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  Komentarz do Ewangelii…  

Ewangelia przytacza przypowieść o sędzi i wdowie (Łk 15, 1-S), którą Jezus 

opowiedział, by podkreślić, że „wszyscy zawsze powinni się modlić i nie ustawać” 
(tamże 1). Sędzia, „który Boga się nie bał” ani nie troszczył się, by bronić sprawy 
słabych i uciśnionych, jak nakazywało Prawo Boże, nie chciał słyszeć o biednej 

wdowie, która zwróciła się do niego, aby wymierzył jej sprawiedliwość. W końcu jednak 
uległ jej żądaniom — jedynie dlatego, by przestała mu się naprzykrzać, „żeby nie 

przychodziła bez końca i nie zadręczała go” (tamże 5). Poprzez ten przykład Jezus 
chce słuchaczom dać rozumieć, ze Bóg o wiele bardziej niż sprawiedliwy sędzia będzie 
słuchał błagań tego, kto ucieka się do Niego z ufnością i wytrwałością. „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” (tamże 7-8). 

Jezus kładzie nacisk na ciągłą modlitwę, a jest to przede wszystkim modlitwa 
o przyjście królestwa Bożego, o zbawienie wybranych, gdy w ostatecznym dniu Syn 

Człowieczy przyjdzie sądzić świat (zob. tekst poprzedzający: Łk 17, 22-37). Wierzący 
powinni żyć oczekując tego dnia i modlić się bez przerwy, aby to był dzień zbawienia. 

Bóg ze swej strony zapewnia zbawienie, ponieważ Chrystus umarł i zmartwychwstał za 
cały rodzaj ludzki. Ze strony ludzi jednak jest wymagany jeden warunek: wiara. „Czy 
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (tamże 8). Pytanie, 
którym Jezus kończy przypowieść, pobudza do poważnego zastanowienia. Kościół 

prześladowany może być pewien, że jego nieustanna modlitwa o zbawienie zostanie 
w końcu wysłuchana. Bóg uczyni sprawiedliwość swoim wybranym, chociaż teraz 
dopuszcza na nich. prześladowania, utrapienia, niepowodzenia, jak dopuścił na 

swojego Wybrańca, Jezusa Chrystusa. Trzeba jednak, aby Kościół i poszczególni 
wierni strzegli czystej wiary i bronili jej od pokusy zniechęcenia. Im więcej Bóg znajdzie 

w nich wiary wytrwałej i pewnej, tym bardziej przyjdzie im z pomocą, jak przyszedł 
z pomocą Izraelowi. 

Myśl św. Jana Pawła II: 

,, Sprawiedliwość i pokój może przynieść tylko oczyszczenie sumień.” 
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Ewangelia na dziś… 

 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się 
modlić 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 się z ludźmi 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?". 

 (Łk 18, 1-8) 



INTENCJE MSZALNE OD 21 DO 27 PAŹDZIERNIKA W SANKTUARIUM 

MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W GÓRKACH 

PONIEDZIAŁEK. 21.10.2019 

17.00  Dziękczynno - błagalna o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Urszuli Rękawek przez wst. MBF int. od 
koleżanki Haliny.  
17.00  Śp. Piotra Belkę w 51 r. śmierci i Tadeusza Belkę.   
17.45  Dziękczynno - błagalna w 18 r. urodzin Katarzyny Gawenda z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

potrzebne łaski i dary Ducha Świętego.  
17.45  Śp. Grażynę Ragus (greg. 21). 

WTOREK. 22.10.2019 

17.00  Śp. Bartosza Poszytka.   
17.00  Śp. Mieczysława Głowalę w 1 r. śmierci.   
17.45  Przebłagalna za ks. Pawła z prośbą o uwolnienie i uzdrowienie, potrzebne łaski przez wst. św. Michała 
Archanioła.   
17.45  Śp. Grażynę Ragus (greg. 22).   
17.45  Śp. Mieczysława Głowalę w 1 r. śmierci.   

ŚRODA. 23.10.2019 

17.00  Śp. Ryszarda Koronkę i zmarłych rodziców Władysława i Genowefę.     
17.00   Śp. Grażynę Ragus (greg. 23).  
17.45  Przebłagalna za grzechy Janiny z prośbą o uwolnienie i uzdrowienie oraz Boże miłosierdzie przez wst. 
MBF.  
17.45  Dziękczynno - błagalna w 50 r. urodzin Adama Grzeszczaka z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
przez wst. MBF.  
17.45  Dziękczynno - błagalna w 15 r. ślubu Marty i Przemysława Paziewskich z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny przez wst. MBF.  

CZWARTEK. 24.10.2019 

17.00  Śp. Grzegorza, Jana, Katarzynę.  
17.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 24). 
17.45  Śp. Janusza Dykas w 1 r. śmierci.  
17.45  Śp. Helenę Sobota w 1 r. śmierci int. od rodziny Kędziorków.    
17.45  Śp. Zygmunta, Józefa, Janusza Kotewicz.  

PIĄTEK. 25.10.2019 

17.00  O potrzebne łaski MBF dla Janusza, Michała i Bartosza.    
17.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 25).    
17.45  Śp. Ryszarda Kupińskiego i Ryszarda Wasilewskiego.  
17.45  Śp. Mariusza Paśnickiego int. od nauczycieli i pracowników ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Talubskiej.  
17.45  Śp. Tadeusza Siudalskiego i jego rodziców Filipinę i Stanisława.   

SOBOTA. 26.10.2019 

17.00  O Boże błogosławieństwo w 1 r. urodzin Jana Jastrzębskiego int. od rodziców.   
17.00  Śp. Jana Paśnika w 11 r. śmierci i Helenę.  
17.00  Śp. Zdzisława Sobota i Helenę Sobota.   
17.45  Śp. Grażynę Ragus (greg. 26). 
17.45  Śp. Julię Kaczkowską w 11 r. śmierci oraz Henryka Kaczkowskiego i rodziców z obojga stron.  
17.45  Śp. Tomasza Kobusa.   

NIEDZIELA. 27.10.2019 

8.00  Śp. Stanisławę, Stanisława, Ryszarda i Jana z rodziny Dudków.   
8.00  Śp. Stanisława Gora w 16 r. śmierci.     
8.00  Śp. Mariana Błażejczyka w 31 r. śmierci i Janinę.  
10.00  Śp. Remigiusza w 12 r. śmierci, Jana, Leokadię, Wacława i Aleksandrę.  
10.00  Śp. Władysławę i Tadeusza Kowalskich, Natalię Kurach, Władysławę i Jana Kurach.     
10.00  Śp. Jana, Franciszkę Cicheckich, Mariannę, Henryka Rosłaniec, zmarłych z ich rodzin oraz za dusze w 
czyśćcu cierpiące.             
12.00  Dziękczynno - błagalna za trzeźwość Mirosława i za całą rodzinę przez wst. MBF.   
12.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. 
Ambrożego i MBF dla członków Powiatowego Koła Pszczelarzy w Garwolinie i ich rodzin, a dla zmarłych o radość 
życia wiecznego.  
12.00  Śp. Tadeusza Garwarskiego z racji imienin.  
12.00  Śp. Bogusława Głowalę w 1 r. śmierci.   
18.00  Dziękczynno - błagalna w 10 r. ślubu Lidii i Jarosława Liszewskich z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę MBF nad rodziną i dziećmi Adrianem i Oliwierem.  
18.00  Śp. Tadeusza i Ludwika Woźniak.     
18.00  Śp. Grażynę Ragus (greg. 27).    
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie  

29 Niedziela Zwykła - 20.10.2019r. 
 

1. Nabożeństwo różańcowe tym tygodniu połączone będzie z modlitwą w intencji 

misji, dziś po Mszy św. o godz. 12.00, a w dni powszednie o godz. 16.15. 
 

2. Wypominki za zmarłych z podaną miejscowością przyjmowane są w zakrystii po 

Mszach św. i w kancelarii parafialnej. Formularze do wypełniania wystawione są na 

półkach z książkami. 
 

3. W Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada w piątek, Msze święte będą 

odprawiane podobnie jak w każdą niedzielę, tylko zamiast Mszy św. o godz. 12.00 w 

kościele, będzie Msza św. o godz. 14.00 na cmentarzu. Różaniec za zmarłych o godz. 

13.30. 
 

4. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w sobotę 2 listopada Msza św. 

na cmentarzu o godz. 14.00, a w kościele o 8.00, 17.00 i 18.00.  

Przy porządkowaniu grobów bliskich zmarłych troszczmy się o sortowanie śmieci  oraz 

czystość całego cmentarza, a także pobliskiego lasu. 
 

5. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w sobotę, kl. 

7 o godz. 10.00 a kl. 8 o godz.11.00 
 

6. W dniu dzisiejszym liczy się wiernych obecnych na Mszach świętych.  
 

7. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc kościołowi prześladowanemu.    
  

8. W tym tygodniu Kościół czci: we wtorek wspomnienie św. Jana Pawła II papieża.   
 

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

Szarkowi, Mariuszowi Szarkowi, Mieczysławowi Rembkowi, Tadeuszowi Mrozowi. Za 

prace elektryczne Kazimierzowi Burdzie.  
 

10. Bóg zapłać za składanie ofiar na rozbudowę kościoła. Wszystkich darczyńców, 

projektantów i budowniczych polecamy w naszych modlitwach.  
 

11. Dziękujemy za przygotowanie świątyni i złożenie ofiar rodzinom z Rudy Talubskiej. 

Na następny tydzień kościół przygotowują: Zduńczyk Justyna, Szwonder Barbara, Pani 

Szaniawska, Walenda Bożena, Walenda Agnieszka.  
 

12. Na nowy tydzień wszystkim parafianom i pielgrzymom nawiedzającym  nasze 

Sanktuarium składamy serdeczne życzenia, Bożego błogosławieństwa oraz opieki MBF 

wypraszanej modlitwą różańcową.  

  

 


