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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Am 6, 1a. 4-7; 1 Tm 6, 11-16; Łk 16, 19-31

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Był pewien bogaty człowiek. Ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie
ucztował. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak, imieniem Łazarz, który pragnął nasycić się resztkami ze stołu bogacza. Lecz tylko psy przychodziły i lizały mu
wrzody. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów
na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pochowany.
Cierpiąc męki w piekle, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Zawołał: «Ojcze Abrahamie, zmiłuj
się nade mną! Poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec
swego palca i zwilżył mój język, gdyż bardzo cierpię w tym
płomieniu». Lecz Abraham odparł: «Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra, podczas gdy Łazarz
doświadczył zła. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz
męki. Poza tym między nami a wami istnieje ogromna przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, albo stamtąd
do nas, nie mogli tego dokonać». Tamten powiedział: «Ojcze,
proszę cię, poślij go więc do mojego rodzinnego domu. Mam
bowiem pięciu braci. Niech ich przestrzeże, aby i oni nie dostali się do tego miejsca męki». Lecz Abraham odparł: «Mają
Mojżesza i Proroków! Niech im będą posłuszni!». Lecz on odpowiedział: «Nie, ojcze Abrahamie! Ale gdyby ktoś z umarłych

udał się do nich, nawrócą się». Wtedy powiedział mu: «Jeśli
Mojżesza i Proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać»”.
Bóg jest pomocą
Kontrast między bogactwem a nędzą oraz zabawą a cierpieniem
zostaje zdominowany tą jedyną wartością, którą ma biedak,
a nie ma jej bogacz. Jest to imię Łazarz, które oznacza „Bóg jest
pomocą”. Bogacz nie ma imienia ani w tym życiu, ani w wiecznym. Nawet gdy woła: Ojcze Abrahamie… patriarcha odpowiada: Synu… Bogacz pozostaje bezimienny, a w konsekwencji
idzie w zapomnienie. Nie ma nic, co stanowiłoby o jego „ja”. Imię
Łazarz natomiast wyraża bogactwo serca – wiarę, która nawet
w upodleniu zapewniała, że Bóg jest pomocą. Ona sprawiła, iż
nawet w najtrudniejszych sytuacjach można było słuchać Mojżesza i Proroków. Dzięki niej aniołowie zanieśli Łazarza na łono
Abrahama.
Panie, Obrońco uciśnionych, w Tobie znajduje pomoc każdy, kto ufnie zwraca się do Ciebie. Wejrzyj na moją nędzę
i wezwij mnie po imieniu, abym jako Twoje dziecko przyszedł do Ciebie.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ha 1, 2-3; 2, 2-4; 2; Tm 1, 6-8. 13-14; Łk 17, 5-10

Apostołowie prosili Pana: „Wzmocnij naszą wiarę!”. A Pan powiedział: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście temu krzewowi morwy: «Wyrwij się i przenieś
do morza», to by was posłuchał. Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola:
«Chodź zaraz i zasiądź do stołu»?. Czy nie powie mu raczej:
«Przygotuj mi posiłek, przepasz się i usługuj mi, aż się najem
i napiję. Ty będziesz jadł i pił potem»?. Czy dziękuje słudze za
to, że wykonał polecenie?. Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: «Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością»”.

Ziarnko wiary
Nawet najmniejsze ziarenko wiary daje uczestnictwo w twórczej
mocy Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Potrzeba
wielkiej pokory, aby uznać, że sami z siebie nic wielkiego uczynić
nie możemy. Dlatego postawa ucznia Jezusa musi być postawą
ewangelicznego sługi, który jest pracowity i wierny. On przecież
orze pole, pasie stado, usługuje przy stole, a więc we dnie i w nocy
pracuje w domu, zagrodzie i na polu. Jest to wzorowy przykład
całkowitego zaangażowania się oraz posłusznego i ufnego przyjęcia woli Bożej. Taka właśnie ma być nasza wiara. Bóg wówczas
przeobrazi nasze czyny w taki sposób, że z małego ziarnka staną

się one czymś niesłychanie wielkim, znacznie większym niż przesadzenie drzewa w morze.

Chryste, wszystko pochodzi od Ciebie, zaradź mojej biedzie i słabości. Przychodzę do Ciebie z wiarą maleńką jak
ziarenko, wiedząc, że dasz taki wzrost, którego nie mogę
sobie wyobrazić.
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Ks. Władysław Bukowiński – Apostoł Kazachstanu
Beatyfikacja bohaterskiego apostoła Kazachstanu,
więźnia sowieckich łagrów, ks. Władysława Bukowińskiego odbyła się 11 września br. Dokonał tego legat papieski,
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato podczas Mszy św. w katedrze Matki Bożej Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie.
Drogę do beatyfikacji ks. Bukowińskiego otworzyło uznanie w grudniu 2015 r. przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych cudu za jego wstawiennictwem.
Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 r. w Berdyczowie. W 1920 r. rodzina przeniosła się do Święcicy w powiecie sandomierskim. W latach 1921-1931
studiował prawo, a następnie teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie
otrzymał 28 czerwca 1931 r. z rąk abp. księcia
Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego. Po
kilku latach pracy duszpasterskiej w Rabce i Suchej Beskidzkiej wyjechał na Kresy i został wykładowcą w Seminarium Duchownym w Łucku.
Od września 1939 r. był proboszczem katedry w Łucku. W 1940 r. został uwięziony przez
NKWD.
Cudem uniknął śmierci w likwidowanym
przez Sowietów łuckim więzieniu po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku. Pomagał uciekinierom i jeńcom podczas niemieckiej, a następnie radzieckiej
okupacji. W latach 1945-1954 przebywał w radzieckich więzieniach i obozach pracy w Kijowie, Czelabińsku i Dżezkazganie.
Tam, po wyczerpującej, kilkunastogodzinnej pracy odwiedzał
chorych w więziennym szpitalu, umacniał współwięźniów
w wierze, udzielał sakramentów i prowadził rekolekcje w różnych językach. Napisał i potajemnie wykładał w łagrze historię
Polski.
W roku 1954 został zesłany do Kazachstanu, do Karagandy,
z obowiązkiem podjęcia pracy stróża. Praca ta umożliwiała mu
dalszą tajną pracę duszpasterską wśród zesłańców. Chrzcił,
spowiadał i błogosławił małżeństwa zesłanych tam Polaków,
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Niemców, Rosjan, Ukraińców i przedstawicieli innych narodowości.
Dobrowolnie przyjął obywatelstwo Związku Radzieckiego,
aby pozostać wśród powierzonych swej opiece wiernych. Odbył wyprawy misyjne m.in. do Tadżykistanu, Ałmaty, Semipałatyńska, Aktiubińska. W 1958 r. został ponownie uwięziony
na trzy lata i zesłany do łagrów na Syberii: w Czumie w obwodzie irkuckim oraz obozie dla „religiozników” w Sosnówce.
W sumie przebywał w łagrach i więzieniach: 13 lat, 5 miesięcy
i 10 dni. Po odbyciu kary kontynuował w Karagandzie pracę
duszpasterską w prywatnych domach. Pod koniec życia trzykrotnie przyjeżdżał do Polski, gdzie spotykał się
m.in. z kard. Karolem Wojtyłą. Zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r., do końca prowadząc pracę duszpasterską. Jego grób znajduje się w kościele pw. św. Józefa w Karagandzie.
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Krakowie 19 czerwca 2006 roku. W 2012 r. złożono
w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie positio o życiu, działalności i heroiczności
cnót oraz sławie świętości Sługi Bożego Władysława Bukowińskiego. Od 2008 r. zbierano dokumenty lekarskie i świadectwa dotyczące domniemanego cudu za wstawiennictwem Sługi
Bożego. t W dniach 22-31 maja 2013 r. w Karagandzie odbył
się proces o domniemanym cudzie za wstawiennictwem kandydata na ołtarze; dokumenty złożono w Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych 19 czerwca 2013 roku.
Ksiądz Bukowiński został pierwszym błogosławionym Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Kazachstanie. Jego
grób znajduje się w kościele pw. św. Józefa w Karagandzie.
Jan Paweł II w czasie swojej podróży apostolskiej do Kazachstanu w 2001 r. powiedział o nim: „Księdza Władysława
Bukowińskiego wielokrotnie spotykałem i zawsze podziwiałem za kapłańską wierność i apostolski zapał. Był szczególnie
związany z Karagandą. Pragnę dzisiaj złożyć w imieniu Kościoła hołd zarówno jemu jak i wszystkim zesłańcom”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Powróciliśmy już do obowiązków związanych z nowym
rokiem szkolnym, do codziennych spraw po czasie wakacji i urlopów. Pragniemy wszystkich zaprosić do aktywnego
włączenia się w życie naszej parafialnej wspólnoty. Jest wiele
propozycji, choćby działające u nas wspólnoty katolickie: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Krąg Biblijny, Liturgiczna Służba
Ołtarza, Chórek Dziecięcy. Zapraszam wszystkich do wspólnej
pracy!
2. Spotkanie rodziców młodzieży gimnazjalnej, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania będzie w poniedziałek, 26 września, na Mszy św. o godz. 18.00.

3. W czwartek, 29 września do godz. 10.00 odbędzie się
zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Uzyskane fundusze przeznaczone są na pomoc w realizacji
projektów misyjnych. Zużyty sprzęt składamy na parkingu
parafialnym.
4. W sobotę, 1 października, rozpoczyna się miesiąc modlitwy różańcowej, o której św. Jan Paweł II mówił, że zajmowała
ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu
w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo

i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze
złem. Zachęceni tymi świadectwami weźmy do rąk różaniec
i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz
rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki.
5. Zachęcamy wszystkich parafian do licznego udziału w codziennej Mszy św. i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy odprawiali o godz. 17.30. Różaniec
dla dzieci w poniedziałek o godz. 17.30. Młodzież gimnazjalną
zapraszamy na Różaniec we wtorek i czwartek o godz. 17.30.
6. Za odmówienie jednej części Różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas
Kościół obdarzyć. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice
chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we
wtorki i piątki – bolesne, w czwartki – tajemnice światła.
7. Miesiąc październik stanowi dobrą okazję do zainteresowania się Różami Żywego Różańca w naszej parafii. Cieszymy
się z parafian, którzy należą już do tych Róż, a pozostałych
zachęcamy do zaangażowania się w ich działalność. Niektóre
Róże wymagają uzupełnienia z powodu śmierci lub wyjazdu części ich członków. W związku z tym zainteresowanych
wstąpieniem do Róż zapraszamy na spotkanie w niedzielę,
2 października, po Mszy św. o godz. 9.00. Jeśli będzie więcej
chętnych osób, to być może uda się założyć nowe Róże. Do
obowiązków osób należących do Róży należy branie udziału w zmianach tajemnic różańcowych odbywających się raz
w miesiącu oraz codzienne odmawianie wyznaczonej na
zmianie jednej tajemnicy Różańca w intencjach wyznaczonych przez Kościół.
8. Niedziela, 2 października, to pierwsza niedziela października, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca a po
Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego.
9. W niedzielę, 2 października będą zbierane ofiary do puszek, które zostaną przeznaczone na dzieła Caritas.
10. We wtorek, 4 października, po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej.
11. W pierwszy czwartek miesiąca, 6 października, po Mszy
św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu,
modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim.
12. Pierwszy piątek miesiąca, 7 października, jest dniem
wynagrodzenia zniewag, jakich Serce Jezusowe doświadcza
przez oziębłość ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy
litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania
rodzaju ludzkiego. Spowiedź od godz. 16.45. Prosimy zgłaszać
chorych, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym
Sakramentem.
13. W czwartek, 7 października, przypada ósma rocznica
śmierci bp. Adama Śmigielskiego. Pamiętajmy w modlitwie
o pierwszym Pasterzu naszej diecezji. Niech Bóg da Mu udział
w radościach nieba.
14. W niedzielę, 9 października, już po raz 16. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby
zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Rozważania różańcowe podczas wieczornego nabożeństwa w tym dniu pragniemy osnuć wokół nauczania Papieża Polaka. Chcemy również złożyć swoją „cegiełkę”
w budowę żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspie-

rając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych
miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii będą stać
przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.
15. 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…
• we wtorek, 27 września – św. Wincenty à Paulo, prezbiter,
który założył zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia, przyczyniając się tym samym do lepszej formacji duchowieństwa i opieki nad ubogimi;
• w środę, 28 września – św. Wacław, męczennik i główny patron Czech, jako czeski król przykładem własnego życia utwierdzał wiarę chrześcijańską w swoim kraju; został zamordowany
na polecenie swojego młodszego brata Bolesława;
• w czwartek, 29 września – święci Archaniołowie: Michał,
Gabriel i Rafał; ich imiona oznaczają odpowiednio: Michał −
„któż jak Bóg”, Gabriel − „moc Boża”, Rafał − „Bóg uzdrawia”. Jak
naucza w jednej z homilii św. Grzegorz Wielki, są oni Bożymi
zwiastunami w sprawach większej wagi;
• w piątek, 30 września – św. Hieronim, prezbiter i Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy rozpropagowanie znajomości
Pisma Świętego w Kościele przez jego łacińskie tłumaczenie
zwane Wulgatą;
• w sobotę, 1 października − św. Teresa od Dzieciątka Jezus,
francuska karmelitanka odznaczająca się pokorą, prostotą
ewangeliczną i wielką ufnością Bogu, patronka misji;
• we wtorek, 4 października – św. Franciszek z Asyżu, który po
burzliwej młodości nawrócił się i wyrzekłszy się wszelkich dóbr,
postanowił naśladować Chrystusa w całkowitym ubóstwie; radykalizm jego życia do dziś znajduje wielu naśladowców;
• w środę, 5 października – św. Faustyna Kowalska, apostołka,
sekretarka Bożego Miłosierdzia; jej Dzienniczek jest zaliczany
do najwybitniejszych dzieł mistycznych;
• w piątek, 7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa, wspomnienie ustanowione na pamiątkę wyproszonego
przez modlitwę różańcową zwycięstwa floty chrześcijańskiej
pod Lepanto w 1571 roku.
POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: wrzesień 2016
1. Kacper Marek Sowa
2. Daria Beata Łukasiewicz
3. Filip Błażej Szyszka
4. Milena Julia Skopowska
ŚLUBY: wrzesień 2016
1. Dariusz Gołąb i Katarzyna Bilska
2. Adrian Korzeniowski i Agnieszka Matysiak
ZMARLI: wrzesień 2016
1. Bronisława Majcherczyk

5 INTENCJE MSZALNE

XXVI Niedziela Zwykła 25.09.
9.00. † Mateusza Przybyszewskiego
10.30. † Annę, Franciszka, Zdzisława Stańców
12.00. 1) Roczki: Igor Wróbel, Michał Wański
		 2) O Boże błogosławieństwo i zdrowie w 11. r. urodzin
			 dla Marcina Witek
18.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 25
Poniedziałek 26.09.
17.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 26
18.00. 1) † Lucjana Suwart, od uczestników pogrzebu
		 2) † Zdzisława Wilka, od żony
Wtorek 27.09. Św. Wincentego a Paulo
7.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 27
18.00. 1) † Mieczysława Zimocha, od sąsiadów z Kępek
		 2) † Wincentynę Pogoda, od męża Witolda
Środa 28.09. Św. Wacława
17.00 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 28
		 2) † Damiana Niedopytalskiego w 9. r. śmierci;
			 Władysławę, Kazimierza Gryszko
18.00.		 O Boże błogosławieństwo w 48. r. ślubu Danuty
			 i Stanisława i w 13. r. ślubu Barbary i Dariusza
Czwartek 29.09. Święto Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała
17.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 29
		 2) † Izabelę, Mieczysława Gierat, od syna z rodziną
18.00. † Jana Jachimowskiego, od żony z dziećmi

Piątek 30.09. Św. Hieronima
17.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 30
18.00. 1) † Jana Pokorę w 4. r. śmierci, od żony, córki i wnuków
		 2) † Czesława Gałka; Annę, Stanisława Piecuch
Sobota 01.10. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
7.00. † Janinę Krzemińską, gregorianka 1
16.30.		 Ślub: Michał Stasiński i Iwona Ptasik
18.00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) O Boże błogosławieństwo dla Anny Rzepka w 30. r.
			 urodzin
XXVII Niedziela Zwykła 02.10.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 2
10.30. † Jana, Kazimierę Perczak; Tadeusza Wilka
12.00. † Hieronima Balcerzaka i zmarłych z rodziny Balcerzaków
18.00. † Feliksę, Władysława Czarneckich

Poniedziałek 03.10.
17.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 3
		 2) O Boże błogosławieństwo z racji urodzin i imienin
			 dla Teresy
18.00. 1) † Teresę Goska
		 2) W intencji ojczyzny
Wtorek 04.10. Św. Franciszka z Asyżu
7.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 4
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 1
18.00. 1) † Helenę Kucypera w 1. r. śmierci; Krystynę Witas
			 w 21. r. śmierci
		 2) † Zbigniewa Zacz, od brata i bratowej Mieczysława
			 i Alicji
Środa 05.10. Św. Faustyny Kowalskiej
17.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 5
		 2) † Mieczysława Gierat, od sąsiadów
18.00. 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
			 Igora
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 2
Czwartek 06.10.
17.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 6
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 3
18.00. † Kazimierza Ćwienkowskiego w 16. r. śmierci, od
			 synów
Piątek 07.10. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
16.00.		 Ślub: Rafał Maślak – Adrianna Stygar
17.00. 1) O Boże błogosławieństwo dla Olgi w 9. r. urodzin od
			 dziadków
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 4
18.00. 1) † Jana Walawskiego w 1. r. śmierci, od żony i rodziny
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 7
Sobota 08.10.
7.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 8
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 5
18.00. † Jana Rogulskiego w 5. r. śmierci, Rozalię, Jana,
			 Helenę, Celinę Popiel; Janusza Sikorę; Eugeniusza
			 Stodulskiego
XXVIII Niedziela Zwykła 09.10.
9.00. 1) † Teresę Sikorską w rocznicę śmierci, od mamy
			 i rodzeństwa
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 9
10.30 † Zofię Denkiewicz
12.00. † Mariana Gembarę w 2. r. śmierci; Władysława
			 Kołodzieja w 12. r. śmierci
18.00.		 O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 6
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