
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez po-
granicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło na-
przeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i gło-
śno 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 dzię-
kował 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”
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Słownik uprzejmości nakazuje częste używanie słowa „dziękuję”, któ-
re należy mówić także do ekspedientki w sklepie, listonosza, dostawcy, 
kogoś kto przytrzymał nam drzwi.

Tylko jeden trędowaty, uważany za poganina Samarytanin, wrócił po- 
dziękować za uzdrowienie. Uczynił to tak ostentacyjnie, jakby samo 
dziękowanie sprawiało mu radość.

„Najtrudniejsze chwile przeżywa ateista wtedy, kiedy czuje się wdzię- 
czny, a nie wie, komu ma dziękować” – mówił o swoim życiu przed 
nawróceniem Clive Staples Lewis.

28. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk

Dlaczego Jezusowi zależy na wdzięczności trędowatych?
Jest to dla nich okazja do głębszego z Nim kontaktu, do uświado-
mienia sobie, że uzdrowienie ciała nie jest ostateczne, bo człowiek 
codziennie potrzebuje interwencji Jezusa. Trafnie obrazuje to mo-
dlitwa: „Dobry Boże! Przez cały dzisiejszy dzień postępuję tak, jak 
należy. Nie złościłem się, nie byłem chciwy, samolubny, zazdrosny 
ani uszczypliwy. Nic jeszcze nie wypiłem, ani nie paliłem. Nawet 
ani razu nie skłamałem; nikomu nie wyrządziłem najmniejszej przy-
krości. Jestem Ci za to bardzo wdzięczny. Ale za chwilę zamierzam 
wstać z łóżka i od tej pory bardzo będę potrzebował Twojej pomocy”.



Tradycyjna procesja różańcowa naszej parafiiTradycyjna procesja różańcowa naszej parafii
W niedzielę – 2 października odbyła się tradycyjna procesja różańcowa 
wokół kościoła, zorganizowana przez Róże Różańcowe, modlące się 
przy naszej parafii. Przewodniczył jej ks. Tomasz Łata, duchowy opie-
kun wspólnot Żywego Różańca. Procesja odbyła się do ołtarzy, które 
przedstawiały kolejne tajemnice różańcowe. Dziękujemy wszystkim 
za wspólną modlitwę, przygotowane ołtarze i zapraszamy przez cały 
październik na nabożeństwa o godz. 17.30. Zachęcamy nowe osoby 
chętne do wstępowania do Wspólnot Żywego Różańca.

Poświęcenie różańców dla dzieci pierwszokomunijnychPoświęcenie różańców dla dzieci pierwszokomunijnych
W piątek – 30 września w wieczornej Mszy Świętej uczestniczyły 
dzieci, wraz ze swoimi rodzicami, które w tym roku przygotowują 
się do przyjęcia Pierwszej Komunii. Na koniec ks. Michał Styła 
poświęcił dla nich różańce, przed rozpoczynającym się miesiącem 
różańcowym. Po Mszy każde dziecko otrzymało z rąk ks. Michała 
poświęcony różaniec, który jest pierwszym znakiem przygotowa-
nia do Pierwszej Komunii.



 1. W najbliższą sobotę – 15 października roz- 
poczynamy misje parafialne z okazji 10-lecia 
konsekracji naszego kościoła. Misje poprowa-
dzi franciszkanin o. Sławomir Zieliński, pracu- 
jący w Ukrainie – we lwowskiej kurii arcy- 
biskupiej. On też odwiedzi chorych naszej 
parafii: 20 października [czwartek, od godz. 
10.00] – domy jednorodzinne i Stare Bloki 
oraz 21 października [piątek, od godz. 10.00] 
– os. Słowackiego i os. Paderewskiego. Dla- 
tego w listopadzie nie będzie tradycyjnych 
odwiedzin chorych w pierwszą sobotę miesią- 
ca. Chorych prosimy zgłaszać do 15 paździer-
nika w zakrystii po Mszach Świętych lub w go-
dzinach urzędowania kancelarii parafialnej. 
W czasie misji parafialnych kancelaria będzie 
nieczynna. Podczas wszystkich misyjnych Mszy 
Świętych w tygodniu składka przeznaczona 
będzie na pracę duszpasterską i pomoc wier-
nym w archidiecezji lwowskiej. W niedzielę 
– 23 października ofiary na ten cel będziemy 
składać do puszek. Plan misji znajduje się na 
plakatach przy wejściu do kościoła, a także 
na stronie internetowej naszej parafii. Od kil- 
ku dni trwa renowacja krzyża misyjnego, któ- 
ry zostanie także odpowiednio zakonserwo-
wany.

 2. Dziękujemy członkom Róż Różańcowych za 
przygotowanie w ubiegłą niedzielę tradycyj-
nej procesji różańcowej. Dziś, po Mszy. o 7.00, 
w kaplicy kościoła, comiesięczna zmianka ró- 
żańcowa. 

 3. Od jutra – 10 października, po każdej Mszy 
Świętej oraz w godzinach urzędowania kan- 
celarii, przyjmujemy wypominki jednorazo- 
we oraz roczne. Wypominki to tradycyjna mo- 
dlitwa za naszych zmarłych, którzy odeszli 
pojednani z Bogiem, ale muszą jeszcze odpo- 
kutować za grzechy w czyśćcu. Nasza pamięć 
o nich, dzięki wypominkom, może skrócić im 
cierpienia i przyspieszyć spotkanie z Bogiem 
w niebie. Na stolikach z prasą są do zabrania 
specjalne formularze wypominkowe.

 4. We wtorek – 11 października o godz. 18.30 
odbędzie się w kościele spotkanie dla osób, 
które 22 października przystąpią do Sakra-
mentu Bierzmowania. Obecność na tym spot- 
kaniu jest obowiązkowa.

 5. W czwartek – 13 października zapraszamy 
na ostatnie nabożeństwo fatimskie, które po- 
prowadzi ks. Adam. O 17.30 procesja fatim- 
ska wokół kościoła, w czasie której odmówi- 
my różaniec, a o 18.00 Msza Święta. O zaan-
gażowanie w prowadzenie różańca prosimy 
VII Różę Kobiet. Składka przeznaczona będzie 
na cele duszpasterskie i ewangelizacyjne. Na 
Mszę i różaniec można zamawiać intencje 
modlitewne.

 6. W przyszłą niedzielę – 16 października będzie-
my obchodzić 22. Dzień Papieski. Do puszek 
składamy wtedy ofiary na Papieski Fundusz 
Stypendialny, natomiast składka specjalna 
uzupełniająca przeznaczona będzie na nowy 
25-metrowy wkład kominowy i nową sieć 
centralnego ogrzewania kaplicy dolnej oraz 
na siłową instalację elektryczną doprowadzo-
ną do kościoła. Od ubiegłego tygodnia nasz 
kościół jest dogrzewany specjalnymi nagrzew- 
nicami, dlatego prosimy o dokładne zamyka-
nie drzwi.

 7. Dostępna jest nowa księga intencji mszalnych 
na rok 2023. Intencje prosimy zamawiać w go- 
dzinach urzędowania kancelarii oraz bezpośre-
dnio po Mszach.

 8. Przy stolikach z prasą do nabycia kalendarze 
z „Madonnami” na 2023 rok, różańce, książki 
i albumy.

 9. W tym tygodniu za kwiaty i czystość w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 
Bloków 44, 45, 46. Ofiary można wpłacać 
w zakrystii, w kancelarii i na konto parafii. 
Dziękujemy mieszkańcom Bloków 42 i 43 za 
ofiary w ubiegłym tygodniu.

 10. Po Mszy młodzież zaprasza do kawiarni na 
piętrze kościoła na kawę, herbatę i domowe 
ciasto.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 9 października
  7.00 † Stanisława Piotrowska
  8.30 † Stanisław Kluczny z rodzicami
10.00 † Urszula Koźbiał w 10 r. śmierci
11.30  Roczki: Gabriela Piotrowska,  

Monika Nierząd
18.00 † Józef Kocoń
PONIEDZIAŁEK – 10 października
  6.30 † Grażyna Pala
  6.30 † Helena Suwała
  6.30 † Henryka Kozłowska
18.00 † Krzysztof Hatala w 9 r. śmierci
18.00 † Janina Miśkowiec
WTOREK – 11 października
  6.30 † Irena Binkowska
18.00 † Jan Kobiałka w 13 r. śmierci
ŚRODA – 12 października
  6.30 † Zbigniew Podosek
  6.30 † Janina Bierońska
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: dzięk-
czynna za otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
dla Anny i Artura Jarosz z okazji 20. 
rocznicy ślubu; † Irena Dyrdoń w 1 r. 
śmierci; † Krystyna Klebba; † Irena 
Bułka; † Maria Bułhak; † Jerzy Szaflar- 
ski; † Sławomir Patyk; † Władysław Sto- 
pa; † Halina Czopek; † Jacek Korczyk; 
† Bogusława Baran; † Krzysztof Iwasz-
ko; † Mariusz Dziedzic; † Stanisław 
Kozieł (†6.04.2022)

CZWARTEK – 13 października
  6.30 † Irena Binkowska
  6.30 † Elżbieta Wolf
  6.30 † Rozalia Gibas
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: o bło- 
gosławieństwo Boże i opiekę MB dla 
członkiń VIII Róży Kobiet p.w. św. Mat- 

ki Teresy z Kalkuty; o błogosławień-
stwo Boże dla mieszkańców Starych 
Bloków nr 24 i 32; † Wiesława Jania; 
† Helena Budzowska; † Wanda Uziem- 
bło; † Wiesław Czarnik; † Ryszard Zie- 
liński; † Mieczysław i Jadwiga Chro- 
my; † Bogusława Baran; † Bartosz Łę- 
cki; † Halina Czopek; † Mariusz Dzie-
dzic; † Stanisław Kozieł († 6.04.2022); 
† Edward Jakóbik; † Stanisław Tobi-
czyk; † Władysława Zielińska; † Jerzy 
Korczyk; † Bronisława Gancarczyk; 
† Stefania Gałek; † Zenon Stachura; 
† Ryszard Błazenek; † Henryka Zem-
brzycka

PIĄTEK – 14 października
  6.30 † Helena Suwała
  6.30 † Irena Bułka
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Romana i Kazimiery 
Fliśnik z okazji 50. rocznicy ślubu

18.00 † Krzysztof Garlicki z ojcem Janem
SOBOTA – 15 października
  6.30 † Grażyna Pala
  6.30 † Beata Bratus-Wierdanek
  6.30 † Zbigniew Podosek
18.00 † Jan Ochman z rodzicami i teściami
NIEDZIELA – 16 października
  7.00 † Aniela Szymla w 4 r. śmierci
  8.30 † Elżbieta i Franciszek Krysta 

z wnukiem Wojciechem
10.00 † Jan Jarmundowicz w 3 r. śmierci
11.30 † Kazimierz Chowaniec w 12 r. śmierci
18.00 † Maria i Stanisław Jarzyna

Zmarli – wrzesień 2022:
† Marta Hojdas, lat 50
† Janina Miśkowiec, lat 83
† Irena Bułka, lat 90
† Wanda Uziembło, lat 81


