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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2, 8-13; Łk 17, 11-19

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”.
Dziękujmy Bogu
Uzdrowienie dziesięciu trędowatych pokazuje, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg w życiu człowieka, jeżeli jest się posłusznym

Jego słowu. Zdumiewające jest, że odkrywa to jedynie Samarytanin, który poznał, że jest uzdrowiony i wrócił do Jezusa, aby Mu
dziękować. Usłyszał wtedy znamienne słowa: Wstań, idź! Twoja
wiara cię uzdrowiła. Wiara rzeczywiście ocala i zbawia człowieka, ponieważ daje udział w życiu Boga. Uzdrowiony Samarytanin otrzymał ten dar. Dlatego ze spokojem odszedł, bo wiedział,
że został w pełni oczyszczony i zbawiony. My też powinniśmy wyrażać wdzięczności za Boży dar zbawienia w Jezusie. Posłuszeństwo słowu Bożemu jest również naszą drogą do uzdrowienia,
a przede wszystkim do zbawienia.
Panie, Twoje słowo przynosi uzdrowienie i oczyszczenie
ciała i duszy. Pełen wdzięczności przychodzę do Ciebie,
aby dziękować za zbawczą moc, jakiej doświadczam w sakramentach.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Wj 17, 8-13, 2 Tm 3, 14-4, 2, Łk 18, 1-8

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 i 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?”.

Prosić wytrwale i z wiarą
Wdowa wierzyła w możliwość znalezienia sprawiedliwości u tego,
kto za sprawiedliwego nie uchodził. Jej wiara pozwalała wytrwale
zwracać się wciąż z tą samą prośbą. Jezus przez tę przypowieść zapewnia, że Bóg – Ojciec Sprawiedliwy – odpowie na prośby swoich
wiernych. Powstaje jednak pytanie o naszą wiarę, gdy Bóg według
naszego mniemania nie rozwiązuje przedstawianych spraw i żądań
od ręki. Czy umiemy wówczas z wiarą oczekiwać na dobro, którego
się spodziewamy? A może już dawno pogrzebaliśmy w naszych sercach wiarę nie tylko w wysłuchanie naszych próśb, ale także w sprawiedliwość Boga? Jeżeli tak jest, to już zapewne nie tylko odrętwiały
nasze ręce czy kolana, ale i nasze serca, a więc nasza miłość.
Jezu, nie wstydzę się klękać i dzień w dzień prosić mojego
Ojca o potrzebne dobro. Wierzę w Jego sprawiedliwość
oraz miłość. Pamiętam jednak, że to ma się stać Jego wola,
a nie moja.

CZYM JEST BIBLIA?
Święta Tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego”, w którym — jak w zwierciadle — Kościół pielgrzymujący
kontempluje Boga, źródło wszystkich swoich bogactw (Katechizm Kościoła Katolickiego — KKK 97).
Niezwykła księga
Biblia, inaczej Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
stanowi zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa.
Przetłumaczona jest na około 1300 języków i narzeczy. Dlatego jest najbardziej znaną i wydawaną księgą świata — już od
trzech tysięcy lat. Dlaczego zajmuje ona tak poczesne miejsce w dziejach i kulturze ludzkości? W przekonaniu żydów
i chrześcijan Biblia jest księgą objawioną przez Boga samego.
Zawiera treści religijne i zasady moralne istotne dla każdego
człowieka. Ten fakt przyciąga czytelników Biblii.
Biblijne księgi powstawały w rozległym przeciągu czasu: od XIII
wieku przed Chrystusem – do
I wieku po Chrystusie. 73 księgi biblijne mają wielu autorów.
Autorzy biblijni posługiwali się
różnymi formami wypowiedzi,
różnymi rodzajami i gatunkami literackimi.
Niektóre księgi i fragmenty
Biblii — to arcydzieła literatury światowej.
Nazwy
Biblia (grec. biblos=książka,
biblia=książki), albo inaczej Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu (Przymierza), jest
to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Testament (łac. testamentum=przymierze) oznacza w Biblii
układ, na mocy którego Bóg
zobowiązuje się, pod pewnymi warunkami, obdarzyć
szczególnymi dobrami tych,
którzy stają się Jego ludem.
Stary Testament zawiera dzieje przymierza Boga z ludźmi
zawartego z Noem, Abrahamem, Mojżeszem i Dawidem.
Nowy Testament nie unieważnia Starego Przymierza, lecz je
ostatecznie wypełnia: życiem i działalnością Jezusa Chrystusa,
Boga i Człowieka.
Kanon katolicki, czyli wykaz ksiąg Pisma Świętego, został
ostatecznie ustalony na soborze trydenckim w XVI wieku.
Obejmuje 46 ksiąg Starego i 27 Nowego Testamentu. Wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu można podzielić na
trzy grupy: historyczne, dydaktyczne i prorocze.
Kanon żydowski i protestancki Biblii nie obejmuje niektórych ksiąg Starego Testamentu (deuterokanonicznych czyli
wtórnie kanonicznych). Księgami deuterokanonicznymi są te
księgi, co do których natchnienia przez Boga istniały w pier-

wotnym Kościele wątpliwości. Do katolickiego kanonu zostały one włączone nieco później. Należą do nich w Starym
Przymierzu: księgi Tobiasza, Judyty, Barucha, Mądrości, Syracydesa, Pierwsza i Druga Machabejska oraz greckie dodatki
do Księgi Daniela i Estery. Kościoły protestanckie przyjmują
przeto tylko hebrajski kanon Starego Testamentu (39 ksiąg),
dzieląc go za przykładem żydów na trzy części: Tora (prawo),
Nebiim (prorocy) i Ketubim (pisma).
Trzeba pamiętać, że wyznawcy judaizmu nie uznają
w ogóle Pisma Świętego Nowego Testamentu, a w tym również Ewangelii. Dla wszystkich chrześcijan, a nie tylko
katolików – należy to podkreślić – Nowe Przymierze
z Ewangeliami na czele są
wypełnieniem obietnic Starego Testamentu. I dlatego
stanowią integralną część
Biblii. Nowy Testament powstał w drugiej połowie
I wieku po Chrystusie.
Na czym polega biblijne
natchnienie?
Zarówno żydzi jak i chrześcijanie uważają Biblię za
zbiór ksiąg natchnionych
przez Boga. Co to oznacza?
Znawcy literatury słusznie
podnoszą, że wiele ksiąg
i tekstów biblijnych należy do arcydzieł literatury
wszystkich czasów. Wystarczy wspomnieć Księgę Psalmów, Koheleta, Hioba, Pieśń
nad pieśniami, hymn św.
Pawła o miłości (1 Kor 13) lub
ewangeliczne przypowieści.
Autorzy tych biblijnych tekstów – byli świetnymi poetami. Ale nie wszystkie teksty
biblijne należą do wybitnych dzieł
literackich. A jednak cała Biblia powstała pod natchnieniem
Ducha Świętego. Widać przeto, że czym innym jest natchnienie poetyckie, a czym innymi biblijne.
Przez natchnienie biblijne Kościół katolicki rozumie bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł
i wolę piszącego, dzięki czemu powstająca księga jest dziełem
dwóch autorów: Boga i pisarza biblijnego.
c.d.n.
oprac. za:
Kazimierz Bukowski
www.opoka.org.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W niedzielę, 9 października już po raz 16. w całej Polsce
obchodzimy Dzień Papieski. Tegorocznym hasłem inicjatywy
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jest „Jan Paweł II - Bądźcie
świadkami miłosierdzia”. Młodzi przedstawiciele naszej parafii
będą stać przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.
2. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i smutku. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe
„dziesiątki” wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy
naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się codziennie o godz.17.30.
Ponawiamy naszą zachętę do uczestnictwa w nabożeństwach
różańcowych i zgłaszania się do Róż Żywego Różańca.
3. W odpowiedzi na zachętę Papieża Polaka do nieustannej
modlitwy o święte powołania kapłańskie, w naszej diecezji
trwa inicjatywa „Sztafeta modlitw o powołania”. Naszej parafii
został wyznaczony dzień, 13 października, czwartek, w którym odbędzie się nabożeństwo powołaniowe. O godz. 15.00
wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja do godz.
17.00, zakończenie Mszą świętą.
4. W piątek, 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. W sobotę, 15 października, o godz. 15.30, w parafii św.
Jadwigi Królowej w Dąbrowie Górniczej, rozpocznie się dekanalne spotkanie dziękczynne dla rodzin, które gościły młodych ze świata, wolontariuszy parafialnych i wszystkie osoby,
które pomagały podczas Światowych Dni Młodzieży.
6. W niedzielę, 16 października, przypada 38. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
Zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00, będziemy się modlić za
wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki z intencjami.
7. Niedziela, 16 października, to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia z racji przypadającego w dniu 18 października święta ich patrona – św. Łukasza, lekarza i ewangelisty. Za pracowników służby zdrowia będziemy się modlić na
Mszy św. o godz. 12.00.
8. W trzecią niedzielę miesiąca, 16 października, ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace przy parafii.
9. W niedzielę, 16 października, po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.
10. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w poniedziałek, 17 października, na Mszy św. o godz. 18.00.
11. W sobotę, 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. Nasza parafia otrzymała relikwie bł. Jerzego Popiełuszki.
W niedzielę, 23 października, na Mszy św. o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii do naszego kościo-

ła. Został zamówiony specjalny relikwiarz, jeśli by ktoś chciał
włączyć się w jego ufundowanie to prosimy o zgłoszenie się
do duszpasterzy.
13. Niedziela, 23 października, to w całym Kościele Światowy
Dzień Misyjny, będący świętem patronalnym Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary. Przeżywamy go pod hasłem: „Ochrzczony
to znaczy posłany”. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Obchody
te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy
modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi. Biorąc udział w nabożeństwach różańcowych,
módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach.
14. Został wydany kalendarz na 2017 rok z okazji stulecia objawień w Fatimie. Cena 7 zł.
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, 11 października, św. Jan XXIII, „Papież Dobroci”
bądź „Dobry Papież Jan”, który zwołał Sobór Watykański II; patron nuncjuszy apostolskich;
• w czwartek, 13 października, bł. Honorat Koźmiński, kapłan,
zakonnik ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów, założyciel zgromadzeń „bezhabitowych”, „męczennik konfesjonału”;
• w sobotę, 15 października, św. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka karmelitańska, reformatorka karmelitańskiej rodziny
zakonnej, ogłoszona przez bł. Pawła VI Doktorem Kościoła i nazwana przez niego „doktorem mistycznym”;
• w poniedziałek, 17 października, św. Ignacy Antiocheński,
sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie,
Kościele i życiu chrześcijańskim;
• we wtorek, 18 października, św. Łukasz Ewangelista, uczeń
i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła;
• w środę, 19 października, bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było
przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie
daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;
• w czwartek, 20 października, św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością;
• w piątek, 21 października, bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do
Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;
• w sobotę, 22 października, św. Jan Paweł II, papież, którego
pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością
całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego
zawołanie Totus Tuus.

5 INTENCJE MSZALNE

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

Poniedziałek 10.10.
17.00. 1) † Waldemara Wątek w 9. r. śmierci, od żony i syna
			 z rodziną
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 7
18.00. 1) † Wojciecha Nowak w 19 r. śmierci
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 10
Wtorek 11.10. Św. Jana XXIII
7.00.		 O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 8
18.00. 1) O nawrócenie i wyjście z nałogu dla Ireneusza od
			 mamy
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 11
Środa 12.10.
17.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 12
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 9
18.00. 1) † Czesława Buczka w 22. r. śmierci; Stanisława,
			 Jadwigę Kołątaj
		 2) † Piotra Gądka, Henryka Małkowskiego, od córki
Czwartek 13.10. Bł. Honorata Koźmińskiego
17.00. 1) † Remigiusza Janusa, z racji urodzin
		 2) † Edwarda Zając w 2. r. śmierci
18.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 13
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 10
Piątek 14.10.
17.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 14
		 2) † Michała Szostaka w 10. r. śmierci, od rodziców,
			 brata, babci Krystyny i Sabiny
18.00. 1) † Jadwigę, Beatę, Eugeniusza Bocheńskich
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 11
Sobota 15.10. Św. Teresy od Jezusa
7.00. 1) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 12
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 15
18.00. 1) † Teresę, Stanisława Głowackich
		 2) † Łukasza Papierniaka; Jadwigę, Piotra Lasek
XXIX Niedziela Zwykła 16.10.
9.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca

		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 13
10.30.		 Chrzty: Nadia Markowska, Natan Fijałkowski, Maja
			 Matysek, Tomasz Radecki
12.00. 1) W intencji pracowników służby zdrowia
			 z przychodni Duomedic i ich rodzin
		 2) † Stanisława, Bronisławę, Reginę Mędrych, od córki
18.00. † Janinę Krzemińską, gregorianka 16
Poniedziałek 17.10. Św. Ignacego Antiocheńskiego
17.00. † Sabinę Woszczek w 11. r. śmierci oraz całą rodzinę
			 Woszczków
18.00. 1) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 14
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 17
Wtorek 18.10. Święto św. Łukasza Ewangelisty
7.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 18
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 15
18.00. † Wincentynę Pogoda, od syna Grzegorza z rodziną
Środa 19.10.
17.00. † Janinę Krzemińską, gregorianka 19
18.00. 1) † Helenę Siwiec w 9. r. śmierci
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 16
Czwartek 20.10. Św. Jana Kantego
17.00.		 O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 17
18.00. 1) † Stanisława, Romana, Joannę Ślęzak
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 20
Piątek 21.10. Bł. Jakuba Strzemię
17.00. † Małgorzatę Szczygieł, od dzieci
18.00. 1) † Janinę Krzemińską, gregorianka 21
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 18
Sobota 22.10. Św. Jana Pawła II
7.00. 1) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 19
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 22
18.00. 1) Z podziękowaniem za łaski z prośbą o zdrowie dla
			 Ireny
		 2) † Jana, Małgorzatę, Ryszarda Mechockich;
			 Wincentego, Zofię Nowak
XXX Niedziela Zwykła 23.10.
9.00. 1) † Mariannę, Władysława Jurek
		 2) O nawrócenie do Boga i uwolnienie od alkoholizmu
			 i jego skutków dla syna Aleksandra, gregorianka 20
10.30.		 O Boże błogosławieństwo dla s. Anny misjonarki,
			 od mamy, rodzeństwa i rodziny
12.00.		 Roczki:
18.00. 1) † Norberta Kocybę, od żony, dzieci i wnuków
		 2) † Janinę Krzemińską, gregorianka 23
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