
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku 
chwale Opoki naszego zbawienia. (Ps 95).           
Krzyżówka:  1. Słowo Pana … nam jako Dobrą Nowinę  2. „Tak 
… i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono” 3. „Pan 
rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak … gorczycy” 4. „Pan rzekł: 
powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z … i przesadź się           
w morze”  5.  „Czy (Pan) nie powie mu (słudze) raczej: Przygotuj 
mi …”   6. „Czy (Pan) dziękuje słudze za to, że … to, co mu 
polecono?”    7. „Słowo Pana trwa na …”.   8. „ … prosili Pana: 
Przymnóż nam wiary”       9. „Pan rzekł: Kto z was, mając sługę, 
powie… mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? 10. Tak 
mówcie i wy, gdy … wszystko, co wam polecono 11. „… to, co 
powinniśmy wykonać”. 12. „Czy (Pan) nie powie mu (słudze) 
raczej: … się         i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty 
będziesz jadł i pił?” 13. „Słudzy … jesteśmy”.                           

Papież Franciszek:  -„…Niech Duch Święty uczyni          
z osób ochrzczonych ludzi głoszących Ewangelię, 

aby przyciągnęli innych nie do siebie, lecz                
do Chrystusa, potrafiących uczynić miejsce              
na działanie Boga, umiejących uczynić innych 
wolnymi i odpowiedzialnymi wobec Pana”                   

–[z Katechezy, 02.10.2019].   

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. 
Drodzy bracia i siostry, wczoraj rozpoczął się 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Obchody tego 
miesiąca pomogą nam przede wszystkim w 
ponownym odkryciu misyjnego znaczenia naszego 
przylgnięcia wiary do Jezusa Chrystusa, wiary darmo 
otrzymanej jako dar w sakramencie chrztu świętego. 
Wszyscy bowiem, jako «Ochrzczeni i posłani», 
jesteśmy wezwani, byśmy sami byli świadkami 

Chrystusa i byśmy wspierali misjonarzy, którzy niosą 
Ewangelię wszystkim ludom na świecie. Niech im 
zawsze towarzyszy nasza modlitwa i konkretne 
dzieła solidarności. Z serca wam błogosławię.… 
             [z Audiencji Ogólnej, 02.10.2019].  

Jan Paweł II  - «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 

gorczycy... » (Łk 17, 6) — mówi Jezus w Ewangelii... 
Łaska Boża sprawiła, że to ziarnko wiary zakiełkowało              
i rozrosło się, aż stało się wielkim drzewem, 
przynoszącym obfite owoce świętości. Nawet w 
najtrudniejszych okresach waszych dziejów nie zabrakło 
ludzi, którzy niestrudzenie powtarzali: «Moim 
powołaniem jest wiara katolicka» …; nie zabrakło 
mężczyzn i kobiet, którzy uczynili z wiary program swego 
życia. … Wiara nie szuka rzeczy niemożliwych, ale stara 
się być użyteczna, służąc braciom i nie tracąc z oczu 
perspektywy Królestwa. Tajemnicą jej wielkości jest 
pokora: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy». Wiara pokorna 
jest wiarą prawdziwą. A prawdziwa wiara, nawet tak 
mała «jak ziarno gorczycy», może dokonać rzeczy 
niezwykłych.! [Homilia - błonie Znjan w Splicie, 4 
października 1998 roku].                                       
Stefan Kardynał Wyszyński - Bóg jest bliżej nas, niż o 

tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj za daleko. [Kromka 
Chleba, Wa-wa 1977, 3 X].                                          
Nawet ten, kto ma małą wiarę, może wyrwać drzewo                       
z korzeniami albo poprzesuwać góry. Jak to rozumieć? 
Czym dla nas jest wiara? – Za czasów Jezusa nie było 
problemem, czy jest Bóg, czy Go nie ma. Problemem 
było ufać, czy nie ufać Bogu. – W dzisiejszym świecie, 
mały, niczym ziarnko gorczycy, wydaje się Ojciec Święty, 
Jan Paweł II. Kulejący biały anioł, podparty na lasce. 
Jednak moc człowieka, zdawałoby się tak słabego, ma 
oparcie we wszechmocy Boga. W czasie jego pontyfikatu 
upadł radziecki komunizm, a wydawał się silniejszy               
od tysięcy drzew z korzeniami. – Być słabym w oczach 
ludzi, ale zaufać wszechmocy Boga i opierać się                   
na Bożym miłosierdziu – to prawdziwa wielkość i moc.                
[x J. Twardowski, W świetle Ewangelii, W drodze 05, s. 263].    

           MOJE  POSTANOWIENIE: :  Pomodlę się o skarb 

wiary i zaufania do Boga w każdej sytuacji … i zgłoszę 
wypominki    za moich bliskich zmarłych … 
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Słowo Pana trwa na wieki, to słowo ogłoszono 
wam jako Dobrą Nowinę. (1 P 1,25)     

  Łk       17,5-10                                 
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.  

-Wszystko, co naprawdę cenne, wymaga trudu. 
Kiedy my niecierpliwie wołamy do Boga: „Krzywda 
mi się dzieje, a Ty nie pomagasz!”, On wzywa do 
udziału w trudach i przeciwnościach znoszonych 
dla Ewangelii oraz do bezinteresownej służby tym, 
których mamy wokół siebie. Czy potrafimy                                      
Mu uwierzyć, że ofiarna miłość – wbrew temu,                        
co głosi dzisiejszy świat – rzeczywiście prowadzi 
do życia  i szczęścia? Przychodząc do Jezusa, 
który w Eucharystii oddaje nam całego siebie, 
prośmy wraz z Apostołami: „Panie, przymnóż 
nam wiary”. [Mira Majdan, „Oremus” X  2004, s. 13].

Słuszną i pobożną jest rzeczą modlić się                                   
za umarłych, aby od grzechów byli uwolnieni…(2 

Mach 12,44-45)                                                        
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA                  
-         WYPOMINKI  (zaznaczyć odpowiednie):                                            
-  jednorazowe    -1  listopada  o godz.  17.00   lub                                                                         
-  jednorazowe   - 2  listopada o godz.   9.00                                                    

-                        (dobrowolna ofiara)                                             
-   roczne    -   (każda niedziela ok. godz.  9.00                                           

-                       (ofiara jak przy zamawianiu Mszy św.)  
POLECAMY  MODLITWOM  DUSZE  ZMARŁYCH                   

01 października rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. 
Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik 2019. 
Intencja ewangelizacyjna: o Ducha Świętego. Aby tchnienie 
Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.  

MODLITWA WIERNYCH                                                         

Wdzięczni za nauczanie  Jezusa Chrystusa, zanieśmy 
przed Boży tron nasze błagania:                                

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, kapłanów                                              

i wspólnoty zakonne o odwagę głoszenia Ewangelii – …                          
2.  Módlmy się o Pokój na świecie i Miłosierdzie Boże dla 

wszystkich ludzi – Ciebie prosimy …                                   
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy, pielęgniarki, o potrzebne łaski …- Ciebie prosimy  
4. Módlmy się za chorych i cierpiących, załamanych,                

aby zaufali  Bogu – Ciebie prosimy …                                    
5. Módlmy się za nas o o ufne przyjmowanie woli Bożej  - 

Ciebie prosimy - Wysłuchaj nas Panie   
 Boże, nasz Ojcze, przyjmij, prosimy nasze modlitwy                           
i Przymnóż nam wiary, Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków – Amen                                     
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                        
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst  
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty;                                                                 
- II - Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 

Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" –  Budowa 
mostu zaufania Bogu stanowi najważniejsze zadanie                        
w życiu człowieka. Ten, komu się to udaje, zostaje 
ocalony. Nie ma bowiem tak nieszczęśliwego 
położenia, ani grzechu, ani nałogu, ani dramatu 
rodzinnego, zawodowego, narodowego, by z niego 
nie było wyjścia, jeśli istnieje most łączący człowieka 
z Bogiem. …Nieszczęśliwy człowiek, stojący wobec 
ruiny swego życia … - gdyby posiadał wiarę, 
dostrzegłby wyjście ze swej tragicznej sytuacji ...  – 
Czy odkrywam wielkość skarbu wiary? .... Czy 
dostrzegam ścisły związek istniejący między 
szczęściem a zawierzeniem? ... – Czy w każdej 
sytuacji  szukam oparcia w Bogu… - Ludzie 
zawodzą, nawet wtedy gdy są pełni dobrej woli, 
zawodzą z racji swej słabości, ograniczoności, 
bezradności. Jedynie Bóg nie zawodzi. Jemu można 
zawierzyć całkowicie. 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: On jest naszym Bogiem, a 
my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. (Ps 

95). IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...       
To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia 
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:      

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 
(Ps 95).                     [z:  x Edward Staniek, 
http://www.archibial.pl/czytania.php?d=2]. 
KALENDARIUM;                                                          
07. X. – pn. – Wsp. Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej -  Różaniec: sposób na przyjmowanie Dobrej 

Nowiny. To bardziej słuchanie Ewangelii niż wypowiadanie 
formuł. Coś jak droga obrana przez Marię z Betanii: 
zasiadanie u stóp Pana i jak mówi dzisiejsza kolekta, 
kształtowanie swego życia przez rozważanie tajemnic 
życia Chrystusa. To także sposób na rozumienie tajemnicy 
własnego życia, co w nim stanowi udział w męce                              
i zmartwychwstaniu Chrystusa. [B.  Matusiak OP, "Oremus",    
X 2008, s. 32];                                                

09. X. – śr. – Wsp.  Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa                         

-  ur. w Karwowie ok.1160 r. w rodzinie  szlacheckiej …  
Cieszył się przyjaźnią księcia Kazimierza Sprawiedliwego, 
który wspomógł go materialnie i umożliwił studia                              
za granicą. Po powrocie otrzymał święcenia kapłańskie.                         
W tym czasie zaczął pisać Kronikę Polską. Sprowadził 
relikwie św. Floriana męczennika. W 1207 r. zm.                                     
bp krakowski, Pełka. Na jego następcę został wybrany 
Wincenty, który jako biskup podpisywał się "niegodny 
sługa Kościoła". Należał do żarliwych zwolenników reform, 
jakie przeprowadził abp Henryk Kietlicz (wprowadzenie 
celibatu, uniezależnienie Kościoła od władzy świeckiej). 
Po10-u latach pasterzowania w diecezji krakowskiej, za 
pozwoleniem papieża Honoriusza III w 1218 r. zrzekł się 
urzędu – i wstąpił do klasztoru cystersów w Jędrzejowie. 
Zm. w opinii świętości 8.III.1223.                                                       

11. X. – pt. – Wsp.  Bł. Jana XXIII, papieża -  Ur.25 

XI.1881 r. jako Angelo Giuseppe Roncalli,  w biednej, 
wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Mając 12 lat wstąpił do 
niższego seminarium duchownego w Bergamo … obronił 
doktorat z teologii i przyjął święcenia kapłańskie...  Jego 
zapiski wydane zostały pod tytułem "Dziennik duszy". 
Napisał w nim m.in.: "Bóg pragnie, abyśmy podążali 
wzorem świętych poprzez czerpanie z życiodajnej esencji 
ich cnót, a następnie przerabianie jej na swój własny 
sposób …". Wykładał w seminarium, redagował biuletyn 
"Życie diecezjalne"… W 1925 mianowany oficjałem                           
w Bułgarii i arcybiskupem Areopolis. Jako swoje hasło 
biskupie wybrał Obedientia et Pax (Posłuszeństwo i pokój). 
W 1958 roku, po śmierci Piusa XII, podczas trzydniowego 
konklawe, kard. Roncalli został wybrany papieżem. Jego 
pierwszą reakcją było zmieszanie wyrażone w słowach: 
tremens factus sum ego timero (drżę i lękam się). … 
Zapamiętany jako papież, który zwołał Sobór Watykański II 
i na zawsze zmienił hist. Kościoła.                                         
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