
 

  

  

 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Uzdrowienie Naamana  (2 Krl 5, 14-17) 

Czytanie z Drugiej Księgi 

Królewskiej 

Wódz syryjski Naaman, który był 

trędowaty, zanurzył się siedem razy w 

Jordanie według słowa proroka 

Elizeusza, a ciało jego na powrót stało 

się jak ciało małego dziecka i został 

oczyszczony. Wtedy wrócił do męża 

Bożego z całym orszakiem, wszedł i 

stanął przed nim, mówiąc: „Oto 

przekonałem się, że na całej ziemi nie 

ma Boga poza Izraelem. A teraz 

zechciej przyjąć dar wdzięczności od 

twego sługi”. On zaś odpowiedział: „Na 

życie Pana, przed którego obliczem 

stoję, nie wezmę!”. Tamten nalegał na 

niego, aby przyjął, lecz on odmówił. 

Wtedy Naaman rzekł: „Jeśli już nie 

chcesz, to niechże dadzą twemu słudze 

tyle ziemi, ile para mułów unieść może, 

ponieważ odtąd twój sługa nie będzie 

składał ofiary całopalnej ani ofiary 

krwawej innym bogom, jak tylko Panu”. 

Oto Słowo Boże.  

PSALM RESPONSORYJNY 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego 

prawica i święte ramię Jego. 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 

Pan okazał swoje zbawienie, 

na oczach pogan objawił swoją 

sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność 

swoją dla domu Izraela. 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela 
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Ujrzały wszystkie krańce ziemi 

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała 

ziemio, 

cieszcie się, weselcie i grajcie. 

DRUGIE CZYTANIE 

Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z 
Chrystusem  (2 Tm 2, 8-13) 

Czytanie z Drugiego Listu świętego 

Pawła Apostoła do Tymoteusza 

Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa 

Chrystusa, potomka Dawida. On 

według Ewangelii mojej powstał z 

martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do 

więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże 

nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę 

wszystko przez wzgląd na wybranych, 

aby i oni dostąpili zbawienia w 

Chrystusie Jezusie razem z wieczną 

chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę: 

Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, 

wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli 

trwamy w cierpliwości, wespół z Nim 

też królować będziemy. Jeśli się 

będziemy Go zapierali, to i On nas się 

zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, 

On wiary dochowuje, bo nie może się 

zaprzeć siebie samego. 

Oto Słowo Boże.  

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja                        

Za wszystko dziękujcie Bogu, 

taka jest bowiem wola Boża względem 

was w Jezusie Chrystusie. 

Alleluja, alleluja, alleluja   

 

 

EWANGELIA 

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu (Łk 17, 11-19) 

Słowa Ewangelii według świętego 

Łukasza 

Zmierzając do Jerozolimy Jezus 

przechodził przez pogranicze Samarii i 

Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, 

wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 

trędowatych. Zatrzymali się z daleka i 

głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, 

ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł 

do nich: „Idźcie, pokażcie się 

kapłanom”. A gdy szli, zostali 

oczyszczeni. Wtedy jeden z nich 

widząc, że jest uzdrowiony, wrócił 

chwaląc Boga donośnym głosem, upadł 

na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A 

był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: 

„Czy nie dziesięciu zostało 

oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? 

Żaden się nie znalazł, który by wrócił i 

oddał chwałę Bogu, tylko ten 

cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: 

„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.                                                                                
Oto Słowo Pańskie. 

 MODLITWA ZA ZMARŁYCH  

WYPOMINKI  

Od dzisiejszej niedzieli będzie można  

zamawiać w zakrystii lub kancelarii  

wypominki jednorazowe i całoroczne. 

Od listopada czytanie wypominków 

rocznych zostanie rozszerzone. 

Dotychczas wypominki i modlitwa za 

zmarłych nich miała miejsce w niedzielę 

przed Mszą św. o godz. 10.00. Od 1 

niedzieli listopada 2019 do ostatniej 

niedzieli października 2020 

wypominki całoroczne będą czytane 

również przed Mszą św. o godz. 8.30 i 

17.00. Na kartkach wypominkowych 



będzie możliwość zaznaczenia w/w 

godziny czytania wypominków lub 

godz. dowolna. Bardzo prosimy, 

wpisywać imiona zmarłych w taki 

sposób, aby to samo nazwisko nie 

powtarzało się kilka razy używając „i” 

jeżeli chodzi o małżonków lub syn, 

córka. Np. ++ Jan Kowalski, Maria 

Kowalska, Antoni Kowalski można 

zapisać również tak: ++ Jan i Maria 

Kowalscy syn Antoni. Nazwiska 

prosimy wpisywać dużymi literami w 

mianowniku, aby łatwiej było je 

odczytać.   W każdy III wtorek miesiąca 

o godz. 17.30 będzie odmawiany 

różaniec w kościele za zmarłych 

wypominanych w ciągu całego roku, a o 

godz. 18.00 będzie sprawowana Msza 

św. za dusze zmarłych wypominanych. 

Natomiast wypominki jednorazowe 

będą odczytywane przez cały listopad 

od poniedziałku do soboty o 17.45 w 

połączeniu z odmawianiem koronki do 

Miłosierdzia Bożego.  We wspomnienie 

wszystkich wiernych zmarłych 2 

listopada wypominki jednorazowe także 

będą czytane przed Mszą św. 

JAK POMÓC ZMARŁYM ? 

Msza św., modlitwa, Komunia św., 

spowiedź, dobre uczynki, post, 

jałmużna ofiarowane w intencji 

zmarłych są im bardziej potrzebne niż 

najokazalsze wieńce, znicze i pomniki - 

wynika z przesłania, jakie kierują do 

nas dusze przebywające w czyśćcu.           

Miłość ofiarowująca się za drugich należy 

do samej istoty chrześcijaństwa - 

stwierdza w książce „Eschatologia - 

śmierć i życie wieczne” ks. prof. Józef 

Ratzinger, późniejszy papież Benedykt 

XVI, dodając w dalszej części: „Nauka o 

czyśćcu mówi, że śmierć nie stanowi 

granicy dla tej miłości. Możliwość 

pomagania drugim, obdarzania drugich 

nie gaśnie dla chrześcijanina z chwilą 

śmierci, obejmuje całą »Communio 

sanctorum« (łac. obcowanie świętych) po 

tej i po tamtej stronie”. Dlatego Kościół 

gorąco zachęca do pomocy duszom w 

czyśćcu cierpiącym. W kanonie 1032 

Katechizmu Kościoła Katolickiego 

czytamy: „Nauczanie to opiera się także 

na praktyce modlitwy za zmarłych, o 

której mówi już Pismo Święte: Dlatego 

właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że 

złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, 

aby zostali uwolnieni od grzechu (2 Mch 

12,45). Kościół od początku czcił pamięć 

zmarłych i ofiarował im pomoc, a w 

szczególności Ofiarę eucharystyczną, by 

po oczyszczeniu mogli dojść do 

uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół 

zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła 

pokutne za zmarłych: Nieśmy im pomoc i 

pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba 

zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, 

dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze 

ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś 

pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy 

tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich 

nasze modlitwy”. W jednym z 

prywatnych objawień czytamy, że każdy 

uczynek miłości ofiarowany zmarłym jest 

jak szklanka wody podana spragnionemu.      

Andrzej Wronka, teolog i apologeta, w 

publikacji „Czyściec i pomoc duszom 

czyśćcowym” przypomina, że rodzajem 

jałmużny za zmarłych jest ofiara na tzw. 

wypominki. W Księdze Tobiasza 

czytamy: „Nie odwracaj twarzy od 

żadnego biedaka, a nie odwróci się od 

ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, 

według twojej zasobności dawaj z niej 

jałmużnę! Będziesz miał mało - daj mniej, 

ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny 

nawet z niewielkiej własności! Tak 



zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień 

potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia 

od śmierci i nie pozwala wejść do 

ciemności. Jałmużna bowiem jest 

wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają 

przed obliczem Najwyższego” (Tob 4,7-

11). - Dlaczego ma tak wielką wartość? 

Zauważmy, iż za rachunek telefoniczny, 

prąd czy gaz musimy zapłacić. Nie 

czynimy łaski. Ile wydzwoniliśmy, tyle 

płacimy. Jałmużna jest ofiarą, której nie 

musimy składać. To nasz dobrowolny 

gest, uczynek miłosierdzia. Za daną kwotę 

moglibyśmy kupić coś sobie, dzieciom, 

bliskim, ale z miłości do zmarłych 

rezygnujemy z tego. Ten gest 

dobrowolnego miłosierdzia ma w oczach 

Bożych wielką wartość. Wielką pomocą 

są też ofiarowane duszom w czyśćcu 

cierpienia i niedogodności. - Przyjęte 

dobrowolnie z poddaniem się woli Bożej 

mają w niektórych przypadkach większą 

moc niż modlitwa. Choroby, cierpienia 

psychiczne, ból po stracie kogoś 

bliskiego, rany zadane przez inne osoby, 

zniesławienia - mogą być okazją do 

załamań, złorzeczeń czy nienawiści, ale 

też mogą stać się wspaniałą sposobnością 

do tego, by samemu doskonalić się w 

poddaniu woli Bożej, w zadośćuczynieniu 

za swoje grzechy, jak również cierpiących 

w czyśćcu. Gdy tak zaczniemy 

podchodzić do wszelkich niedogodności, 

wówczas krzyże staną się lżejsze, a 

jarzmo słodsze (por. Mt 11,29). 

Dobrowolnie przyjęte i ofiarowane za 

dusze czyśćcowe cierpienie fizyczne, 

psychiczne czy duchowe staje się perłą, 

diamentem, skarbem, jaki oddajemy Panu 

Bogu w darze innym.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1.Kalendarz liturgiczny:                                

Wtorek – Wspomnienie św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus, dziewicy                                  

Środa – Wspomnienie św. Jadwigi 

Śląskiej;              Czwartek – Wspomnienie 

św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i 

męczennika       Piątek – Święto św. 

Łukasza, Ewangelisty              2.Spotkanie 

dla kandydatów na ministrantów (od 

klasy 4 szkoły podstawowej)  we środę po 

wieczornej Mszy św. i Nowennie.                                      

3.Spotkania oazy Dzieci Bożych – w 

sobotę o godz. 11:00 w sali nr 6. 

Zapraszamy dzieci od 2-6 klasy.                              

4.Przy wyjściach z kościoła można 

pobrać formularze do zapisywania 

zmarłych polecanych w wypominkach. 

Zasady są podane w biuletynie.                        

5.Parafia organizuje dla parafian 

pielgrzymkę autokarową (bez nocnych 

przejazdów) do Grecji śladami św. Pawła. 

Szczegóły w zakrystii. Ilość miejsc 

ograniczona. Termin: ostatnie 10 dni 

kwietnia 2020 r. 6. Zapraszamy do 

odwiedzin naszej parafialnej strony 

internetowej i do życzliwych uwag.                                                                   
7. Trwajmy w modlitwie w intencji ks. Jana 

Mrowcy,  wieloletniego proboszcza tego 

kościoła. Prośmy Matkę Bożą, Uzdrowienie 

chorych o opiekę nad nim i o powrót do 

zdrowia.   
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