
Uzupełnij: 1. Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża … was  2.  Jezus 
zmierzał do  …. 3. „Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego … 
trędowatych”. 4. Jeden z trędowatych wrócił chwaląc Boga i … Jezusowi.  5.  Na ich widok 
rzekł do nich: „Idźcie, … się kapłanom”.  6.  Ten który powrócił do Jezusa … na twarz do 
nóg Jezusa. 7. Trędowaci z  daleka wołali: „Jezusie, Mistrzu, … się nad nami” 8. Znany 
jest nam też uzdrowiony z trądu - Syryjczyk  …  9. Cudzoziemcem, który wrócił 
podziękować był …10. Trędowaci zostali uwolnieni od swojej … 11. „Wstań, idź, twoja 
wiara cię …” 12. Trąd duszy to … niewiary, że Bóg kocha, że może oczyścić. 13. Uwierz, 

…, powierz się Bogu.   

Zwróćmy uwagę na to, 
że uleczony wdzięczny 
trędowaty, wielbiąc 
Boga, upadł do stóp 
Jezusowych. Przecież 
nie wiedział, że Jezus 
jest Bogiem, wydawało 
mu się, że jest On co 
prawda niezwykłym 
lekarzem, ale 
człowiekiem. Dziwne 
wobec tego jest to, że 
wielbiąc Boga, 
obejmował za nogi 
człowieka. – Co się 

działo z pozostałymi? Myślę, że także wielbili Boga na wysokiej świętej górze                  
w świątyni Pańskiej. Nagłe objawienie się mocy Bożej zachwyciło ich Bogiem. 
Wszyscy ludzie mogli im się wydać nieważni, mogli nawet zapomnieć                              
o spotkanym  niezwykłym lekarzu. Mogli z góry patrzeć na kapłanów, jak na 
gryzipiórków z kancelarii jerozolimskiej, którzy wypisywali zaświadczenia: 
„Zaświadczam, że ten i ten już nie jest robaczywy, ale zdrowy”. – Ktoś powie: 
ogołoceni, oderwani od wszystkich ziemskich przywiązań, a jednak Pan Jezus 
nie pochwalił ich. Pochwalił tego, który najgłębiej zrozumiał, że wielbiąc Boga, nie 
można zapominać o ludziach.  [x  J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005,s.265].   

* Bóg działa poprzez ludzi, którzy są naokoło nas, dlatego oni rzucają na nas 
urok, dlatego ich kochamy, tęsknimy za drugim człowiekiem, bez którego jest 
nam źle.  – Wydaje się, że ten, kto naprawdę wielbi Boga, nigdy nie powinien 
obawiać się serdecznych uczuć w stosunku do człowieka. Ale chociaż 

* Jezus jako człowiek nie dopomina się wdzięczności dla siebie, z Jego słów wynika,                 
że trzeba Bogu dziękować za wszystko. Kiedy dziękujemy ludziom, nie zapominajmy 
oddać chwały Bogu. Bez Niego nie przyszłaby do nas pomoc. .   – Kiedy myślimy                        
z wdzięcznością o zmarłych, dziękujmy Bogu, że przez tych co odeszli, tyle nieraz 
otrzymaliśmy dobrego.                  [x  J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005,s.266].                          
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Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża 
względem was w Jezusie Chrystusie. (1 Tes 5,18)     
    Łk 17,11-19                       

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii                         
i Galilei. Gdy wchodzili 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.                                      
Syryjczyk Naaman i dziesięciu trędowatych na pograniczu Samarii i Galilei – wszyscy oni 
zostali uwolnieni od swojej choroby, która czyniła ich nieczystymi w oczach ludzi. Trąd, 
którym byli zarażeni, dotknął nie tylko ich ciał, lecz także dusz. Człowiek jest całością, 
dlatego współcierpi w nim wszystko. Trąd duszy to grzech niewiary w to, że Bóg kocha, że 
może oczyścić…To danie wiary podszeptom złego, który zapewnia: Niechybnie umrzesz            
z powodu swej nieczystości. Jezus mówi co innego: „Twoja wiara cię ocaliła”. Uwierz, 
zaufaj, powierz się, aby wzrosło w tobie przekonanie, że jestem Bogiem, który nie 
zachowuje pamięci o grzechach i dochowuje wierności.  [M. Konarska, „Oremus” X 2007, s. 61

 

 Papież Franciszek – … Duch Święty jest „wielkim darem Ojca”. Jest On mocą, która 

dodaje odwagi Kościołowi, by mógł dotrzeć na krańce świata. To właśnie Duch 
inspiruje go i umacnia, by szedł cały czas do przodu. Bez Niego byłby on zamknięty  
… Są trzy postawy wobec Ducha Świętego, jakie można przyjąć. Pierwsza z nich to 
ta, którą św. Paweł gani u Galatów. Wierzą oni bowiem w usprawiedliwienie przez 
Prawo, a nie przez Jezusa, który Prawu nadaje sens. To właśnie ludzie o takiej postawie 
atakowali Jezusa, a On nazywał ich obłudnikami. … Druga postawa to zasmucanie Ducha 
Świętego. Ma miejsce wtedy, gdy nie pozwalamy Mu, by nas inspirował i prowadził w 
życiu chrześcijańskim … Stajemy się zatem oziębli i popadamy w chrześcijaństwo 
przeciętne, bo Duch Święty nie może w nas uczynić swego wielkiego dzieła… Trzecia 
postawa to pełne otwarcie się na Ducha Świętego i zgoda na to, by On nas prowadził. … 
Niech Pan da nam tę łaskę otwarcia się na Ducha Świętego, byśmy nie stali się ludźmi, 
którzy zasmucają Ducha”. [RADIO WATYKAŃSKIE, 06.10.2016].                                                

Jan Paweł II  -  Różaniec �to modlitwa, którą bardzo ukochałem [...] Oto bowiem na 

kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne 
momenty z życia Jezusa Chrystusa. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca 
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, 
rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, 
zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten 
sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.… [29 października 
1978]. 
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serca... o, jakże to mało i jakże nieskończenie... wiele!. [Kromka Chleba, Wa-wa 

1977, 4 X].                          Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangeliiu, jak gdyby dyktował go 
dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio –Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – … Poczucie wdzięczności jest wyrazem nie tylko 

dobrych manier, ale i wielkości człowieka, jego bezinteresowności i szlachetności. 
Wdzięczność jest człowiekowi niezbędna – bez niej grozi nam kompletne zdziczenie                           
i skomercjalizowanie wszystkich dziedzin życia… Brak wdzięczności jest cechą, która 
degraduje człowieka i podkopuje fundamenty ludzkiego świata i życia.  
 … Czy ja pamiętam codziennie o wdzięczności wobec Pana, który z taką 
hojnością mnie obdarowuje. Wyrazów wdzięczności nie powinienem też skąpić moim 
bliźnim za ich codzienną pomoc w przeróżnych przestrzeniach mojego życia. – Ale czy 
dziękuję? … - Wiem już teraz, że słowo „dziękuję” powinno często gościć na moich 
ustach. Opuszczając moje rodzinne strony, być może nie muszę zabierać ze sobą ziemi w 
woreczku. Ważne, abym w sercu zabrał pamięć o bliskich, którymi się rozstaję  i przede 
wszystkim: moją żywą relację z Panem Bogiem dzięki której nawet w obcych stronach czy 
na obcej ziemi nie spoganieję, ale będę Bożym człowiekiem.   -  Jak jest ze mną? Czy nie 
jestem za bardzo skupiony(-na) tylko na swoich pragnieniach i życzeniach, albo na 
sukcesach – które chociaż wypływają z łaski, to jednak przypisuję je sobie? Czy 
zaślepiony(-na) tym wszystkim nie zapominam o najważniejszym – o miłości Boga, który 
nam to wszystko daje? A ta miłość znaczy więcej niż wszystkie bogactwa świata.
 III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić 
Mu o przeżyciach,   rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. (Ps 98)  
 IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan Bóg okazał ludom swe 
zbawienie (Ps 98) - [z: „Gdzie jest dziewięciu” M. Phola i z Lectio Divina, ks. R. Stankiewicza SDS 

www.katolik].  Pamiętamy o naszym chrześcijańskim zobowiązaniu odmawiania 
różańca świętego - Pamiętamy o naszym chrześcijańskim zobowiązaniu 
odmawiania różańca świętego -  Każda z tajemnic różańca koncentruje się na 

jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi i pomaga 
nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym… -  Dziś 
potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Wiele razy w historii 
modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach ludzi i narodów.                  
Niektóre Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty dane 
Błogosławionemu Alanowi de la Roche (założyciel Bractw Różańcowych) - …                     

- Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą 
opiekę i wielkie łaski; - Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie; -   
Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych; -  Codziennie 
uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową; - Prawdziwi synowie 
Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie; - O cokolwiek przez Różaniec prosić 
będziesz – otrzymasz; -  Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej 
potrzebie; - Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca – mieli    
w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba; - Odmawiający Mój 
Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego; - 
Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba;                       
- Źródło: Modlitewnik Różańcowy  o. Szymona Niezgody OP, str.91-92. Warszawa, 1993. Różaniec 
szkołą modlitwy - ks. prof. Marek Chmielewski - KUL-  

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

             XXVIII Niedziela zwykła     
                                 09 X 2016r.  

1. Przeżywamy   dziś   z   całym  Kościołem  w  Polsce  XV  Dzień  Papieski  pod  hasłem:   
„Św. Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”.                                                       

Z   tej   racji   przed   kościołem   po   każdej  Mszy  św. prowadzona jest zbiórka ofiar                      
do puszki na stypendia dla zdolnej młodzieży  z ubogich rodzin, która jest "żywym 
pomnikiem" naszej wdzięczności św. Janowi Pawłowi II za całe jego życie.  
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia ponownie serdecznie zaprasza do udziału                               
w galowym koncercie i modlitewnym Apelu Miasta Warszawy, które odbędą się w dniu 
dzisiejszym przed akademickim kościołem św. Anny przy Pl. Zamkowym i rozpoczną się        
o godz. 15.00. Wesprzyjmy  i  naszym  groszem  to  wielkie dzieło!      
Za wszelkie   wsparcie składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Ofiary na rzecz „Caritas” naszej 
parafii będą zbierane za tydzień. Dziś również o godz. 16.30 spotkanie Żywego Różańca 
w Sali św. Józefa połączone z wymianą tajemnic różańcowych, a po nim nabożeństwo 
różańcowe o 17.15. 
2. We wtorek, Mszą św. o g.18.00 rozpocznie swoje spotkanie Akcja Katolicka naszej 

parafii. Po Mszy św. dalszy ciąg spotkania w Kancelarii Parafialnej. 
3. W piątek, 14.10  przypada  Dzień  Edukacji  Narodowej. Pamiętając w modlitwie  
o  naszych  nauczycielach,  wychowawcach  i  katechetach,  składamy im wszystkim 
już dziś serdeczne  życzenia  z  okazji  Ich  święta. Msza św. w int. nauczycieli naszej 

parafii zostanie odprawiona  w następny wtorek, 18.10. o godz. 7.30.  
4. Za tydzień – III niedziela m-ca – o g. 16.00  będzie  spotkanie  inicjacji  eucharystycznej 

dla dzieci i ich rodziców przygotowujących się do I Komunii Św. 
5. Przyjmujemy wypominki jednorazowe i roczne. Można je składać w niedziele                           

w zakrystii, a w dni powszednie w kancelarii parafialnej. Wypominki roczne są w każdą 
niedzielę ok.  godz. 9.00, a jednorazowe 1.11 o 17.00  i  2.11 o 9.00. Pamiętajmy                          
w naszych modlitwach o zmarłych Rodzicach, Małżonkach, Dziadkach, Krewnych                             
i Przyjaciołach. Możemy ofiarować im naszą modlitwę i odpusty. Zachęcamy do tych 
pobożnych praktyk. 
6. W następną niedzielę, po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie grupy 
wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży.  KALENDARIUM:                               
13 X – czw. – Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera - Trzeba było choroby, 

ciemności więzienia, modlitw matki, by młodemu człowiekowi przypomnieć o Bogu. Tak 
narodziła się miłość szczególna, która zaowocowała wstąpieniem dzisiejszego patrona 
(1829-1916) do zakonu kapucynów i przyjęciem nowego imienia: Honorat. Potem już była 
tylko niekończąca się praca, modlitwa, słuchanie penitentów, pokonywanie trudności, z 
jakimi borykał się Kościół w czasach zaborów. Mimo piętrzących się przeszkód o. Honorat 
tworzył kolejne zgromadzenia i posyłał je do służby. Świętość to owoc płodnej miłości, 
która bez lęku staje do walki o dzień powszedni. [O. T. Zamorski OP, „Oremus” X 2006, s. 56].                        

15 X – sb. – Wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła -  Ludziom 

współczesnym wydaje się, że „reforma” powinna zawsze polegać na przemianie zasad, 
która sprawi, iż życie stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze. Św. Teresa (1515-1582), 
dzisiejsza patronka, była reformatorką zakonu karmelitańskiego. Jednak przemiany, które 
wprowadziła, nie były bynajmniej ułatwieniem życia zakonnego, ale powrotem do ducha, 
który na początku ożywiał regułę karmelitańską. Jakże często powinniśmy powracać do 
naszej pierwotnej gorliwości, aby dokonać prawdziwej przemiany – reformy – naszego 
życia.  [z: ks. A. Bednarczyk, „Oremus” X  2001, s. 66].   
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