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ROK C

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej
Wódz Syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak
ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy
wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł
i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się,
że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi». On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed

którego obliczem stoję, nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy
Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów
unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie
składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym
bogom, jak tylko Panu».
(2 Krl 5, 14-17).

Psalm responsoryjny (Ps. 98(97), 1. 2-3ab. 3cd-4).
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie.
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Czytanie z Drugiego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza
Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał
z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów
jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim

współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali,
to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
(2 Tm 2, 8-13).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Ewangelii według św. Łukasza
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy
wchodzili 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).
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ŚWIĘTO PARAFII - XXVII FAMILIADA „TOR 2016”
Zapewne niektórzy młodzi parafianie nie wiedzą, dlaczego
w nazwie Familiady pojawia się tajemniczy „tor”. Otóż „TOR”
jest akronimem określenia „Troska o Rodzinę”. Wszystkie familiadowe wydarzenia są naszym dążeniem, by zadośćuczynić
wezwaniu Papieża Jana Pawła II – „Musicie wygrać walkę
o rodzinę!”.
W piątek, 23 września o godz. 15.00 zawierzyliśmy Miłosiernemu Ojcu rodziny naszej parafii, podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia. Symbolicznym rozpoczęciem Familiady
„TOR 2016” było zapalenie Ognia Miłosierdzia, którego iskra
przybyła do nas z Sanktuarium w Łagiewnikach. Ten ogień
płonął przy ołtarzu podczas trzech dni parafialnego święta,
aby przypominać nam słowa św. Papieża: „Bądźcie świadkami
miłosierdzia. Roznoście Ogień Miłosierdzia na cały świat,
bo tylko w miłosierdziu Boga świat znajdzie szczęście, a człowiek pokój”.
Po wieczornej Mszy św. ks. Proboszcz Mirosław Dziedzic
zaprosił wszystkich, a szczególnie młodzież do wspólnego
przeżywania koncertu ewangelizacyjnego, będącego owocem
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: „abyśmy nie przespa-

li ŚDM-u, żeby ziarno zasiane podczas tych dni zakiełkowało
i zakwitło w naszych sercach”. Koncert grupy ewangelizacyjnej
„Grupka” był połączeniem muzyki, teatru światło - cień, świadectwa młodych ludzi – i spotkał się z żywym przyjęciem młodzieży zgromadzonej w naszym kościele.
Sobotni dzień familiadowy był połączeniem dobrych darów
dla ciała i dla ducha. W trosce o zdrowe rodziny zorganizowane
zostały targi zdrowej żywności, gdzie można było zaopatrzyć
się w warzywa i owoce z gospodarstw ekologicznych, a także
pyszne góralskie sery i inne produkty nabiałowe. Przed południem dzieci i młodzież mogły wziąć udział w rozgrywkach
sportowych, zaś dorosłym zaproponowano rozrywkę bardziej
duchową – spektakl pt. „Królowa zdobna w cnoty”, przygotowany przez Teatr Parafialny Akcji Katolickiej. Prawdziwą
ucztę dla ucha przygotowano na wieczór – przy melodyjnych
dźwiękach muzyki zespołu „Wawele” nieco starsi parafianie
mogli przenieść się pamięcią do czasów swojej młodości wspominając m.in. „Zaczarowany fortepian” i „Nieziemską miłość”.
Niewątpliwie najważniejszym punktem Familiady była odpustowa Msza św., której przewodniczył Rektor Wyższego
Seminarium Duchownego Księży Michalitów, ks. Tadeusz
Musz. Ks. Rektor wygłosił przepiękną homilię wychwalając
zasługi i pomoc w walce duchowej Archaniołów Michała,

Gabriela i Rafała, po czym dokonał aktu poświęcenia figur Archaniołów, wykonanych przez p. prof. Wincentego Kućmę.
Piękną oprawę Mszy św. zapewniły pieśni wykonane przez
chór „Familia” z towarzyszeniem zespołu kameralnego, dary
ofiarne złożyli rolnicy z gospodarstw ekologicznych, przybyły
także poczty sztandarowe z Gimnazjum nr 29 i ZSO nr 12.

Niedzielne popołudnie było zaś czasem zabaw (tańce lednickie), radosnych wzruszeń (koncert zespołu „Aniołki świętego Franciszka” z Wieliczki, występy estradowe dzieci i młodzieży z osiedlowych szkół) oraz wielkich emocji – podczas
losowania głównych nagród familiadowej loterii. W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i ofiarodawcom z ks. Proboszczem na czele, dzięki którym nagrody były
hojne, a grono obdarowanych liczne. Składamy też wyrazy podziękowania dla Rady Dzielnicy XII, Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”, dyrekcjom osiedlowych
szkół i przedszkoli oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację i prowadzenie tego rodzinnego święta naszej parafii i osiedla. Serdeczne gratulacje przekazujemy tegorocznym 11-stu stypendystom Familiady „TOR 2016”. Wszystkim parafianom, którzy uczestniczyli w wydarzeniach Familiady, wspólnie modlili się w intencjach naszych rodzin i dzielili
się familiadową radością – gorące BÓG ZAPŁAĆ!
Ewa Prymon - Ryś
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PAŹDZIERNIK - MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
W małej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka.
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.
Wierzę, że te małe paciorki z dębiny,
Moc mają ogromną, odpuszczają winy.
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy.
Pierwsza dziesiątka jest za Papieża,
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego Kościoła,
Modlitwą silny, wszystkiemu podoła.
Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie,
A może w czyśćcu lub w większej potrzebie.
Czwartą odmawiam w intencji syna...
Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna.
Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu
Odwrócił się od Boga, złorzeczył Niebu.
Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości,
Dał wolną wolę dla całej ludzkości.
Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny
Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny.
I teraz, gdy wypadek, czy wojenna trwoga,
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.
Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,
Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu,
Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.
Awantury, alkohol, płacz i siniaki,
Czemu swym dzieciom los zgotował taki?
Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.
Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty:
„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie,
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.
Na nic te posty i twoje modły,
Bo los już taki musi być podły”.
Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona,
Wie, że jest chora, niedługo skona.
Co będzie z synem, z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?
I zmarła nieboga. Wezwano syna,
Ten twardo powiedział: „nie moja to wina”.
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.
Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.
Nie ma paciorków - patrzy i nie wierzy,
Palcami starte od milionów pacierzy.
Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,
Przypomniał swe kpiące o niej słowa.
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,
„Wybacz mi” - krzyknął - „Boże mój kochany!”
Ożyło w końcu syna sumienie,
„Przysięgam Ci matko, że ja się zmienię!”
Całował zimne swej matki dłonie,
Twarz łzami zoraną i siwe skronie.
Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
Szczęście gościło w ich domu progu.
I codziennie wieczorem, całą rodziną,
Różaniec mówili za matki przyczyną.
Jacek Daniluk

„KTO SZERZY RÓŻANIEC, TEN JEST OCALONY!”
Można stwierdzić, że niemal za każdym razem, gdy objawia
się Matka Boża, wzywa do modlitwy różańcowej, a wielokrotnie sama odmawia ją z widzącymi. Tak było na przykład
w przypadku objawień w Lourdes, gdy Maryja
modliła się na różańcu razem z Bernadettą.
Wielokrotnie także Matka Boża obiecywała
wyjednanie wszystkich potrzebnych łask i otrzymanie tego, o co się usilnie prosi, właśnie dzięki
modlitwie różańcowej. Wystarczy przytoczyć
tutaj chociażby przykład coraz bardziej znanych
objawień w Pompejach. Do odmawiania różańca
wezwała Ona najpierw Bartolomeo Longo.
Mężczyzna ten spacerował właśnie obok kapliczki, gdy nagle usłyszał głos: „Kto szerzy
różaniec, ten jest ocalony!”. To jest obietnica
samej Maryi! Następnie Maryja objawiła się
młodej neapolitance cierpiącej na nieuleczalną
chorobę. Obiecała jej, że otrzyma wszystko,
o co będzie prosić z różańcem w dłoni. I dziewczyna została uzdrowiona. Matka Boża podczas
drugich objawień wezwała wszystkich do proszenia Boga
o łaski w modlitwie różańcowej: „Kto pragnie uzyskać
ode mnie łaski winien odprawić trzy nowenny różańcowe połączone z błaganiem, a następnie trzy nowenny dziękczynne”.
Taką formę ma współczesna Nowenna Pompejańska składająca
się z trzech części różańca odmawianego codziennie, pierwsze

w formie błagalnej przez 27 dni, a następnie dziękczynnej
przez tyle samo czasu.
Tak samo gorąco do odmawiania różańca wzywała Matka
Boża dzieci w Fatimie, zapewniając, że ta modlitwa może uratować świat i nawrócić zatwardziałych grzeszników: „Chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec” – prosiła. Fatima, jako jedno z niewielu miast, uniknęła strasznego
spustoszenia podczas II wojny światowej.
Św. Ojciec Pio, który przez całe życie walczył z atakami szatańskimi, uważał różaniec
za jedną z najskuteczniejszych broni w duchowej walce: „Tym się zwycięża szatana” – mówił
wskazując na różaniec. Nosił go zawsze przy
sobie, przez całe życie, a osoby, które go znały
wielokrotnie widziały jak szeptał „Zdrowaś Mario” pogrążając się w skupieniu: „Odmawiajcie
zawsze różaniec. […] Dzięki tej modlitwie szatan spłudłuje swe ataki i będzie pokonany
i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi” – mawiał. To samo
przekonanie żywiło wielu świętych, m.in. Josemaria Escriva:
„Różaniec święty – to potężna broń. Używaj jej zawsze, a rezultaty wprawią cię w zadziwienie”.
Źródło: http://www.fronda.pl/a/odmawianie-rozanca-powoduje-cuda
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Kościół Katolicki w Polsce obchodzi dzisiaj
XVI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II –
bądźcie świadkami miłosierdzia”. Przed kościołem
odbywa się zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” dla utalentowanej młodzieży z ubogich
rodzin z całej Polski. W tym roku towarzyszy
mu Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Życiu Tak!”, w którym niesione są relikwie
św. Jana Pawła II – największego obrońcy życia
człowieka i św. Matki Teresy z Kalkuty.
2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
- dla dzieci o 16.30 (z wyjątkiem soboty i niedzieli);
- dla młodzieży i dorosłych o 17.30.
Na zakończenie nabożeństwa Komunia św. dla
osób, które nie mogą zostać na Mszę św.
3. Jutro, 10 października Grupa Modlitewna św. Ojca
Pio zaprasza na comiesięczne formacyjne spotkanie,
które odbędzie się w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej.
4. Ostatnie Nabożeństwo Fatimskie z procesją zostanie
odprawione w czwartek, 13 października po wieczornej Mszy św., na które postarajmy się przynieść
różańce i świece.
5. Wspólnota Mężczyzn św. Józefa zaprasza na spotkanie w czwartek, 13 października po Mszy św.
wieczornej w Domu Parafialnym w sali nr 1.
6. Przyjmujemy wypominki na rok 2017 w zakrystii
lub w kancelarii. Wypominki jednorazowe będą
czytane w oktawie Wszystkich Świętych, a wypominki roczne w trzecie niedziele miesiąca. Kartki
na wypominki można zabierać ze stolika. Przyjmujemy także intencje mszalne na zbiorową
GREGORIANKĘ z wypominkami listopadowymi.
Jest to 30 Mszy św. w listopadzie codziennie
o godz. 18.00, a w niedziele o 17.00. Zwracamy
uwagę, że zbiorową gregoriankę ofiarujemy tylko
za jedną lub dwie osoby zmarłe z rodziny, za które
bliscy nie mogli zamówić gregorianki indywidualnej.
7. Zapraszamy chętnych do uzupełnienia Róż Różańcowych dla młodzieży, mężczyzn, kobiet, a także
dla rodzin. Informacje i zapisy na stoliku przy wyjściu z kościoła.
8. Spotkanie Kręgu Biblijnego w sobotę, po Mszy św.
wieczornej w Domu Parafialnym w sali nr 7.

9. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki
w I niedzielę miesiąca października. Wyniosła ona
11.986zł, z czego 4.020zł i 100euro to ofiary w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na konto
parafialne, na które w sierpniu wpłynęła kwota
2.247zł.
10.W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• czwartek: wsp. bł. Honorata Koźmińskiego,
prezbitera;
• sobota: wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy
i doktora Kościoła.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00,
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
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