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13.10.2013r – OGŁODZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
1.  Dziś XIII Dzień Papieski. Będziemy go rozważali pod hasłem ,, Jan 
Paweł II papież dialogu”. Jednym z elementów Dnia Papieskiego jest zbiór-
ka ofiar na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezbyt zamoż-
nych rodzin. Przy kościele zbiórkę przeprowadzą panie z Żywego Różańca, 
A na terenie miasta ofiary na ten cel zbierać będzie młodzież z Gimnazjum 
nr. 1 im. Jana Pawła II.  
2.  Przeżywamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabo-
żeństwa różańcowe w naszym kościele odbywają się w niedzielę o godz. 
17.30 a w dni powszednie o godz. 17.15 we wtorki i czwartki różaniec 
prowadzą dzieci. 
3.  W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe i 
roczne oraz na listopadową Mszę św. zbiorową. 
4.  Za tydzień III niedziela miesiąca. 
- o godz. 7.45 wypominki roczne, a o godz. 8.30 Msza św. w intencji zmar-
łych 
- od godz. 19.00 do 21.00 zapraszamy na modlitwę adoracyjną przed Chry-
stusem obecnym w Najświętszym Sakramencie 
5. W przyszłą niedzielę o godz. 13-tej będzie odprawiona Msza Św. popo-
grzebowa w int. śp. ks. prałata Czesława Żyły. Zapraszamy.   
6. W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na misję. 
 

 

 
 

 KALENDARZ LITURGICZNY 
13 X  Poniedziałek. Dzień powszedni. 
Rz 1, 1-7; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2a); Ps 95 (94), 8; Łk 11, 29-
32; 
 
15 X Wtorek. Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 
Rz 1,16-25; Ps 19,2-5; Hbr 4,12; Łk 11,37-41 
 
16 X Środa. Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej 
Rz 2,1-11; Ps 62,2-3.6-7.9; J 10,27; Łk 11,42-46 
 
17 X Czwartek. Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
Rz 3,21-29; Ps 130,1-6; J 14,6; Łk 11,47-54 
 
18 X Piątek. Święto św. Łukasza Ewangelisty 
2 Tm 4,9-17a; Ps 145,10-13.17-18; J 15,16; Łk 10,1-9 
 
18 X Sobota. Dzień powszedni lub wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki 
Rz 4,13.16-18; Ps 105,6-9.42-43; J 15,26b.27a; Łk 12,8-12 
 
20 X Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła. 
Wj 17, 8-13; Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2); 2 Tm 3, 14 – 4, 2; 

Hbr 4, 12; Łk 18, 1-8; 
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PIERWSZE CZYTANIE 
(2 Krl 5,14-17) 
Wódz Syryjski Naaman, który był trędowaty, 
zanurzył się siedem razy w Jordanie, według 
słowa męża Bożego, 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. 
PSALM RESPONSORYJNY: 
(Ps 98,1-4) 
REFREN: Pan Bóg okazał ludom swe zbawie-
nie 
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 sprawiedli-
wość. 
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, weselcie i grajcie. 

DRUGIE CZYTANIE 
(2 Tm 2,8-13) 
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawi-
da! On według Ewangelii mojej powstał z mar-
twych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów 

jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrę-
powaniu. Dlatego znoszę wszystko przez 
wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zba-
wienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną 
chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeli-
śmy 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 do-
chowuje, bo nie może się zaprzeć siebie same-
go. Oto Słowo Boże. 
ŚPIEW PRZED EWANGELI Ą: (1 Tes 

5,18) 
Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem 
wola Boża względem was w Jezusie Chrystu-
sie.. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja  
EWANGELIA  
(Łk 17,11-19) 
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy 
przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprze-
ciw 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, zo-
stali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, 
że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga dono-
śnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i 
dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś 
rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczo-
nych? 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.Oto sło-
wo Pańskie. 



Kult Matki Bożej Loretańskiej wywodzi się z sanktuarium domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto. Jak podaje 
tradycja, jest to dom z Nazaretu, w którym Archanioł Gabriel pozdrowił przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo stało 
się Ciałem. Sanktuarium w Loreto koło Ankony (we Włoszech) jest pierwszym maryjnym sanktuarium o charakte-
rze międzynarodowym i stało się miejscem modlitw wiernych. Wewnątrz Domku nad ołtarzem umieszczono 
figurę Matki Bożej Loretańskiej, przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce. Rzeźba posiada dwie 
charakterystyczne cechy: jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne 
oblicza. Pośród kaplic znajdujących się w bazylice warto wspomnieć Kaplicę Polską, ozdobioną freskami w latach 
1920-1946, przedstawiającymi dwa wydarzenia z historii Polski: zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem 
oraz cud nad Wisłą. 
 
2000 lat temu w ciepłym klimacie Palestyny ludzie znajdowali schronienie w grotach wykuwanych w skałach. 
Czasem dobudowywano dodatkowe pomieszczenia. I tak pewnie postąpili Joachim i Anna, bo ich dom znajdował 
się obok groty, zbyt małej dla powiększającej się rodziny. Już pierwsi chrześcijanie otaczali to skromne domostwo 
opieką i szacunkiem. Między innymi cesarzowa Helena w IV w. zwiedziła je, pielgrzymując po Ziemi Świętej, i 
poleciła wznieść nad nim świątynię. Obudowany w ten sposób Święty Domek przetrwał do XIII w., chociaż chro-
niący go kościół był parokrotnie burzony i odbudowywany. 
Gdy muzułmanie zburzyli bazylikę chroniącą Święty Domek, sam Domek przetrwał, o czym świadczą wspomnie-
nia pielgrzymów odwiedzających w tym czasie Nazaret. Jednak po 1291 r. brakuje już świadectw mówiących o 
murach tego Domku. Kilka lat później domek Maryi "pojawił się" we włoskim Loreto. Dało to pole do powstania 
legendy o cudownym przeniesieniu Świętego Domku przez anioły. 
Okazało się, że legenda ta wcale nie jest taka daleka od prawdy. W archiwach watykańskich znaleziono dokumen-
ty świadczące o tym, że budynek z Nazaretu został przetransportowany drogą morską przez włoską rodzinę noszą-
cą nazwisko Angeli, co po włosku znaczy aniołowie. Cała operacja przeprowadzona była w sekrecie ze względu 
na niespokojne czasy i strach o to, by cenny ładunek nie wpadł w niepowołane ręce. Była to na tyle skomplikowa-
na akcja, że bez udziału Opatrzności i wojska anielskiego wydaje się, że była nie do przeprowadzenia. Nie od razu 
przewieziony budynek znalazł się w Loreto. Trafił najpierw do dzisiejszej Chorwacji, a dopiero po trzech latach 
pieczołowicie złożono go w całość w lesie laurowym, stąd późniejsza nazwa Loreto. Nie ulega też wątpliwości, że 
to ten sam Domek. W XIX w. prowadzono szczegółowe badania naukowe, które w pełni potwierdziły autentycz-
ność tego bezcennego zabytku. 
Do Loreto przybywali sławni i święci, m.in. Katarzyna ze Sieny, Franciszek z Pauli, Ignacy Loyola, Franciszek 
Ksawery, Franciszek Borgiasz, Ludwik Gonzaga, Karol Boromeusz, Benedykt Labre i Teresa Martin. 
Jest to miejsce szczególnych uzdrowień i nawróceń. Papież Leon X w swojej bulli wysławiał chwałę tego sanktua-
rium i proklamował wielkie, niezliczone i nieustające cuda, które za wstawiennictwem Maryi Bóg czyni w tym 
kościele. 
Ciekawa jest także historia papieża Piusa IX i jego uzdrowienia, które zawdzięcza właśnie Matce Bożej z Loreto. 
Według historyków, młody hrabia Giovanni Maria Mastai-Ferretti już od wczesnego dzieciństwa poświęcony był 
Dziewicy Maryi. Jego rodzice wraz z dziećmi każdego roku jeździli do Świętego Domu. Początkowo ich syn miał 
być żołnierzem broniącym Stolicy Apostolskiej. Zachorował jednak na epilepsję. Lekarze przepowiadali bliski 
koniec. Jednak za namową papieża Piusa VIII postanowił poświęcić się całkowicie służbie Bożej. Odbył piel-
grzymkę do Loreto, aby błagać o uzdrowienie. Ślubował tam, że jeśli otrzyma tę łaskę, wstąpi w stan kapłański. 
Gdy Święta Dziewica wysłuchała go, po powrocie do Rzymu został księdzem, mając 21 lat. 
To właśnie papież Pius IX ogłosił światu dogmat o Niepokalanym Poczęciu. "Oprócz tego, że został mi przywró-
cony wzrok, to jeszcze ogarnęło mnie ogromne pragnienie modlitwy. To było największe wydarzenie w moim 
życiu, bo właśnie w tym miejscu narodziłem się z łaski i Maryja odrodziła mnie w Bogu, gdzie Ona poczęła Jezu-
sa Chrystusa". 
 
Warto pamietać, że rejon Marchii Ankońskiej, gdzie leży Loreto, był w lipcu 1944 r. wyzwolony spod władzy 
hitlerowców przez 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Andersa. Bitwa o Loreto i później bitwa o Ankonę to 
wielki sukces militarny Polaków w ramach tzw. Kampanii Adriatyckiej. Włosi byli wdzięczni Polakom za uchro-
nienie najcenniejszych zabytków, w tym Domku Loretańskiego. W Loreto, u stóp bazyliki, znajduje się polski 
cmentarz wojenny, gdzie pochowanych jest ponad 1080 podkomendnych gen. Władysława Andersa. Natomiast 
wewnątrz bazyliki jest polska kaplica. W jej ołtarzu widać portrety polskich świętych: św. Jacka Odrowąża, św. 
Andrzeja Boboli i św. Kingi. 
 Z Loreto związana jest też Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, która rozbrzmiewa również 
w polskich kościołach i kapliczkach każdego roku, zwłaszcza podczas nabożeństw majowych. Mimo że w historii 
powstało wiele litanii maryjnych, to powszechnie i na stałe przyjęła się właśnie ta, którą odmawiano w Loreto. 
Została ona oficjalnie zatwierdzona przez papieża Sykstusa V w 1587 r. 

Matka Boża Loretańska  Święty Domek w Loreto stał się wzorem do urządzania podobnych miejsc kultu w całym chrześcijańskim 
świecie. Również w Polsce wybudowano kilka Domków Loretańskich (znane miejsca to Gołąb, Głogówek, War-
szawa-Praga, Kraków, Piotrkowice, Bydgoszcz). Bardzo znane jest sanktuarium maryjne w Loretto niedaleko 
Wyszkowa. Jego początki sięgają 1928 roku. Wówczas bł. Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr 
Loretanek i ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie, zakupił od dziedzica Ziatkow-
skiego duży majątek - Zenówkę nad Liwcem w pobliżu Warszawy. 27 marca 1929 roku zmieniono urzędową 
nazwę miejscowości na Loretto, nawiązując w ten sposób bezpośrednio do Sanktuarium Świętego Domku Matki 
Bożej w Loreto. Na początku była tu tylko skromna kapliczka w lesie. Z uwagi na wzrastającą liczbę wiernych 
przychodzących na nabożeństwa, konieczne było wybudowanie dużej kaplicy poświęconej Matce Bożej Loretań-
skiej. Mimo utrudnień ze strony PRL-owskich władz, prace rozpoczęto w 1952 roku. Pierwsza Msza św. została 
odprawiona 19 marca 1960 roku. Prace nad wykończeniem kaplicy trwały przez wiele lat. 
Ostateczny wystrój nadał kaplicy artysta Jerzy Machaj, a jej poświęcenia dokonał 19 lutego 1984 r. ks. bp Jerzy 
Modzelewski. Początkowo kaplica była pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. W 1981 roku sprowadzono z 
Włoch wierną kopię figury Matki Bożej Loretańskiej. Od tej pory kaplica znana jest pod wezwaniem Matki Bożej 
Loretańskiej. Obecnie w polskim Loretto mieści się klasztor sióstr loretanek i dom nowicjatu, dom dla osób star-
szych pod nazwą "Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego", domy rekolekcyjne, wypoczynkowe i kolo-
nijne. Sanktuarium to jest celem pielgrzymek nie tylko z okolicznych dekanatów i parafii. Odpust w Loretto odby-
wa się w niedzielę po święcie Narodzenia Matki Bożej, czyli po 8 września. Wierni modlą się przed figurą Matki 
Bożej Loretańskiej i przy grobie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. 

Ochrzczeni 22 września: 
Piotr Lewak 
Oskar Lipski 
Igor Mateusz Niedźwiedź 
Kuba Dąbkowski 
Antoni Tomaszewski 
 
 
 
 

W tym tygodniu pożegnaliśmy: 
+ Jadwigę Karpińską 
+ Elżbietę Wolską 
+ Teresę Łachecką 
+ Filipa Krzyżanowskiego 

NIEDZIELA 13.10.2013 
7.00 + W intencji Różańca Fatimskiego 
8.30 + Władysławę i Apolinarego Łyszkowskich 
10.00 + Józefę i Ignacego Fus 
11.30 + Jadwigę Krysa i Zenobię Radomską 
13.00 W int. parafian - CHRZTY 
18.00 + Danutę Tokarską w 3 r.śm. i zm. z rodz. Sienklów i 
Wojtowiczów 
 
PONIEDZIAŁEK 14.10.2013 
7.00 + Bolesława i Annę Bułka 
7.00 + Wiktorię, Marię i Czesława Traczyk 
18.00 + Teresę Okólską 
 
WTOREK 15.10.2013 
7.00 + Jadwigę Ostrowską 
7.00 + Longinę Łońską w 3 r. śm., rodziców Łońskich, Sarnow-
skich i brata Władysława 
18.00 + Jadwigę, Tadeusza, Ryszarda, Bogdana, Eugeniusza, 
Jacka i Stanisława Gromadka 
18.00 + Jadwigę Mikiel 
 
ŚRODA 16.10.2013 
7.00 + Adama Ostrowskiego i zm.z rodz. 
7.00 + O Kanonizację bł. Jana Pawła II 
18.00  Nowenna do MBNP 
 
CZWATEK 17.10.2013 
7.00 O Intronizację Chrystusa na Króla Polski 
7.00 + Tadeusza Rockiego i zm. z rodz. 

18.00 + Mieczysława Dziubińskiego w 7 r. śm., jego rodziców i 
braci  
 
PIĄTK 18.10.2013 
7.00 + Stefana Szulskiego w 31 r. śm. i zm. rodziców z obu 
stron 
7.00 + Franciszkę Kurowską w 16 r. śm. 
7.00 Za parafian 
18.00 + W intencji Ks. Łukasza (imieninowa) 
18.00 + Alinę Galbarczyk w 5 r.śm. 
 
SOBOTA 19.10.2013 
7.00 + Apolonię i Aleksandra Hołyńskich 
7.00 + Danielę Mieszanowską p.p. 
7.00 O Boże bł i potrzebne łaski dla Anny i Krzysztofa Składa-
nek w 10 r. ślubu 
18.00 + Jadwigę, Tadeusza, Zbigniewa i Janinę Nerć 
18.00 + Bogdana Przybysza 
 
NIEDZIELA 29.09.2013 
7.00 + Władysława, Mieczysławę i Waldemara Tobolczyk, Jana 
i Danutę Granoszewskich i zm. z rodz. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Irenę Jaranowską 
11.30 + W intencji  Niepełnosprawnych 
13.00 + Ks. Czesława Żyłę p.p. 
18.00 + Anna Grabowską w 4 r.ś.  


