ży‐
cia i posługi papieskiej Wielkie‐
go Papieża – Świętego Jana
Pawła II. Tego dnia odbędzie
się też tradycyjna zbiórka do
puszek na „Dzieło Nowego Ty‐
siąclecia”.

NIEDZIELA, 13 PAŹDZIERNI ‐
KA, W NASZEJ OJCZYŹNIE –
TO DZIEŃ WYBORÓW PARLA ‐
MENTARNYCH

W związku z tym wydarze‐
niem specjalne słowo kieruje do
nas Przewodniczący Konferen‐
cji Episkopatu Polski ks. abp
Stanisław Gądecki. Czytamy
w tym słowie m.in. takie ważne
przypomnienia: „Pluralizm nie
może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady
etyczne – ze względu na ich naturę i rolę jaką pełnią w życiu społecznym –
nie mogą być przedmiotem „negocjacji”... Katolicy nie mogą wspierać pro‐
gramów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję mał‐
żeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności
za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie
mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące
zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widze‐
nia politycznego”.
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Z Ewangelii św. Łukasza
Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli
wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korze‐
niem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając słu‐
gę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź zaraz 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 okazuje
wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczy‐
nicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wy‐
konaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia tej niedzieli przynosi nam znamienną prośbę Apostołów
skierowaną do Pana Jezusa: „Dodaj nam wiary”. W innych tłumaczeniach
Ewangelii wg św. Łukasza na język polski wydaje się, że ta prośba Aposto‐
łów oddana jest w wymowniejszy sposób poprzez słowa „przymnóż” czy
„wzmocnij naszą wiarę”. Warto też zwrócić uwagę na kontekst tego frag‐
mentu Ewangelii: Pan Jezus rozpoczynając swoją działalność w Galilei, te‐
raz już zbliża się do Jerozolimy, gdzie ma umrzeć i zmartwychwstać. Dialog
Pana z Apostołami jest przedostatnim okresem podróży do Jerozolimy. Apo‐
stołowie słuchali już tylu pouczeń Pana Jezusa i byli świadkami tak wielu
uczynionych przez Zbawiciela cudownych znaków ukazujących kim On jest,
a ta skierowana do Mistrza prośba o przymnożenie wiary zdaje się wskazy‐
wać, że jako uczniowie w szkole Chrystusowej Ewangelii, coraz lepiej rozu‐
mieli doniosłą rolę wiary w relacji z Chrystusem – Panem i Mistrzem.
Wiara przez Ewangelistę Łukasza jest rozumiana i ukazana jako posłuszne
słuchanie Słowa: nie chwilowe zainteresowanie lecz odpowiedź, która wzra‐
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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sta i dojrzewa, którą podtrzymuje modlitwa. Jest czymś bardzo charaktery‐
stycznym, że to właśnie w Ewangelii wg św. Łukasza znajdujemy nie tylko
wprost wyrażoną prośbę Apostołów do Pana Jezusa o przymnożenie wiary,
ale także wyraźnie skierowaną przez nich prośbę do Mistrza: „Panie, naucz
nas modlić się” (Łk 11,1). Zauważmy przy tej okazji, że pomiędzy wiarą
i modlitwą oraz życiem istnieje ścisły związek: jak wierzymy – tak się mo‐
dlimy, a jak się modlimy – tak żyjemy. Prośba Apostołów z dzisiejszej
Ewangelii o wzmocnienie wiary winna stać się i naszą bardzo osobistą, ser‐
deczną prośbą skierowaną do Zbawiciela, a także okazją do refleksji nad
kształtem naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Wydarzenia ewangeliczne tak
dobitnie nam pokazują, że Pan Jezus wiary oczekiwał i ją pochwalał (podzi‐
wiał wiarę setnika z Kafarnaum, który prosił o uzdrowienie chorego sługi –
Łk 7,1 nn.), wypominał brak wiary (Apostołowie w czasie burzy na jeziorze
– Łk 8,22 nn.); wiara w moc zbawczą Chrystusa niosła ocalenie (nawrócona
grzesznica, która przyszła do Pana Jezusa, gdy był na uczcie w domu fary‐
zeusza Szymona – Łk 7,50; kobieta cierpiąca na krwotok Łk 8,43 nn.). Do
Jaira, który prosił o uzdrowienie umierającej córki, a któremu powiedziano,
że już umarła, Pan Jezus powiedział słowa, które i dla nas mogą być waż‐
nym pouczeniem: „Nie bój się, wierz tylko...” (Łk 8,50). Naszą wiarą może‐
my też innych sprowadzać do Chrystusa: paralitykowi Pan Jezus odpuszcza
grzechy i uzdrawia go, widząc wiarę tych, którzy go do Niego przynieśli
(por. Łk 5,20).
Trzeba nam też uwierzyć w moc naszej wiary, co obrazowo w tym
ewangelicznym pouczeniu Pana Jezusa jest odniesione do morwy – jest to
drzewo o szerokiej koronie i rozrośniętych korzeniach, i wydaje się niemożli‐
we jego wykorzenienie, i posadzenie w morzu. Nasza więź wiary łączy nas
z Bogiem, dla którego „nie ma nic niemożliwego” (por. Łk 1,37).
Ewangelista Łukasz przekazał nam pełne zbawczej troski pytanie Pa‐
na Jezusa: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyj‐
dzie?” (Łk 18,8). Niech nasza wytrwała modlitwa o przymnożenie wiary,
a także stała troska o pogłębianie wiedzy religijnej koniecznej do dojrzałości
wiary, zaowocują życiem prawdziwego ucznia Pana, byśmy mogli kiedyś
usłyszeć słowa Chrystusa: „Błogosławiony (czyli szczęśliwy!) jest ten, kto we
mnie nie zwątpi” (Łk 7,23).
Dalsze pouczenia Pana Jezusa, które przynosi nam ta niedzielna
Ewangelia wskazują, że uczeń Chrystusa ma służyć wytrwale i z pokorą, za
wzorem swojego Mistrza i Pana.

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI
Papież Leon XIII w 1883 r. zalecił, aby przez cały miesiąc październik
odmawiano w kościołach różaniec. Ktoś obrazowo nazwał różaniec „tajemni‐
czym pomostem między niebem i ziemią, i sznurem, który pociąga dzwon,
alarmujący całe niebo”. Każdego roku 7 października obchodzimy liturgicz‐
ne wspomnienie NMP Różańcowej ustanowione przez papieża Piusa V na
pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto w 1571 r., które zo‐
stało wyproszone modlitwą różańcową, a które uchroniło wtedy Europę
przed inwazją muzułmańską.
Matka Boża objawiając się w 1877 r. w Gietrzwałdzie, na Warmii (ob‐
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jawienie uznane przez Ko‐
ściół) Justynie Szafryńskiej
i Barbarze Samulowskiej wzy‐
wała do modlitwy i pokuty
oraz prosiła, by codziennie od‐
mawiać różaniec.
Szczególne wezwanie do
modlitwy różańcowej płynie
z objawień Matki Bożej w Fa‐
timie. Objawienia miały miej‐
sce 13 dnia miesiąca od maja
do października 1917 r. Mat‐
ka Boża objawiła się trojgu dzieciom: Franciszkowi, Hiacyncie (beatyfiko‐
wani) oraz Łucji, która zmarła w 2005 r. jako karmelitanka. W ostatnim
objawieniu 13 października 1917 r., któremu towarzyszyły niezwykłe zjawi‐
ska atmosferyczne (tzw. cud słońca) widziane przez ok. 70 tys. pielgrzymów,
Matka Boża jako Królowa Różańca wezwała do codziennego odmawiania ró‐
żańca oraz do poprawy życia i nie obrażania Pana Boga.
Święty Jan Paweł II 16 października 2002 r. ogłosił List apostolski
„Rosarium Virginis Mariae” – o Różańcu Świętym. Aby różaniec w pełniej‐
szy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii” papież Jan Paweł
II wprowadził do rozważanych już tajemnic radosnych, bolesnych i chwa‐
lebnych, tajemnice światła, które dotyczą ważnych momentów z życia pu‐
blicznego Pana Jezusa: 1. Jego chrzest w Jordanie; 2. objawienie Siebie na
weselu w Kanie Galilejskiej; 3. głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do
nawrócenia; 4. przemienienie na górze Tabor; 5. ustanowienie Eucharystii.
W Liście o Różańcu Świętym Jan Paweł II m.in. szczerze wyznaje: „Róża‐
niec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu
wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy… różaniec to modli‐
twa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej
prostocie i głębi zarazem”.
Papież Franciszek ogłosił tegoroczny różańcowy miesiąc październik
„Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym”. Pragnieniem Ojca Świętego jest,
aby ten Nadzwyczajny „Miesiąc Misyjny" odnowił misyjną żarliwość
wszystkich wiernych!
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

