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18. 10. 2020 r. 

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła  

 

Liturgia Słowa 

 

Pierwsze czytanie: Iz 45, 1. 4-6 (Król Cyrus narzędziem Boga) 

Psalm responsoryjny: Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac 

Drugie czytanie: 1 Tes 1, 1-5b (Paweł dziękuje za wiarę, nadzieję 

i miłość Tesaloniczan) 

Ewangelia: Mt 22, 15-21 (Oddajcie cezarowi to co należy do cezara...) 

 

ŚW. ŁUKASZ – EWANGELISTA 

 
Dziś  obchodzimy święto św. Łukasza Ewangelisty. 

 Święty  Łukasz pochodził z Antiochii w Turcji.  

Był poganinem,  nie Żydem. Z zawodu był  

lekarzem. Powszechnie twierdzi się również, że był  

 zdolnym malarzem ikon, w tym  powszechnie  

czczonego w średniowiecznym Bizancjum obrazu  

Marii Theotokos,  Czarnej Madonny na Jasnej  

Górze czy wizerunku Matki Boskiej Kostromskiej.  

Niektórzy wymieniają ponad sto obrazów, których  

miałby być autorem.  Jednak trzeba wiedzieć, 

 iż legenda o tym, iż św. Łukasz malował obrazy, 

 powstała  dopiero w VII stuleciu po Chrystusie.  

Jest autorem trzeciej Ewangelii, oraz  Dziejów Apostolskich – trzeciej i piątej księgi  

Nowego Testamentu. Łukasz był  człowiekiem starannie  wykształconym.  

Znakomicie znał ówczesną literaturę.  Posługiwał się pięknym  językiem greckim.  

W odróżnieniu od pozostałych Ewangelistów, Łukasz nie znał osobiście Jezusa. 

Natomiast w wielu zdarzeniach opisanych w Dziejach  Apostolskich brał udział 

 osobiście, jako towarzysz św. Pawła Apostoła podczas  jego licznych podróży.  

Św. Łukasza, nazywano "piewcą łaskawości Chrystusa".  Jezus, którego pokazał, 

 jest pełen dobroci, szczególną miłością darzy biednych,  chorych, odrzuconych  

przez społeczeństwo. Tylko św. Łukasz zapisał Jezusowe  przypowieści o  

zaginionej owcy, zgubionej drachmie, synu marnotrawnym. Swe dzieła adresował 

 do chrześcijan nawróconych z pogaństwa, aby ich utwierdzać  w wierze.  

Wyjątkowo obszernie opisał na przykład wydarzenia przed narodzeniem 

 Chrystusa i Jego dzieciństwo. Według tradycji poniósł śmierć męczeńską, ale  

nie wiemy, gdzie został pochowany.                                         /Kazimierz Dusza/ 
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Duszpasterze: 
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Wikariusze:  

ks. Mariusz Białęcki 
ks. Dariusz Drozdek 

ks. Wojciech Koszutski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. Marian Wnuk 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek -piątek 
godz. 9.00 - 10.00 
        16.30 – 17.30 

sobota 
9.00 – 10.00 

DYŻURY KSIĘŻY 
Poniedziałek: ks. Mariusz 

Wtorek: ks. Proboszcz 
Środa: ks. Mariusz 

Czwartek: ks. Dariusz 
Piątek: ks. Wojciech 

Msze św. 
Niedziela 

7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 
13.00, 14.30(Trydent), 
18.00 Dni powszednie 

7.00, 8,00, 18.00 

Nabożeństwa stałe: 
Nowenna do MB 

Nieustającej Pomocy w 
środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w piątki po Mszy 

św. wieczornej 
I piątki miesiąca Adoracja 

Najśw. Sakramentu po 
Mszy Św. wieczornej 

I Sobota miesiąca o godz. 
8:00 Msza Św. 

wynagradzająca ku czci 
Niepokalanego Serca NMP 

Odwiedziny chorych 
I piątek miesiąca 
I sobota miesiąca 

 

Chrzest św. 
w II i IV  niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 



Bł. Ks. Jerzy 

Popiełuszko  

globalny święty 

 Gdy media całego świata informowały w 

październiku 1984 r., że w Polsce agenci komunistycznej 

bezpieki zamordowali katolickiego kapłana, nikt nie 

przypuszczał, że jest to początek niezwykłego fenomenu - 

obok św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej ks. Jerzy 

Popiełuszko jest polskim świętym globalnym. W ciągu 30 lat 

do jego grobu spontanicznie pielgrzymowało ponad 20 mln 

osób, w tym dwóch papieży, prezydenci i premierzy, 

politycy i ludzie kultury oraz zwyczajni ludzie, w tym 

niewierzący, ze wszystkich kontynentów. Relikwie 

męczennika czczone są w ponad tysiącu kościołach na 

całym świecie, w krajach tak odległych jak Uganda, Boliwia, 

Peru. Bohaterskiemu kapelanowi ludzi pracy w 30. rocznicę 

śmierci oddali hołd posłowie i senatorowie. "Ks. 

Popiełuszko stał się symbolem walki Polaków o godność, 

bohaterem dążeń narodu do wolności", a "dzisiaj, w 

czasach niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, jego ofiara 

zasługuje na pamięć, cześć i najwyższe uznanie" - napisali 

posłowie w uchwale. Już pierwszej nocy po odnalezieniu 

zmasakrowanego ciała ks. Jerzego w konfesjonałach 

kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu zaczęły dziać 

się prawdziwe cuda - wspominają kapłani, którzy słuchali do 

świtu spowiedzi. Choć tłumy nie oblegają już świątyni, grób 

męczennika jest stale nawiedzany. Pod kościół wciąż 

podjeżdżają autokary z pielgrzymami z Polski i ze świata. - 

Wśród cudzoziemców przeważają Francuzi, Włosi i 

Amerykanie, ale niedawno była grupa z Kamerunu - mówi 

KAI pracownica Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, 

działającego od dekady w podziemiach świątyni. Co 

ciekawe, Francuzi pielgrzymowali tu najliczniej jeszcze na 

długo przed cudownym uzdrowieniem ich rodaka, które 

otwiera drogę do kanonizacji męczennika. Milena Kindziuk, 

autorka biografii ks. Jerzego i jego matki Marianny, twierdzi, 

że po przekazaniu informacji o cudzie zauważalny jest 

wzrost liczby pielgrzymów.  Nie są to już kilometrowe kolejki 

jak kiedyś, gdy sięgały Dworca Gdańskiego, ale codziennie 

do kościoła i na grób przybywają tu osoby, które chcą 

modlić się za wstawiennictwem ks. Jerzego, gdyż ma on 

opinię bardzo skutecznego orędownika. Pielgrzymi modlą 

się przy grobie, wstępują do kościoła, gdzie 

przechowywane są relikwie męczennika, zwiedzają 

poświęcone mu muzeum, wypisują intencje modlitewne i 

podziękowania za otrzymane łaski. Niezależnie od wieku, 

pochodzenia społecznego czy narodowości fascynacja 

świadectwem skromnego księdza, który nawoływał do 

porzucenia przemocy, do zwyciężania zła dobrem, do 

stosowania ubogich środków, życia Ewangelią - wciąż trwa. 

W pogrzebie ks. Jerzego, który odbył się 3 listopada 1984 

r., wzięło udział od 600 do 800 tys. osób, być 

może nawet milion. Ten nieprzebrany 

strumień ludzki trzeba było zorganizować - 

stopniowo powstawała infrastruktura, która 

usprawniała przepływ pielgrzymów - służba 

porządkowa, medyczna, informacyjna. Przy 

parafii zbudowano Dom Pielgrzyma Amicus, 

w 20. rocznicę męczeństwa otwarto Muzeum im. ks. 

Jerzego Popiełuszki, które do dziś nawiedziło blisko 500 

tys. osób, zaś rok po beatyfikacji męczennika, na wiosnę 

2011 r., został otwarty Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu 

Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Jego życie i 

dzieło są także tematem kilkunastu monografii, setek 

artykułów, kilku prac doktorskich. Do masowej wyobraźni, 

także młodych odbiorców, wszedł dzięki filmowi Rafała 

Wieczyńskiego "Popiełuszko. Wolność jest w nas" ze 

znakomitą kreacją Adama Woronowicza. Premiera odbyła 

się w 2009 r., a obraz miał ogromną widownię - obejrzało 

go ponad 1,5 mln osób w Polsce oraz kilkaset tysięcy za 

granicą. Duszpasterz ludzi pracy inspirował nie tylko 

Polaków . W 2012 r. odbyła się w Watykanie premiera filmu 

dokumentalnego pt. "Jerzy Popiełuszko: Messenger of the 

Truth (Orędownik Prawdy)". Scenarzysta i producent 

obrazu Paul Hensler pracował nad nim ponad dekadę. Od 

ponad 20 lat odbywa się organizowany przez Solidarność 

bieg sztafetowy dedykowany męczennikowi. Trasa 

rozpoczyna się w parafii Świętych Polskich Męczenników w 

Bydgoszczy, gdzie ostatni raz przed śmiercią odprawił 

nabożeństwo, kończy zaś na tamie pod Włocławkiem, gdzie 

oprawcy zatopili jego ciało. Kościół oficjalnie potwierdził 

intuicję wiernych - ks. Jerzy Popiełuszko został 

beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. w Warszawie jako 

męczennik za wiarę. Beatyfikacja niewątpliwie ożywiła 

zainteresowanie ks. Jerzym, ale umożliwiła też takie 

inicjatywy, jak stworzenie portalu modlitewnego w kwietniu 

2013 r. Jest on prowadzony przez Misjonarzy ks. Jerzego. 

Łukasz Urbaniak skomponował "Missa in memoriam Beati 

Georgii Popieluszko", zaś biskup polowy WP Józef Guzdek 

ustanowił medal jego imienia rok po wyniesieniu go na 

ołtarze. Zapytana o fenomen kultu błogosławionego księdza 

Milena Kindziuk odpowiada, że ludzi przyciąga jego 

wyjątkowa skuteczność. Czują, że sanktuarium męczennika 

na Żoliborzu jest miejscem uprzywilejowanym, w którym za 

wstawiennictwem skromnego kapłana Bóg wysłuchuje ich 

próśb. Znane są przypadki odzyskanego wzroku, uzdrowień 

z nowotworów, ale też spowiedzi odbytej po 

dziesięcioleciach. Jego własna matka Marianna, która miała 

zaplanowaną operację stawów i przyjechała na grób syna, 

by prosić go o uzdrowienie, została wysłuchana tak, że do 

końca życia była w stanie zbierać kartofle. Dlatego 

pielgrzymi będą tu nadal przybywać, a kanonizacja tylko 

wzmocni ich intuicję o ks. Jerzym jako o skutecznym 

orędowniku                                  /ar, aw  /Warszawa (KAI)/ 



Różaniec szkołą 

modlitwy 

Październik tradycyjnie jest miesiącem w 

szczególny sposób poświęconym modlitwie 

różańcowej. Rozważanie różańca oznacza 

odmawianie modlitwy oraz medytację w tym 

samym czasie. Obietnice Matki Bożej dla 

odmawiających Różaniec Święty dane 

Błogosławionemu Alanowi de la Roche:  

1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą 

odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną 

szczególną łaskę. 

 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój 

Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą 

opiekę i wielkie łaski.  

3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią 

przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie 

grzechy, wytępi herezje.  

4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze 

zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca 

ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a 

pociągnie do miłości Boga i podniesie je do 

pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz  

uświęci ta modlitwa.  

5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - 

nie zginie.  

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie 

Różaniec św., rozważając równocześnie 

Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie 

doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą 

śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli 

zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie 

życie wieczne.  

7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą 

bez Sakramentów Świętych.  

8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w 

życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w 

życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach 

Świętych.  

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które 

Mnie czciły modlitwą różańcową.  

10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną 

wielką chwałę w niebie.  

11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz - 

otrzymasz.  

12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z 

pomocą w każdej potrzebie.  

13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do 

Bractwa Mojego Różańca - mieli w życiu i przy 

śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba. 

14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi 

dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa,  

Syna Mojego Jednorodzonego.  

15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim 

znakiem przeznaczenia do Nieba.  

                             /ks. prof. Marek Chmielewski/ 

 

 

Refleksja na XXIX 

Niedzielę zwykłą 

Na nasze życie 
składa się świat 
materialny 
 i duchowy. Dlatego 
w dzisiejszej 

Ewangelii słyszymy, by temu światu 
materialnemu oddać to, do czego 
jesteśmy zobowiązani jako obywatele 
(np. podatki). Bogu natomiast mamy 
oddać to, co duchowe, a więc to, co do 
Niego należy - całe nasze życie, całą 
naszą osobę. W konsekwencji możemy 
oddać Bogu odciśnięty w naszej duszy i 
naszym postępowaniu obraz 
Miłosiernego, pełnego miłości Syna. 
                                 /ks. Dariusz Drozdek/ 

Tweet od Papieża 
W modlitwie 

składamy nasze 
niepokoje i prośby 

w rękach Boga, 
ufając, że nas 

wysłucha, ponieważ On wie, czego 
potrzebujemy i udzieli nam tego, co 

jest dla nas dobre. 



Ogłoszenia 
duszpasterskie 

1. Jutro 19 października wspomnienie bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki, a 

we czwartek 22 

października 

wspomnienie św. Jana 

Pawła II. Msze św. o 

godz. 7:00, 8:00 i 18:00 

 2.  W październiku 

zapraszamy na 

tradycyjne nabożeństwa różańcowe o godz. 

17:30.                                                                         

3. Zbliża się miesiąc listopad. Przyjmujemy 

na wypominki za bliskich naszych zmarłych, 

za których modlić się będziemy w 

listopadzie. Przy wyjściu z Kościoła na 

stoliczku znajdują się kartki wypominkowe, 

na których możemy wypisywać imiona 

naszych bliskich zmarłych.                                             

4.  Jednocześnie informujemy, że ze 

względu na sytuację pandemii w tym roku 1 

listopada nie będzie Mszy św. na cmentarzu. 

Tego dnia Msze św. w naszym kościele 

będą odprawione o godz. 7:00, 9:00; 10:30, 

11:45, 14:30 w rycie łacińskim i o 18.00.                                                                    

5. W zakrystii są do nabycia „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”.  
==================================== 

 
W ostatnim czasie z 

naszej wspólnoty 
parafialnej odeszli: 
+Feliksa Cichecka,  

+ Michał Zientek, + Urszula Orłowska,  
+ Mirosław Pyrzyński, + Stanisław Obojski, 

+Teresa Marzęcka, + Henryk Dymek,  
+ Jadwiga Gutowska, + Andrzej Szumkowski   

Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

Korekta: ks. Wojciech Koszutski 

Z Kalendarza 

Liturgicznego 

Z okazji wspomnienia św. 
Jana Pawła II  polecamy: 

 
 

ANEGNOTY Z ŻYCIA JANA PAWŁA II 
W 1927 roku – wkrótce po tym, jak amerykański 
lotnik Charles Lindbergh samotnie przeleciał 
nad Atlantykiem – zapytano małego Karola 
Wojtyłę: 

– Kim chciałbyś zostać? 
– Będę lotnikiem! – odpowiedział chłopiec. 
– A dlaczego nie księdzem? 
– Bo Polak może być drugim Lindbergiem, 
ale nie może zostać papieżem. 

------------------------------------------------------------------ 

Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się 
na samotną wycieczkę w góry. Ubrany sportowo, 
wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie 
wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, 
podszedł więc do opalającej się na uboczu młodej 
kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta 
uśmiechnęła się. 

– Zapomniał pan zegarka, co? 
– A skąd pani wie? – zapytał zaskoczony Wojtyła. 
– Z doświadczenia – odrzekła – Jest pan dziś już 
dziesiątym mężczyzną, który zapomniał zegarka. 
Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się 
winko, wieczorem dansing… 
– Ależ proszę pani, ja jestem księdzem – przerwał 
jej zawstydzony Wojtyła 
– Wie pan – odpowiedziała rozbawiona 
nieznajoma – podrywano mnie w różny sposób, 
ale na księdza to pierwszy raz. 

------------------------------------------------------------------ 

Kiedyś jedna z sióstr – kucharek podobno 
westchnęła podczas posiłku „Ileż ja mam kłopotu 
z Waszą Świątobliwością”. Odpowiedź Papieża 
brzmiała: – „Siostro, a ile kłopotów mam ja z moją 
świątobliwością.                  /Adrian Wawrzyczek/ 
------------------------------------------------------------------

Nr. Konta parafialnego: 51-9291-0001-
0097-6464-2000-0010 


