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W drodze do Jeruzalem Jezus przechodził przez pogranicze
Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, spotkało Go
dziesięciu trędowatych mężczyzn. Stanęli w oddali i wołali:
„Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”. A gdy ich zobaczył,
powiedział: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”. Gdy oni szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, głośno chwaląc Boga. Upadł na twarz do Jego
stóp i dziękował Mu. Był to Samarytanin. Jezus zapytał: „Czy
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
I nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać chwałę Bogu, tylko
ten cudzoziemiec?”. A jemu powiedział: „Wstań, idź! Twoja
wiara cię uzdrowiła”.
Wdzięczność i posłuszeństwo
Bóg jest hojnym dawcą. Nieustannie obdarowuje łaskami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi. Aby to odkryć, potrzeba wdzięczności. Uznanie bycia obdarowanym jest pierwszym krokiem
w efektywnym posługiwaniu się wszystkim, co otrzymaliśmy.
Wdzięczność to również ufność, że Bóg wie najlepiej, czym nas
obdarować i w jaki sposób. W dzisiejszej Ewangelii odpowiedź
Jezusa wydaje się nie mieć nic wspólnego z prośbą trędowatych.
Przepisy prawa rygorystycznie określały procedurę potwierdzenia oczyszczenia z trądu. Tymczasem ci chorzy mają udać się
do kapłanów, nadal skażeni trądem. Warto wyruszyć w drogę
ku kapłanom, ku pośrednikom Bożej mocy i łaski. Zaufać Chrystusowi to przyjąć Jego pomoc w taki sposób, jaki On wskazuje.
Wówczas możemy doświadczyć nie tylko uzdrowienia ciała, lecz
przede wszystkim serca, które rozpozna w Jezusie Zbawiciela
i pełne ufności odda się Jemu.
Pragnę, Panie, zawsze z wdzięcznością przyjmować Twoje
dary, widzieć w nich ojcowską miłość, którą stale mnie obdarzasz. Niech moja wdzięczność wyraża się w posłuszeństwie Twoim zamiarom.
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Jezus powiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie zniechęcać się: „W pewnym
mieście był sędzia, który nie bał się Boga nie szanował ludzi.
W tym mieście mieszkała też wdowa, która stale przychodziła
do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem».
Przez pewien czas nie chciał, ale potem pomyślał sobie: «Chociaż Boga się nie boję ani nie szanuję ludzi, to uczynię zadość
sprawiedliwości, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa. Niech
w końcu przestanie przychodzić i mnie zadręczać». Pan powiedział: „Posłuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia!
Bóg natomiast, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czyż będzie zwlekał
w ich sprawie? Mówię wam, że szybko uczyni zadość sprawiedliwości. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?”.
„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”
Wiara podpowiada, że sama sprawiedliwość nie wystarczy. Ale
jej brak staje się często przeszkodą w wierze. Widok wszelkiej
ludzkiej niesprawiedliwości może być pytaniem o nieobecność
Boga, wzdychaniem zgłębi serca o Jego sprawiedliwość. Wołaniem, które nie jest ucieczką przed wysiłkiem i własną odpowiedzialnością, ale znakiem realizmu, bo wypływa z uznania
własnej słabości i niewystarczalności. Znakiem świadomości, że
tego przeciwnika Jezus już pokonał i ma nad nim władzę. Jest
też znakiem wiary, bo wołający wierzy i ufa, że Bóg pragnie jego
szczęścia, jego życia z Nim na wieczność. Wytrwała modlitwa
jest budowaniem murów obronnych wobec zasadzek złego ducha. Stanięcie w prawdzie o mojej kruchości i niewystarczalności
otwiera drogę ku odnowie całego mojego życia. Odnowie, która
płynie z wytrwałej wiary, relacji z Bogiem żywym.
Dziękuję Ci, Panie, za dar wiary. Niech Twoja łaska wspomaga mnie, aby moja wiara była zawsze żywa, umacniała
mnie na drodze życia i abym z radością dzielił się tym darem z innymi.

Sługa Boża Paulina Jaricot – założycielka Żywego Różańca
wykorzystała w realizacji innych projektów misyjnej współpracy. „Moim powołaniem – pisała – nie jest przywiązanie się
do jakiegoś dzieła w taki sposób, aby zapomnieć o wszystkim
innym (…). Chcę pozostać wolną, aby pracować tam, gdzie
potrzeby są jeszcze większe”. Paulina zmarła 9 stycznia 1862
roku w wielkim ubóstwie i opuszczeniu. Najbardziej znanym
i rozpowszechnionym w całym świecie dziełem Pauliny Jaricot jest Żywy Różaniec, który zainicjowała w 1826 r. Papież
Grzegorz XVI zatwierdził Żywy Różaniec w 1832r. Zainicjowane przez Paulinę Jaricot Dzieło Rozkrzewiania Wiary papieże
polecali biskupom, kapłanom i wiernym. W stulecie powstania Dzieła, 3 maja 1922 r., Pius XI Motu Proprio Romanorum
Pontificum uczynił je „papieskim” i polecił wprowadzić w całym Kościele powszechnym.
Papież Jan XXIII podpisał w 1963 roku dekret stwierdzający
heroiczność cnót Sługi Bożej Pauliny Jaricot. Kościół zmierza
więc do ogłoszenia jej błogosławioną. Wierni jej rodzinnego
Lyonu i członkowie PDRW w całym świecie, wdzięczni za jej
charyzmat, trwają w modlitwie o cud, który jest warunkiem
beatyfikacji.
Dnia 9 stycznia 2012 roku minęła 150 rocznica narodzin
dla nieba sługi Bożej Pauliny Jaricot (1799-1862), założycielki
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.

Sługa Boża Paulina Jaricot, urodzona w Lyonie 22 lipca
1799 roku w rodzinie bogatych przemysłowców, już w wieku
17 lat zdecydowała się żyć tylko dla Boga. Złożyła prywatnie
ślub czystości i przyjęła prosty styl życia oraz sposób ubierania się lyońskich robotnic.
Dzięki swojemu bratu Fileasowi, który w Seminarium św.
Sulpicjusza w Paryżu przygotowywał się do pracy misyjnej
w Chinach, dowiedziała się o dramatycznej sytuacji Chińczyków i konieczności misji w tym kraju. Szukała, więc sposobu rozbudzenia wśród katolików entuzjazmu dla ich wspomagania.
Sposób znalazła w 1819 roku. Zaczęła tworzyć grupy złożone z 10 osób, z których każda starała się zachęcić do wspomagania misji przez inne 10 osób. Z kolei dziesiątki organizowano w setki, a setki w tysiące. Każdy członek zobowiązywał się
do codziennej modlitwy za misje i niewielkiej cotygodniowej
ofiary na ten cel. Na każdym szczeblu grupami kierowali odpowiedni przewodnicy. Pierwszymi członkiniami Dzieła były
robotnice, a pierwsze zelatorki (animatorki) zostały wybrane
spośród robotnic zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dnia 3 maja 1822
roku grupa świeckich, która zgromadziła się w celu przedyskutowania nowych form współpracy misyjnej, przyjęła system
Pauliny Jarocot dla wspomagania misji. Na tym spotkaniu jego
przewodniczący, Benedykt Coste, powiedział: „Jesteśmy katolikami i w konsekwencji nie powinniśmy pomagać takiej czy
innej misji, ale wszystkim misjom świata”. Grupa przekształciła
się w radę utworzonego Dzieła pomocy misjom. W tym czasie
Paulina Jaricot stała na czele setki członkiń. Wahała się, czy pozostawić dzieło w innych rękach, ale gdy dostrzegła, że nowe
kierownictwo może przyczynić się do uniwersalności Dzieła,
sama pozostała na uboczu. Swoje zdolności organizacyjne

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot
Panie Jezu Chryste,
Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”
(Mk 16, 15).
Ty poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz
swoich wyznawców,
a spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot
i natchnąłeś ją, by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej,
zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec.
Spraw, by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem głoszenia Ewangelii,
objawiając Twoją nieskończoną miłość.
Za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej Pauliny udziel mi
łaski…,
o którą szczególnie Cię proszę.
Zechciej ją wsławić cudownym znakiem,
aby Kościół, który uznał heroiczność jej cnót,
mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Za: pakosc-kalwaria.franciszkanie.net

INFORMACJE DLA WIERNYCH
Msze św. w niedzielę o godz.: 9.00, 10.30 dla młodzieży, 12.00 dla dzieci i 18.00.
Msze św. w tygodniu o godz.: 17.00 i 18.00. We wtorek i w sobotę Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.
W środę po Mszy św. o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do św. Józefa.
W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Kancelaria parafialna czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 16.45, w soboty od godz. 8.00 do 9.00. W styczniu
oraz w wakacje po Mszy św. o godz. 18.00.
Spowiedź: podczas każdej Mszy św.
Sakrament chrztu: Trzecia niedziela miesiąca o godz. 10.30. W piątek, przed niedzielą chrztów, po Mszy św. o godz. 18.00 katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy będą pełnili tę zaszczytną
funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
Roczki: Czwarta niedziela miesiąca o godz. 12.00.
Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II: 16 każdego miesiąca godz. 18.00.
Modlitwy za wstawiennictwem św. Rity – patronki spraw trudnych: 22 każdego miesiąca godz. 18.00.
Msza św. w intencji ojczyzny – pierwsza niedziela miesiąca godz. 18.00
Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca – pierwsza sobota miesiąca godz. 18.00 i pierwsza niedziela miesiąca godz. 9.00.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Nabożeństwo październikowe codziennie
o godz. 17.30. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy!
Różaniec dla dzieci w poniedziałki i czwartki. Młodzież zapraszamy na Różaniec we wtorki i piątki.
2. W niedzielę, 13 października, po Mszy św. o godz. 18.00
spotkanie Kręgu Biblijnego.
3. W niedzielę, 13 października, już po raz 19. obchodzimy
w całym kraju Dzień Papieski, pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” Dzień ten został powołany przez Episkopat Polski dla
upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem
Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. To wspaniała okazja, aby zagłębić
się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana
Pawła II. Chcemy również złożyć swoją „cegiełkę” w budowę
żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną,
lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek.
Młodzi przedstawiciele naszej parafii stoją przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. Dlatego polecam tę zbiórkę życzliwości parafian. „Bóg zapłać” za składane ofiary.
4. W poniedziałek, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje
święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszamy
na Różaniec o godz. 17.30 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty.
5. We wtorek, 15 października, obchodzimy Dzień Dziecka
Utraconego. Chcemy wspierać naszymi modlitwami rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. W ich intencjach odmówimy modlitwę różańcową.
6. W środę, 16 października, przypada 41. rocznica wyboru
kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, będziemy się modlić za
wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki z intencjami.
7. W piątek, 18 października, święto św. Łukasza Ewangelisty.
Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby
Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy

troszczą się o nasze zdrowie i życie podczas różańca i Mszy
Świętej.
8. Spotkanie Diecezjalnej Akademia Rodziny, w sobotę, 19
października godz. 15.00 – ks. dr Paweł Pielka: „Po co małżonkom teologia”. Spotkania odbywają się na Wydziale Nauk
o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60. Wstęp Wolny!
9. W trzecią niedzielę miesiąca, 20 października, ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace przy parafii.
10. W niedzielę, 20 października rozpocznie się w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Został on ogłoszony przez papieża
Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej
encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego
Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego
zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc
misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne
będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby misji.
11. W środę, 22 października, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną
poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.
12. W czwartek, 24 października, na Mszy św. o godz. 18.00, ks.
bp Piotr Skucha udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży
z naszej parafii. Prosimy, rodziców i młodzież, o pomoc w posprzątaniu kościoła na uroczystość Bierzmowania, w sobotę, 19
października od godz. 10.00. Spowiedź przed Bierzmowaniem
będzie w sobotę, 19 października o godz. 16.00.
13. W czwartek, 24 października, Msza św. będzie o 7.00 a Nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.00.
14. Przyjmujemy na wypominki: roczne i półroczne – czytane
w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 9.00; oktawalne –
czytane przez osiem dni od 1 do 8 listopada, połączone z modlitwą różańcową o godz. 17.30 i Mszą św. za tych zmarłych
o godz. 18.00. Na stoliku pod chórem wyłożone są karteczki
na wypominki. Można także zamawiać Msze św. na przyszły
rok.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…

• W czwartek, 17 października, św. Ignacy Antiocheński (zm.
ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik’
• W piątek, 18 października, św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy
i malarzy;
• We wtorek, 22 października, św. Jan Paweł II (1920-2005),
Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

• We wtorek, 15 października, św. Teresa od Jezusa (15151582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich;
• W środę, 16 października, św. Jadwiga Śląska (ok. 11801243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka
Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska;

5 INTENCJE MSZALNE
XXIX Niedziela Zwykła 20.10.
9.00. † Stanisława, Bronisławę, Reginę Mędrych, od córki
10.30. 1) Chrzty:
		 2) † Mirosławę Kujawską, gregorianka 20
12.00. † Sabinę Woszczek i zmarłych z rodziny Woszczków
18.00. † Stanisława Ślęzak w 7. r. śmierci
Poniedziałek 21.10.
17.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 21
18.00.		 Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o zdrowie
			 i błogosławieństwo Boże dla Ireny
Wtorek 22.10. Św. Jana Pawła II
7.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 22
18.00. † Helenę, Kazimierza Siwiec, zmarłych z rodzin Kisiel
			 i Siwiec
Środa 23.10.
17.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 23
18.00. 1) W intencjach polecanych Grupie Modlitwy
			 Wstawienniczej
		 2) + Norberta Kocybę; od żony, dzieci, wnuków
			 i prawnuka
Czwartek 24.10.
7.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 24
18.00.		 Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
Piątek 25.10.
17.00. † Paulina Musiała w 7. r. śmierci
18.00 1) † Mirosławę Kujawską, gregorianka 25
		 2) † Ryszarda Zych, od syna z rodziną
Sobota 26.10.
7.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 26
18.00. 1) † Kazimierza Grabowskiego w 25. r. śmierci;
			 zmarłych z rodzin Skowronów i Grabowskich
		 2) † Jana, Małgorzatę, Ryszarda Mechockich;
			 Wincentego, Zofię, Stanisława Nowak

XXVIII Niedziela Zwykła 13.10.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
			 Jolanty i Zbigniewa w 35. r. ślubu
10.30. 1) † Czesława Buczka w 24. r. śmierci; Stanisława,
			 Jadwigę Kołątaj
		 2) † Mirosławę Kujawską, gregorianka 13
12.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
			 Bożej i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla
			 Małgorzaty i Sławomira w 25. r. ślubu
18.00. † Zofię Denkiewicz
Poniedziałek 14.10.
17.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 14
18.00. † Bolesława Swoboda w 1. r. śmierci, od córek
			 z rodzinami
Wtorek 15.10. Św. Teresy od Jezusa
7.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 15
18.00. 1) † Teresę, Stanisława Głowackich
		 2) † Tadeusza Drzewieckiego
Środa 16.10. Św. Jadwigi Śląskiej
17.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 16
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, oraz
			 w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
			 i zakonne, od Żywego Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów
Czwartek 17.10. Św. Ignacego Antiocheńskiego
17.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 17
18.00. † Helenę Olbińską i zmarłych z rodziny Olbińskich,
			 Sosinów, Fijałkowskich
Piątek 18.10. Święto św. Łukasza, Ewangelisty
17.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 18
18.00 1) + Łukasza Papierniaka; Helenę, Marcina Kubik
		 2) + Annę, Józefa Korbów
Sobota 19.10.
7.00. + Mirosławę Kujawską, gregorianka 19
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha
			 Świętego i opiekę Matki Bożej dla Pawła z okazji
			 18. r. urodzin

Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 9

·

XXX Niedziela Zwykła 27.10.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski w 18 r.
			 urodzin dla Zuzanny Binkowskiej
10.30. 1) Za zmarłych z rodziny Gnieckich i Kurzac
		 2) † Mirosławę Kujawską, gregorianka 27
12.00.		 Roczki: Mikołaj Pietrzyk
18.00. † Adama Kaszę w 9. r. śmierci i zmarłych z rodzin
			 Kaszów, Krzysztofczyków
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