
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Czytanie z Księgi proroka Habakuka 

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty 

nie wysłuchujesz? Wołać będę ku 

Tobie: ”Krzywda mi się dzieje”, a Ty 

nie pomagasz? Czemu każesz mi 

patrzeć na nieprawość i na zło 

spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i 

przemoc przede mną, powstają spory, 

wybuchają waśnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

I odpowiedział Pan tymi słowami: 

”Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, 

by można było łatwo je odczytać. Jest to 

widzenie na czas oznaczony, lecz 

wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a 

jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w 

krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. 

Oto zginie ten, co jest ducha 

nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie 

dzięki swej wierności”. 

Oto Słowo Boże. ( 8, 4-7) 

PSALM RESPONSORYJNY 

Słysząc głos Pana serc nie 

zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki 

naszego zbawienia. Stańmy przed 

obliczem Jego z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy Mu pieśni.    Ref    

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na 

twarze, zegnijmy kolana przed Panem, 

który nas stworzył. Albowiem On jest 

naszym Bogiem, a my ludem Jego 

pastwiska i owcami w Jego ręku. Ref          

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 

„Niech nie twardnieją wasze serca jak 

w Meriba, jak na pustyni w dniu 

Massa,  gdzie Mnie kusili wasi 

ojcowie, doświadczali Mnie, choć 

widzieli moje dzieła”. Ref 
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DRUGIE CZYTANIE 

Czytanie z Pierwszego listu świętego 

Pawła Apostoła do Tymoteusza  

Najdroższy: Przypominam ci, abyś 

rozpalił na nowo charyzmat Boży, który 

jest w tobie przez włożenie moich rąk. 

Albowiem nie dał nam Bóg ducha 

bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego 

myślenia. Nie wstydź się zatem 

świadectwa Pana naszego ani mnie, 

Jego więźnia, lecz weź udział w trudach 

i przeciwnościach znoszonych dla 

Ewangelii według danej mocy Boga. 

Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode 

mnie, miej za wzorzec w wierze i 

miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego 

depozytu strzeż z pomocą Ducha 

Świętego, który w nas mieszka. 

Oto Słowo Boże.  

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja                       

Jezus Chrystus będąc bogaty, dla was 

Słowo Pana trwa na wieki, to słowo 

ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. 

Alleluja, alleluja, alleluja   

EWANGELIA 

Słowa Ewangelii według świętego 

Łukasza                                                                                           

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

Apostołowie prosili Pana: ”Przymnóż 

nam wiary”. Pan rzekł: ”Gdybyście 

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»”. 

Oto Słowo Pańskie. 

 Dialog Kościoła z młodymi 

W czasie Światowych Dni Młodzieży w 

Madrycie w 2011 r. podczas których w 

sposób szczególny towarzyszyły słowa z 

listu św. Pawła do Kolosan:  

„Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, 

mocni w wierze…”, papież Benedykt XVI 

wręczył młodym ludziom wyjątkowy 

prezent. Tym darem była niewielka żółta 

książeczka zatytułowana „YouCat” czyli 

inaczej „Twój Katechizm”. Jako 

uczestnik tego wydarzenia również ją 

otrzymałem. Ojciec Święty bardzo 

pragnął aby młody człowiek nie tylko 

jeszcze bardziej poznał podstawy 

katolickiej nauki ale również znalazł 

odpowiedzi na nurtujące go pytania w 

kwestii stworzenia świata, przykazań, 

sumienia i naszego zbawienia. Papież 

doskonale wiedział że „Katechizm 

Kościoła Katolickiego”, gruba księga 

przepełniona trudnymi i często dla 

młodego człowieka niezrozumiałymi 

terminami nie zachęci go do przeczytania 

ani tym bardziej do refleksji nad tym co 

zawiera. Dlatego opracowany przez 

teologów „YouCat” został wydany w 

sposób bardzo atrakcyjny dla wszystkich, 

szczególnie dla młodych. Youcat składa 

się z 527 pytań i odpowiedzi wskazując na 

rozwinięcie poszczególnych tematów w 

Katechizmie Kościoła Katolickiego. 



Pierwszą wersję katechizmu „testowano” 

podczas letnich rekolekcji, w których 

uczestniczyło 50 młodych ludzi. W sumie 

w pracach nad katechizmem wzięło udział 

około 200 osób pod kierunkiem teologów. 

To młodzi najczęściej formułowali 

pytania i wybierali zdjęcia z własnych 

zasobów fotograficznych. Zadawano 

pytanie czy „YouCat” znajdzie swoje 

miejsce w katechezie ? W czasie Dni 

Młodzieży w Madrycie rozdano ponad 

700 000 katechizmów dla młodych, w 

tym też kilka tysięcy w języku polskim. 

Wspominam o tym katechizmie żeby nie 

tylko zachęcić do jego lektury ,ale 

również dlatego, że w tym nowym roku 

szkolnym zmieniliśmy w naszej parafii 

formę przygotowania młodzieży do 

sakramentu bierzmowania, która opierać 

będzie się właśnie na “YouCat”. Do tego 

sakramentu przygotowuje się młodzież z 

klasy VI,VII i VIII poprzez szkolną 

katechezę ale również liturgiczne 

celebracje w naszym kościele. W 

intensywniejszy sposób przygotowują się 

kandydaci z klasy VIII. Jest ich ponad 

115. W tym roku będą uczestniczyć w 

dodatkowych spotkaniach przy parafii, 

które będą prowadzone przez siostrę 

zakonną i osoby świeckie, należące do 

różnych wspólnot religijnych ale nie 

tylko. W to przygotowanie zaangażowało 

się ponad 20 osób w większości 

należących do naszej parafii. 

Prowadzącymi są młodzi ludzie ale też 

osoby które mają swoje rodziny i mimo 

tego że na co dzień nie brakuje im zajęć, 

chcą włączyć się w pomoc w 

przygotowaniu młodych do 

Bierzmowania i dać im świadectwo 

swojej wiary. Udało się stworzyć 13 grup, 

które są niewielkie i które dają jeszcze 

większą szansę by te spotkania były jak 

najbardziej owocne i przekaz dotarł do 

każdego. Jak już wspomniałem spotkania 

będą opierały się na katechizmie dla 

młodych „YouCat”. Są opracowane 

konkretne konspekty dla prowadzących 

spotkania. Oprócz tych kilku 8-10 spotkań 

młodzież uczestniczy zawsze w pierwszy 

piątek miesiąca w Eucharystii, 

przystępuje do sakramentu pokuty, w 

ciągu całego roku liturgicznego bierze 

czynny udział w okolicznościowych 

nabożeństwach i liturgiach. Również 

chcemy zorganizować w marcu wyjazd 

rekolekcyjny dla kandydatów. 

Przygotowanie spotkań i ich realizacja to 

jedno. Nie możemy również zapomnieć o 

Bożej łasce dzięki której młody człowiek 

jest w stanie otworzyć serce na przyjęcie 

Bożego daru. Bez tego i pamięci o tym 

zagubi się sens wszystkiego. Dlatego 

również ważna jest nasza modlitwa za 

ludzi młodych. Bardzo piękną inicjatywą 

która trwa już w naszej parafii od kilku lat 

jest modlitwa rodziców za swoje dzieci, 

która nie tylko była w czasie 

przygotowania do bierzmowania ale 

również trwa do tej pory. Rodzice 

spotykają się w kaplicy adoracji na 

modlitwie za tych którzy przygotowują 

się do sakramentu dojrzałości 

chrześcijańskiej. Dziękujemy również za 

zamówione w intencji młodzieży Msze 

św. Zachęcamy i zapraszamy tych 

wszystkich, którym na sercu leżyświętość 

młodego pokolenia do indywidualnej 

modlitwy ale również tej naszej wspólnej, 

tutaj w naszym kościele.                                             

Bóg zapłać. Ks. Michał 

 



 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1.Kalendarz liturgiczny: Poniedziałek – 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej;                                                                 

Środa Święto bł. Wincentego Kadłubka, 

biskupa.                                                                                    

2. Spotkanie przed chrztem dla rodziców i 

chrzestnych we wtorek o godz. 19:00 w Sali 

obok kancelarii parafialnej.                                                        

3.Kandydaci do bierzmowania z klasy VIII 

będą mieli swoje spotkanie formacyjne w 

najbliższy piątek 11 października. Przyjdą 

na Mszę św. o godz. 18:00 i różaniec a 

potem będzie dla nich spotkanie 

organizacyjne w kościele. Jest to spotkanie 

obowiązkowe.                                                                 

4.W niedzielę 13 października ostatnie 

nabożeństwo fatimskie w tym roku. 

Porządek będzie następujący: Msza św.   o 

godz. 17:00, potem różaniec i procesja ze 

świecami wokół kościoła.                                 

5.W przyszłą niedzielę w Polsce będziemy 

przeżywać Dzień Papieski. Po Mszach 

świętych będziemy mieć możliwość 

finansowego wsparcia stypendystów 

fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

(kolekta do puszek). Pomoc ta jest 

udzielana niezamożnej młodzieży, która 

pragnie studiować, ale warunki materialne 

ich rodzin są zbyt skromne. Dotyczy to 

przede wszystkim młodzieży z małych 

miejscowości, których rodziców nie stać na 

opłacenie czynszu w dużych miastach.                       

6. W najbliższy piątek w kaplicy adoracji od 

godz. 20:00 – 21:00 będzie adoracja 

prowadzona przez rodziców w intencji 

swoich dzieci. Zapraszamy. 7. Trwajmy w 

modlitwie w intencji ks. Jana Mrowcy, 

budowniczego tego kościoła i wieloletniego 

proboszcza. Prośmy Królową Różańca 

świętego o opiekę nad nim i o powrót do 

zdrowia.   

o obraz Matki Bożej Łaskawej, łacińska  katedra we Lwowie  „Śliczna gwiazda miasta Lwowa” 
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