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  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 18,1-8  

Jezus odpowiedział swoim 
uczniom przypowieść o tym, 
że zawsze powinni modlić się 
i nie ustawać: W pewnym 
mieście żył sędzia, który Boga 
się nie bał i nie liczył się  
z ludźmi. W tym samym  
mieście żyła wdowa, która  
przychodziła do niego  
z prośbą: Obroń mnie przed 
moim przeciwnikiem. Przez 
pewien czas nie chciał; lecz 
potem rzekł do siebie:  
Chociaż Boga się nie boję ani 
z ludźmi się nie liczę, to  
jednak, ponieważ naprzykrza 

mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca  
i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia 
mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem  
i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam,  
że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę  
na ziemi, gdy przyjdzie?  

17 PAŹDZIERNIKA– PONIEDZIAŁEK  

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 17 

7:00 + Leonard Bach- 20 rocz. śmierci,  

Helena Bach- 1, 5 roku po śmierci i za  

zmarłych z rodziny Duczek i Bach. 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Leokadia, Szczepan, Zenon, Ireneusz  

z rodziny Zembrzuskich oraz Lucyna  

i Włodzimierz Kerczuk 

 

18 PAŹDZIERNIKA - WTOREK  

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg.18 

7:00 + Radzisław Nadrowski- 3 m-c po  

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Romuald  Dolewski- 22 rocz. śmierci, 

za rodziców z obojga stron oraz Wanda  

i Stanisław Kalinowski; Maria, Janina, Józef, 

Czesław i zmarli z rodziny Turonków 

 

19 PAŹDZIERNIKA - ŚRODA  

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 19 

7:00 + Jadwiga Andrzekczyk- m-c po  

pogrzebie 

17:30 RÓŻANIEC/Nowenna 

18:00 W intencjach z Nowenny 

 

20 PAŹDZIERNIKA – CZWARTEK  

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 20 

7:00 + Irena, Mieczysław i Andrzej Romejko 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00  + Bolesław Auchim , Irena Auchim i ich 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

21 PAŹDZIERNIKA - PIĄTEK 

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 21 

7:00 + Anna Kamińska- 8 m-cy po śmierci 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Lech Kosk- 7 rocz. śmierci i Jacek 

Kosk oraz za zmarłych z rodziny Kosk  

i Pomian 

 

22 PAŹDZIERNIKA – SOBOTA 

6:30 + Eliza Chalimoniuk- greg. 22 

7:00 + Andrzej Bzdyra- m-c po pogrzebie 

16:00 ŚLUB –Patrycja Kiełbasa i Mateusz 

Kiełbasa 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Stanisława Dziadul- 20 rocz. śmierci 

oraz Irena, Helena, Emilia, Józef, Edward z 

rodziny Dziadul 

 

23 PAŹDZIERNIKA - XXX 

 Niedziela Zwykła 

7:00 + Róża, Anna, Stefania, Zofia,  

Mieczysław, Leon, Józef z rodziny Kuncewicz 

oraz za zmarłych cierpiących w czyśćcu 

8:30 + Natalia Czerniawska- 20 rocz. śmierci  

i Konstanty oraz Mirosław i Karol Sawiccy 

10:00 Dziękczynna za 46 lat życia  

małżeńskiego z prośba o błogosławieństwo 

Boże i opiekę M. Najśw. na dalsze lata 

11:30 + Władysław, Leokadia Poniatowscy w 

kolejną rocznice śmierci oraz za ich rodziców i 

wszystkich zmarłych z ich rodziny 

13:00 CHRZTY + Stanisław Olefirowicz- 9 

rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny  

Kisielewskich i Obuchowskich 

13:00 + Eliza Chalimoniuk- greg. 23 

17:30 RÓŻANIEC 

18:00 + Władysław Sieniakowski- 6 rocz. 

śmierci i za rodziców z obojga stron 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 



Serdecznie witamy siostrę Aniele Miłońską ze Zgromadzenia Sióstr Świętej  
Rodziny, która pracuje w Afryce, w Zambii i prosimy o świadectwo z pracy misyjnej. 
Po Mszy św. będzie można złożyć ofiarę na misje do puszki przed kościołem. 
 
1. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności Zofia Kalinowska. Módlmy się w  
intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy – wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie...  
2. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić;  
że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała.  
Wierność modlitwie różańcowej może nam dopomóc, by nasza modlitwa  
charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo modlitwa różańcowa - jak 
przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond - jest modlitwą potężną, i że 
każdy Polak powinien odmawiać różaniec, bo tą bronią pokonamy zło.  
3. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza dzisiaj na spotkanie formacyjne w domu  
parafialnym, po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00. 
4. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz  
Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na  
papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać 
dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. Stowarzyszenie Civitas Christiana  
serdecznie zaprasza dzisiaj na koncert w naszym kościele, który rozpocznie się  
o godz. 16:45.  
5. We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto św. Łukasza Ewangelisty, swoją 
modlitwą obejmujemy wszystkich pracowników służby zdrowia. 
6. W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina św. Jana Pawła II. Jest to 
rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi  
i otwarcia drzwi Chrystusowi. 
7.W gablocie przed kościołem możemy zapoznać się z Apelem policji, która  
wypowiedziała walkę z naciągaczami i oszustami, którzy od kilku lat dzwonią do  
starszych osób podając się za członka rodziny potrzebującego pomocy, a po chwili za 

policjanta, który chce im pomóc. Oszuści wyłudzają w ten sposób pieniądze. 
8. Zakupiliśmy dwie tony węgla na ogrzewanie kościoła w czasie zimy. 
9.Wszystkich obchodzących urodziny i imieniny zapewniamy o życzliwości  
i modlitwie. 

10. Zbliża się wspomnienie wszystkich zmarłych i listopad, miesiąc  
poświęcony ich pamięci. Za zmarłych, których imiona wpiszemy na kartkach  
zatytułowanych Zaduszki, będziemy odmawiali różaniec, a za wpisanych na 
kartkach Msza św. gregoriańska, będziemy sprawowali Eucharystię przez cały 
miesiąc listopad. Kartki wyłożone są na ołtarzach bocznych. 

 

 
 NAPRZYKRZAJMY SIĘ BOGU!  

Dzisiejsza liturgia słowa koncentruje się na potędze modlitwy i jej 

przymiotach. Pan Jezus zachęca do nieustannej („zawsze”)  

i niczym nieuwarunkowanej modlitwy („nie ustawać”). Zachęca, 

byśmy byli „natrętni” jak uboga wdowa, która nie dawała spokoju 

sędziemu. Trzeba się modlić, pozwalając Panu Bogu działać. 

Modlitwa rozwiązuje Mu ręce. Czyni obecnym w naszym życiu. 

Jak Mojżesz wołał  do Boga w śmier te lnym  

zagrożeniu, wyciągał ręce pełen nadziei, błagając o ocalenie  

z rąk okrutnych Amalekitów (I czytanie), tak i my winniśmy  

zawierzyć potędze modlitwy. Także wtedy, gdy okoliczności  

wydają się przeciwne, a lęk paraliżujący. Pan Jezus zachęca do 

wytrwałości na modlitwie. Do pielęgnowania nadziei,  

która wzniesie się ponad niemożności chwili obecnej. Wszystkie 

sytuacje oddane Bogu będą uświęcone i przemienione. On znajdzie wyjście nawet z takiej 

sytuacji, w której nie ma szansy ocalenia. I jeszcze jedno ważne spostrzeżenie:  

rzeczywiście wobec Pana Boga jesteśmy jak uboga wdowa. Ale na tym analogia  

się kończy. Bo nie naprzykrzamy się Bogu swymi prośbami, nawet jeśliby trwały całe dni  

i noce. On pragnie naszej modlitwy. Chce, abyśmy „bombardowali Go” modlitwami.  

Dlaczego Bóg chce, byśmy o Nim pamiętali? Nie ze względu na Siebie samego – gdyż 

nasze modlitwy niczego Mu nie dodają, ale ze względu na nas. Modlitwa jest dla nas  

źródłem łaski. Ubogaca i przemienia serca. A zatem wiernie trwajmy w tym, „czego się  

nauczyliśmy, i co nam zawierzono” (II czytanie). Usłuchajmy zachęty Pana Jezusa, by 

„zawsze się modlić i nie ustawać”.  
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