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Refleksja 

„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”. 

Wytrwałość w modlitwie ukazuje, do jakiego stopnia człowiekowi na danym 

darze zależy. Jeżeli komuś nie zależy, to nie będzie prosił, powie raz i skończy. 

Jeżeli komuś nie zależy na spotkaniu, zapuka do drzwi i odejdzie; ale jeżeli mu 

na tym spotkaniu zależy, to będzie stał pod drzwiami i pukał dotąd, dopóki 

drzwi się nie otworzą. A więc wytrwałość w modlitwie jest sprawdzianem 

wiary człowieka, jego zaufania Bogu. Ta wytrwałość z kolei powoduje wzrost 

w wierze, zbliża do Boga. Proszący nawiązuje bowiem ścisłą więź z tym, który 

może udzielić oczekiwanego daru. 

Nie wszyscy jednak – nawet wśród katolików – wierzą w moc i skuteczność 

modlitwy. Powód? W naszej epoce człowiek bywa często rozczarowany 

brakiem natychmiastowych efektów. Jeszcze inni twierdzą, że wszystko, co nas 

spotyka, jest już zapisane w gwiazdach; nie unikniemy przecież swojego 

przeznaczenia; po co więc wytrwale modlić się i nie ustawać? To ważne 

pytanie. Być może, szukając odpowiedzi na nie, odnajdziemy na nowo sens 

słów, mechanicznie powtarzanych dotąd rano i wieczorem. 

Pamiętajmy, by modlić się. Pomimo piętrzących się trudności, które są 

podobne do wojsk silnego przeciwnika. Pomimo przeszkód na drodze rozwoju 

duchowego w postaci osób bezwzględnych, przebiegłych i pozbawionych 

wrażliwości na los bliźnich, jak ewangeliczny sędzia. Pełni wytrwałości, 

pokory i wiary prośmy Boga: Panie, naucz mnie modlić się nieustannie i nie 

tracić nawet najmniejszej chwili. 

ks. Leszek Smoliński 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 

Na kartach Pięcioksięgu widać, jaką ochroną cieszyły się wdowy 

w starożytnym Izraelu. Nie miały oparcia, dlatego potrzebowały opieki od 

innych. Wdowa z dzisiejszej Jezusowej przypowieści naprzykrza się sędziemu, 

gdyż potrzebuje obrony. Sama nie da sobie rady. I to jest sedno naszej relacji 

z Bogiem: sami nie damy rady. Dlatego mamy Go prosić, wołać do Niego, 

niekiedy krzyczeć. Bo jesteśmy jak ta wdowa – aby żyć naprawdę, 

potrzebujemy Bożej łaski i obrony. Najpierw jednak musimy się do tej 

potrzeby przyznać. Stanięcie w prawdzie o naszej kruchości otwiera drogę ku 

odnowie całego naszego życia. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 21.10 

7
00

 1) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Józefa (…) z okazji  

80. rocznicy urodzin Joachima Gebauer oraz o Boże błogosławieństwo  

i zdrowie w rodzinie. 

2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Uzdrowienia 

Chorych o szczęśliwy przebieg operacji dla Mieczysława.  

18
00

 1) Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie  

i Boże błogosławieństwo w rodzinie Wasąg oraz za †† ojca i teściów. 

2) Za † Edwarda Sadowskiego, †† z rodziny Sadowskich, Mozgała, Spranzel i 

dusze w czyśćcu cierpiące.    

Wtorek – 22.10; wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

7
00 Za †† rodziców Henryka i Apolonię Żywica, braci Henryka, Ireneusza  

i Eugeniusza, bratową Halinę, szwagra Józefa i siostrzeńca Leszka Pac. 

18
00 1) Za † szwagra Gintera Beer. 

2) Za † Gabrielę Sawińską i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 23.10  

7
00

 Za † męża Mariana Kościołek, siostrę Barbarę, rodziców Różę i Ewalda 

Kurkowka, †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.   

 17
00

 1) Za † męża, ojca i dziadka Henryka Zgolik w rocznicę urodzin.   

2) Za † Sławomira Jankowskiego w 30. dzień po śmierci.  

Czwartek – 24.10 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji o. Sebastiana Unsner oraz  

z podziękowaniem dla wszystkich ofiarodawców.    

13
00 Ślub rzymski: Justyna Kozdraś i Piotr Woźniak. 

18
00

 1) Za † żonę i matkę Krystynę Chyra.  

2)……………………………………………………………………………… 

Piątek – 25.10 

7
00

 Za †† mamę Krystynę w dniu jej urodzin, ojca Tomasza oraz Tomasza.    

18
00

 1) Za †† rodziców Zofię i Władysława Dżugaj, Helenę i Jana Zatorskich, 

siostrę Teresę, szwagra Józefa, brata Tadeusza, bratową Emilię, swata 

Tadeusza i Alicję oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Gerharda Kijas – od sąsiadów i znajomych.   

Sobota – 26.10  

7
00

 Za † stryja Józefa Rutkiewicz w dniu 100. rocznicy urodzin oraz  

†† z rodziny.   

18
00

 1) Za †† Janinę i Edmunda Wójcik i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Joachima Koziołek w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców Marię  

i Jana Koziołek, Krystynę i Bronisława Wróbel i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Niedziela – 27.10 – XXX Zwykła 

7
00

 Za †† Annę i Henryka Rybisz w 6. rocznicę śmierci. 

8
15 Za † Józefa Koziołek w 1. rocznicę śmierci, †† Różę i Piotra Koziołek,  

†† z rodziny. 

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 Za †† rodziców Józefa, Katarzynę i Wincentego Szczecina, Marię i Michała, 

Janinę i Stanisława, Józefa Kaszuba oraz Bożenę Pura.  

11
15

 Za † Marcina Stańkowski w 1. rocznicę śmierci, †† z rodziny Podlipnych. 

(Po Mszy św. chrzest dziecka: Iga Danuta Łyżwa) 

16
15 Nabożeństwo różańcowe.  

17
00

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

35. rocznicy ślubu.    
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Dziś w kościołach odbywa się liczenie wiernych, w związku z tym prosimy  

o powolne opuszczanie placu kościelnego.  

 Zapraszamy na Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 16
15

, w środę po Mszy 

św. szkolnej, a w pozostałe dni o godz. 17
15

. 

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna. 

 W czwartek po urlopie powraca na misje do Malawi o. Sebastian, który 

zaprasza wszystkich o godz. 7
00

 na Mszę św. dziękczynną w intencji 

wszystkich, którzy wspierają Go modlitewnie i materialnie. Po Mszy św. 

wieczornej spotkanie Kręgu biblijnego. 

 W piątek o godz. 19
00 

spotkanie dla młodzieży. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misje w świecie, a w przyszłą niedzielę 

na potrzeby parafialne. Dziś 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,  

a wypominki można składać w zakrystii.  

 Nasza parafia organizuje 16 listopada pielgrzymkę do Częstochowy: Dolina 

Miłosierdzia (Msza św. i koronka) i Jasna Góra (akatyst i Apel Jasnogórski  

w kaplicy obrazu); koszt 40 zł, zapisy w zakrystii (wyjazd będzie miał miejsce 

około południa z parkingu spod plebanii, powrót po Apelu Jasnogórskim).  

 W kancelarii przyjmowane są  intencje na 2020 rok 
 


