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Refleksja 

Dziesięć to w tradycji żydowskiej liczba znacząca: tylu mężczyzn liczy najmniejsza 

wspólnota liturgiczna. Ewangelia opowiada o dziesięciu ludziach dotkniętych trądem, 

który sprawia, że żywe ciało psuje się, wydając odór śmierci. Są nieczyści i dlatego 

wykluczeni ze społeczności z innymi ludźmi i z Bogiem, umarli za życia. Jest to obraz 

całej wspólnoty ludzkiej, dotkniętej przez grzech i śmierć. „Wszyscy bowiem 

zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. Trędowaci usłyszeli o Jezusie, który 

uzdrawia wszystkich, nawet beznadziejnie chorych, dlatego przychodzą do Niego  

i wołają Jezusa po imieniu, jak przyjaciela, podobnie jak ślepiec pod Jerychem  

i ukrzyżowany złoczyńca na Golgocie. Jedyne, na co mogą się powołać prosząc o 

ocalenie, to uznanie własnej nędzy i ufność w Jego miłosierdzie. Jezus nie uzdrawia 

ich natychmiast, ale odsyła do kapłanów w Jerozolimie, którzy mają urzędowo 

stwierdzić oczyszczenie z trądu i przywrócić ich do kultu. A przecież to jeszcze nie 

nastąpiło! Gdy jednak zaczęli iść, zobaczyli, że są oczyszczeni. Wypełnianie słowa 

Jezusa przyniosło im uzdrowienie i zbawienie. Jeden z dziesięciu – Samarytanin – był 

podwójnie wykluczony: jako trędowaty i jako cudzoziemiec, należący do narodu 

oddzielonego od Żydów murem wrogości. Gdy widzi cud oczyszczenia, nie idzie już 

do Świątyni starego Prawa, ale powraca do Jezusa i pada przed Nim na twarz w geście 

boskiej adoracji. Uznaje w Nim swojego Pana i odkrywa, że to On jest Nową 

Świątynią, w której Bóg daje życie. Dziękczynienie Samarytanina jest opisane 

imiesłowem czynnym (gr. „eucharistōn”), co podkreśla intensywność i trwanie tej 

wdzięczności: „był dziękującym” - całe jego życie, związane odtąd z Jezusem, stało 

się wielkim dziękczynieniem, Eucharystią. Ten, który do tej pory chodził 

napiętnowany cuchnącą śmiercią, teraz niesie zwycięski zapach Chrystusa. Ten, co 

wcześniej musiał krzyczeć: „nieczysty, nieczysty!”, a następnie razem z dziewięcioma 

innymi wołał głośno o miłosierdzie, teraz wielkim głosem wielbi Boga. Doświadczył 

niesłychanego przemienienia, zmartwychwstania! Jednak na tym nie kończy się ta 

historia. Jezus pyta, gdzie podziało się pozostałych dziewięciu. Skonsumowali cud  

i wrócili do życia pod prawem grzechu. Tymczasem pełne zbawienie nie polega 

jedynie na pozbyciu się w sposób cudowny takiej czy innej choroby, ale na poznaniu  

i umiłowaniu Zbawiciela, i na trwaniu w komunii z Nim. Uzdrowiony Samarytanin 

jest odpowiedzialny za tamtych dziewięciu, którzy „nie mogą się wymówić od winy, 

ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali”. 

Otrzymuje od Jezusa misję: Idź! Znajdź tamtych, ciągle jeszcze zagubionych, 

pozbawionych wiary, którzy nie rozpoznali we Mnie Dawcy życia, ale potraktowali 

Mnie jak uzdrawiacza. My także na końcu każdej Eucharystii słyszymy wezwanie 

Jezusa: „Ite, missa est!”  - „Idźcie, oto was posyłam.”                         ks. Józef Maciąg 

 

 

 

 

 

 
 
 

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) 

Syryjczyk Naaman i dziesięciu trędowatych na pograniczu Samarii i Galilei, wszyscy 

oni zostali uwolnieni od swojej choroby, która czyniła ich nieczystymi w oczach ludzi. 

Trąd, którym byli zarażeni, dotknął nie tylko ich ciał, lecz także dusz. Człowiek jest 

całością, dlatego współcierpi w nim wszystko. Trąd duszy to grzech niewiary w to, że 

Bóg kocha, że może oczyścić. To przekonanie, że moje grzechy nie zostaną 

zapomniane. To danie wiary podszeptom złego, który zapewnia: Niechybnie umrzesz 

z powodu swej nieczystości. Jezus mówi co innego: "Twoja wiara cię ocaliła". 

Uwierz, zaufaj, powierz się, aby wzrosło w tobie przekonanie, że jestem Bogiem, 

który nie zachowuje pamięci o grzechach i dochowuje wierności. 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 14.10 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Doroty i Roberta Szpitalak z okazji  

50. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.   

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Barbary i Tadeusza Wasąg z okazji  

40. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.   

Wtorek – 15.10; wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. 

7
00 

Za † Gerharda Kijas. 

18
00 

Za † Antoniego Gajda w 5. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 16.10; Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska.  

7
00

 Za † Józefa Szewczyk w 5. rocznicę śmierci, † Hedwig Woitalla i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

 17
00

 1) W intencji Parafialnego Zespołu Caritas.  

2) Za † ojca Janusza Kucza.  

Czwartek – 17.10; wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. 

7
00

 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Szkaplerznej w intencji członków 

Szkaplerza świętego, ich rodzin i †† członków.   

18
00

 1) Za † Irmgardę Koziołek, †† rodziców, teściów, †† z pokrewieństwa 

Koziołek, Kabela i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za †† rodziców Franciszka i Zofię Walkowiak, męża Henryka, teściową 

Irenę Pindral, szwagrów Kazimierza, Józefa, Zygmunta i Władysława oraz 

szwagierkę Renatę.  

Piątek – 18.10; święto św. Łukasza Ewangelisty. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodzin przyjmujących w swych 

mieszkaniach wizerunek Matki Bożej Szensztackiej. 

18
00

 1) Za † Krystynę Mandalka w 3. rocznicę śmierci.  

2) Za † Helenę Budryk oraz †† z rodzin Budryk, Setlak i Marszałek.  

Sobota – 19.10  

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Teresy i Karola Gramala z okazji  

50. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.   

13
00 

Ślub rzymski: Paweł Rodak i Olha Vlasenko. 

18
00

 1) Za † męża Wiktora, †† rodziców Anielę i Władysława Ziemniak, Martę  

i Juliusza Malaka, braci z obu rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Zofię Dembińską w 30. dzień po śmierci. 

Niedziela – 20.10 – XXIX Zwykła 

7
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy ślubu Marii i Alberta oraz 

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

2) Za † tatę Zygmunta Bocheńskiego, wujka Mariana, †† z pokrewieństwa.    

8
15 

Za † męża Henryka Lepich, †† z pokrewieństwa Koziołek, Stein i Lepich.   

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 

Za †† rodziców Małgorzatę i Jana Janecko, †† dziadków Janecko i Michalik.  

11
15

 1) Do Anioła Stróża w intencji dzieci przeżywających roczek: Zofia Oliwia 

Guder, Zuzanna Marciniak.    

2)  Za †† ojca Stanisława, brata Zygmunta, bratanka Damiana, †† teściów 

Alinę i Mieczysława Bernatowicz. 

16
15 

Nabożeństwo różańcowe.  

17
00

 Za † Jacka Szumny w 1. rocznicę śmierci.   
 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Przeżywamy kolejny Dzień Papieski. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy na 

nabożeństwo fatimskie (nie będzie różańca o godz. 16
15

). Dziś kazania głosi  

o. Sebastian Unsner. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby misyjne  

o. Sebastiana. Przed kościołem zbiórka na Fundację Nowego Tysiąclecia. 

Zapraszamy także do wzięcia udziału w akcji „kremówka”. Przy naszym kościele 

rozprowadzane są kremówki papieskie.  

 Na Nabożeństwo różańcowe zapraszamy w tygodniu o godz. 17
15

, a środę po Mszy 

św. szkolnej. 

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna, którą sprawować będziemy w intencji 

członków Parafialnego Zespołu Caritas. Po nabożeństwie różańcowym spotkanie 

członków PZC w salce. 

 W czwartek spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych o godz. 16
30 

w salce. Po 

Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego.  

 W piątek o godz. 19
00 

czuwanie dla młodzieży – obowiązkowe dla kandydatów do 

bierzmowania wszystkich roczników przygotowujących się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. 

 W sobotę o godz. 17
00

 w salce nauka przedchrzcielna, a w niedzielę o godz. 11
15

 

Msza św. za roczne dzieci.  

 Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na misje w świecie. Za tydzień 

przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać!  

 W kiosku i w zakrystii można nabywać kartki na wypominki za zmarłych oraz 

diecezjalne kalendarze w cenie 6 zł.  


