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  Komentarz do Ewangelii…  

W pierwszym swoim przemówieniu w synagodze w Nazaret Jezus przytoczy fakt uzdrowienia 

Naamana Syryjczyka (Łk 4, 27) — jedynego uzdrowionego przez Elizeusza z pominięciem tylu 

trędowatych Izraelitów — by wykazać, że zbawienie nie jest przywilejem zastrzeżonym dla 

Żydów, lecz darem ofiarowanym wszystkim ludziom. Podobne wydarzenie będzie miało 

miejsce później, kiedy podczas ostatniej podróży do Jerozolimy Jezus uzdrowi dziesięciu 

trędowatych, z których tylko jeden — cudzoziemiec — powtórzy gest wdzięczności Naamana 

i wraz ze zdrowiem fizycznym otrzyma dar zbawienia (Łk 17, 11-19;ewangelia). Naprzeciw 

Jezusa wychodzi grupa dziesięciu nieszczęśliwych; „zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: 

»Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami«„ (tamże 12-13). Jest to okrzyk ufności w tego Jezusa, 

o którym słyszeli, że czynił cuda i współczuł nędzom ludzkim; prośba została wysłuchana. Pan 

jednak stawia warunek: „Idźcie, pokażcie się kapłanom” (tamże 14). Czego prawo Mojżeszowe 

żądało od trędowatego już oczyszczonego, dla stwierdzenia jego uzdrowienia (Kpł 14, 2), tego 

Jezus żąda od dziesięciu jeszcze przed uzdrowieniem, podkreślając w ten sposób wartość 

posłuszeństwa względem prawa. A gdy udają się w drogę, by wykonać rozkaz, zostają 

uzdrowieni. Jednakowe uzdrowienie wszystkich, lecz niejednakowe zachowanie się 

trędowatych. „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” (tamże 15-16). 

Innych dziewięciu nie odczuło potrzeby powrotu i podziękowania; może właśnie dlatego, że 

należeli do narodu wybranego, uważali dary Boże za rzecz, która się im należy. Samarytanin 

natomiast, cudzoziemiec, nie śmie sobie rościć żadnych praw i uważając się za niegodnego łaski 

Boga, przyjmuje ją sercem pokornym i wdzięcznym. Ta postawa pełna pokory i wdzięczności 

przygotowuje go do większej łaski, do łaski zbawienia: „Wstań, idź — mówi mu Jezus — twoja 
wiara cię uzdrowiła!”(tamże 19). 

Myśl św. Jana Pawła II: 

,, Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, 
na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.” 
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Ewangelia na dziś… 

 

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy 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". 
(Łk 17, 11-19) 



INTENCJE MSZALNE OD 14 DO 20 PAŹDZIERNIKA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 

FATIMSKIEJ W GÓRKACH 

PONIEDZIAŁEK. 14.10.2019 

17.00  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w 18 r. urodzin Karoliny Majewskiej przez wst. MBF.    
17.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 14).  
17.45  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy Mróz i całej rodziny.  
17.45  Śp. Józefa Cicheckiego int. od uczestników pogrzebu    

WTOREK. 15.10.2019 

  8.00  Dziękczynna w 70 r. urodzin Zofii Owczarczyk z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, 
potrzebne łaski w dalszym życiu przez wst. MBF.  
17.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 15).    
17.00  Śp. Jadwigę Domańską z okazji imienin.  
17.00  Śp. Jadwigę Gabryś.  
17.45  Sp. Jadwigę i zmarłych z rodziny Grześkiewiczów.  
17.45  Śp. Adama Świeczaka w 5 r. śmierci.   

ŚRODA. 16.10.2019 

17.00  Śp. Mirosławę Górka, Dariusza Górkę, zmarłych z rodziny Bedełków, Górków i Kaznowskich.    
17.00  Śp. Jadwigę Serzysko w 19 r. śmierci.  
17.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 16).  
17.00  Śp. Jadwigę Talar, Annę Czyhyl, Wiesławę Piętka.        
17.45  W 32 r. urodzin Doroty z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie przez wst. MBF.  

CZWARTEK. 17.10.2019 

17.00  O uzdrowienie z choroby nowotworowej Anety przez wst. MBF.    
17.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 17). 
17.00  Śp. Józefa Dąbrowskiego int. od rodziny Dąbrowskich.  
17.45  W 70 r. urodzin i z okazji imienin Tadeusza oraz w 43 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
MBF. 
17.45  O zdrowie, opiekę Bożą i błogosławieństwo Boże dla rodziny Komorniczaków i zgodę w rodzinie.    

PIĄTEK. 18.10.2019 

17.00  W intencji Bogu wiadomej.   
17.00  Śp. Marię Wachłaczenko w 10 r. śmierci.  
17.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 18).    
17.45  W intencji Janiny Paziewskiej z okazji 85 r. urodzin oraz w intencji Moniki i Artura Sionek z okazji 5 r. ślubu 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MBF w dalszym życiu.  
17.45  Śp. Stanisławę Naruk.  

SOBOTA. 19.10.2019 

17.00 O szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę dla dzieci i wnuków przez wst. MBF.  
17.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 19). 
17.00  Śp. Ewę, Czesława i Wojciecha Grzeszczak.   
17.45  Dziękczynno - błagalna w 40 r. ślubu Bogumiły i Stanisława Mikulskich z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny.  
17.45  Śp. Zofię Anisiewicz int. od uczestników pogrzebu.  

NIEDZIELA. 20.10.2019 

8.00  Śp. Michała Winober, Andrzeja Trojanowskiego, Władysława, Helenę, Janinę Lewandowskich.  
8.00  Śp. Irenę Pyza z racji imienin, Józefę i Stanisława.     
8.00  Śp. Helenę Sobota int. od uczestników pogrzebu.  
 

10.00  Dziękczynno - błagalna w 1 r. ślubu Marioli i Łukasza Szymborskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę MBF. 
10.00  Śp. Jadwigę Lenicką int. imieninowa.    
10.00  Śp. Wojciecha Ostolskiego w 2 r. śmierci.            
12.00  Dziękczynno - błagalna w 35 r. ślubu Joanny i Jerzego Mądry z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę MBF.  
12.00  Śp. Henryka, Krzysztofa, Marię, Stanisława, Stefana Witczak.  
12.00  Śp. Edwarda i Helenę Koryckich, Stanisława i Teofilę.   
12.00  Śp. Romanę, Romana i Wincentego Poświatów.  
18.00  Dziękczynna w 1 r. urodzin Antoniego z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski przez 
wst. MBF.  
18.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 20).    
18.00  Śp. Irenę Chwalana i zmarłych z rodziny.   

 
 

Ogłoszenia duszpasterskie  

28 Niedziela Zwykła - 13.10.2019r. 
 

1. Przypominamy, że nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w 

dni powszednie o godz. 16.15, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 

12.00. Zachęcamy dzieci by przynosiły serduszka do losowania 

figurki MB, a także wykonywały własnoręcznie różańce.  

2. Zmiana tajemnic różańcowych dla członkiń róż, dziś po 

nabożeństwie różańcowym.  

3. Dzieci przygotowujące się do I Kom. Św. proszone są wraz z 

rodzicami w dniu dzisiejszym na Mszę św. o godz. 12.00 i 

wręczenie różańca.  

4. Dziś zbiórka do puszek na fundację „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”. 

5. W tym tygodniu Kościół czci: we wtorek wspomnienie św. 

Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora kościoła; w środę św. Jadwigi 

Śląskiej; w czwartek św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i 

męczennika; w piątek święto św. Łukasza, Ewangelisty.  

6. Bóg zapłać za prace przy drzewie w lesie w minionym tygodniu: 

Stanisławowi Szarkowi, Mieczysławowi Rembkowi, Feliksowi 

Szczęśniakowi, Tadeuszowi Mrozowi, Józefowi Lenickiemu. Za 

prace elektryczne Kazimierzowi Burdzie.  

7. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła. 

Wszystkich darczyńców, projektantów i budowniczych polecamy w 

naszych modlitwach.  

8. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom 

z Rudy Talubskiej. Na następny tydzień kościół 

przygotowują: Jolanta Rychlik, Joanna Zając, Agnieszka Walenda, 

Bożena Walenda, Ewa Dziubdzińska.  

9. Na nowy tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom 

nawiedzającym  nasze Sanktuarium składamy serdeczne życzenia, 

Bożego błogosławieństwa oraz opieki MBF wypraszanej modlitwą 

różańcową.  

  
 


