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EWANGELIA

                                             EWANGELIA   (Łk 17, 5-10) Służyć z pokorą 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
           Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary».
                Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 

Komentarz
Dobrej
Nowiny
O ile byłoby nam prościej, gdybyśmy 
mieli taką wiarę o jakiej mówi Pan Jezus 
w dzisiejszej Ewangelii. Wiarę, która 
potrafi góry przenosić. A tymczasem 
droga naszej wiary zazwyczaj przypomina 
wędrówkę Izraelitów do Ziemi Obiecanej. 
Ma swoje wzloty i upadki. Kto nie miał 
dni, w których wydawało się, że Pana 
Boga nie ma, kto nie zastanawiał się czy 
to wszystko prawda, czy może jedna 
wielka ułuda. Skąd się biorą te kryzysy? 
Czy możemy im zapobiec? A może 
płynie z nich jakieś dobro? W zależności 
od tego na jakim etapie wiary jesteśmy, 
kryzys wygląda nieco inaczej. Na 
początku często wynika z tego, że nigdy 
tak naprawdę w wiarę nie weszliśmy. 
Nigdy nie oddaliśmy Panu Boga swojego 

gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wy-
rwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a 
byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, 
który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z 
pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie po-
wie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, prze-
pasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem 
ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność 
słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak 
i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, 
mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wyko-
naliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie

życia, nie do końca utożsamiamy się z Kościołem. 
Żyjemy w grzechu. Taki kryzys właściwie wymaga 
jednego - nawrócenia. Rzucenia się w wiarę trochę 
w ciemno, zbliżenia do Pana Boga, zaangażowania i 
zaufania. Kiedy to się uda większość z nas przeżywa 
swoją Górę Przemienienia. Zachłystujemy się 
Panem Bogiem. Jest nam tak dobrze, że chcemy 
rozbić namiot i zostać jak najdłużej. I wtedy często 
przychodzi kolejny kryzys. Nagle okazuje się, że 
Pan Bóg przekracza wszystkie nasze wyobrażenia, 
uświadamiamy sobie, że nigdy nie będziemy w 
stanie Go pojąć, że choć wydawało nam się już 
że tak dobrze Go znamy, On zupełnie się nam 
wymyka. Ale jak tylko potraktujemy taki kryzys jak 
wyzwanie, to będzie okazją, żeby do Pana Boga 
jeszcze bardziej przylgnąć, jeszcze bardziej za Nim 
zatęsknić. Bo choć kryzysy są trudne, wymagające 
wierności czasem wbrew logice, to odpowiednio 
przeżyte służą naszemu dobru. Panie, przymnóż 

nam wiary! 
Justyna Zienkowicz
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3.10.
„Nieporównanie więcej 
wart jest młody czło-
wiek, który zdobył do-
bre wykształcenie, niż 
ten, który jest dobre sy-
tuowany.”
św. Innocenty Canoura 
Arnau

4.10.
„Ci przynoszą napraw-
dę pokój, którzy wśród 
wszystkich cierpień, 
jakie ich spotykają na 
świecie, dla miłości Pana 
naszego Jezusa `Chry-
stusa zachowują pokój 
duszy i ciała.”
św. Franciszek z Asyżu

5.10.
„Cierpienie jest wielką 
łaską. Przez cierpienie 
dusza upodabnia się do 
Zbawiciela, w cierpie-
niu krystalizuje się mi-
łość. Im większe cierpie-
nie, tym miłość staje się 
czystsza.”

Myśli na każdy dzień
św. Faustyna Kowalska

6.10.
„Szanuj wszystko stwo-
rzone przez Boga: lu-
dzi i całość stworzenia. 
Staraj się w religijnej 
prostocie i skromności 
cenić wszystko, co cię 
dotyka.”
św. Ignacy Loyola

7.10.
„Kto szerzy różaniec, 
ten jest ocalony.”
bł. Bartłomiej Longo

8.10.
„Nie odpłacaj nigdy 
pięknym za nada-
ne, lecz stawiaj nade 
wszystko przebaczenie 
i miłość.”
św. Benedykt z Nursji

9.10.
„Nie otrzymał darmo, 
kto uzyskał coś na proś-
bę.”
bł. Wincenty Kadłubek

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła, rok C
 
PIERWSZE CZYTANIE
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności
Czytanie z Księgi proroka Habakuka
Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłuchujesz? 
Wołam do Ciebie: Na pomoc! – a Ty nie wysłuchujesz. Dlacze-
go ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? 
Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają 
waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, na 
tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widze-
nie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; 
a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie 

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: Ga 1, 6, 12; Łk 10, 25-37
Wtorek: Ga 1, 13-24; Łk 10, 38-42
Środa: Ga 2, 1-2.7-14; Łk 11, 1-4
Czwartek: Ga 3, 1-5; Łk 11, 5-13
Piątek: Ga 3, 7-14; Łk 11, 15-26
Sobota: Ga 3, 22-29; Łk 11, 27-28

niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a spra-
wiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności».
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)
Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Refren.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Refren.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».
Refren.
DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 1, 6-8. 13-14
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Ty-
moteusza
Najdroższy:
Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który 
jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam 
Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myśle-
nia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, 
Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach 
znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! Zdrowe zasady, które 
posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miło-
ści w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą 
Ducha Świętego, który w nas mieszka.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 P 1, 25
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Pana trwa na wieki.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
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„Nigdy się nie zdarzyło, żeby Pani Doktor negatywnie o kimś się wypowiadała albo 
żeby kogoś słowem uraziła. Czasem w luźnych rozmowach człowiek daje upust swoim 
uczuciom i emocjom. Zdarza się, że nie przebieramy w słowach… Jesteśmy przecież 

tylko ludźmi. A jednak można inaczej. Doktor Wanda Błeńska była niezwykle delikatną 
osobą, niezwykle wrażliwą i wyrozumiałą. Nie chciała nikogo osądzać, nikogo zranić 

czy urazić” – wspominał dr Norbert Rehlis.
(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)

fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  Z ŻYCIA  KOŚCIOŁA

W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

NA ŚWIECIE

Wideo mapping na fasadzie Bazyliki św. 
Piotra 
Kard. Mauro Gambetti zaprezentował pierw-
szy wideo mapping na fasadzie Bazyliki św. 
Piotra w Watykanie (20.09.2022). Jest on po-
święcony życiu św. Piotra, a zobaczyć go moż-
na codziennie, od 2 do 16 października, przez 
dwie godziny od 21.00.

Franciszek podsumował podróż do Ka-
zachstanu i podziękował za nią Bogu
O swojej 28. podróży zagranicznej do Kazach-
stanu mówił Ojciec Święty wiernym podczas 
środowej audiencji ogólnej (21.09.2022). Pa-
pież przypomniał jej poszczególne elementy, 
a także podziękował Bogu i ludziom za możli-
wość jej odbycia.
Głównym celem tej podróży był udział Ojca 
Świętego w siódmym Kongresie Przywódców 
Religii Światowych i Tradycyjnych. Podkreślił, 
że władze Kazachstanu proponują drogę kul-
tury łączącej politykę i religię, nie mieszając ich 
i nie rozdzielając, wyraźnie potępiając funda-
mentalizm i ekstremizm. 
Mówiąc o spotkaniu z przedstawicielami władz 
Kazachstanu, Franciszek zaznaczył, że powoła-
niem tego kraju jest umożliwienie spotkania 
osób należących do różnych grup etnicznych 
czy wyznających różne religie. „Życzyłem też, 
aby mogła być kontynuowana budowa coraz 
dojrzalszej demokracji, zdolnej do skuteczne-
go odpowiadania na potrzeby całego społe-
czeństwa” – powiedział papież.

Papież potępił okrucieństwo wojsk 
okupacyjnych w Ukrainie
Na zakończenie audiencji ogólnej Ojciec Świę-
ty zwrócił raz jeszcze uwagę na tragiczną sytu-
ację w Ukrainie i potępił okrucieństwo wojsk 
okupacyjnych (21.09.2022).
Papież powiedział: „Chciałbym także zwrócić 
uwagę na straszną sytuację w udręczonej Ukra-
inie. Kardynał Krajewski pojechał tam po raz 
czwarty. Wczoraj do mnie zatelefonował. Po-
święca czas, aby pomóc im w okolicy Odessy 
i w całej tej strefie. Powiedział mi o cierpieniu 
tego ludu, potworności znajdywanych tortu-
rowanych zwłok. Zjednoczmy się z tym ludem 
jakże szlachetnym i udręczonym.”
 
Franciszek zachęca Polaków do krze-
wienia dziedzictwa św. Jana Pawła II
Podczas środowej audiencji ogólnej Papież po-
dziękował Polakom za ich wsparcie modlitew-
ne jego podróży do Kazachstanu oraz zachęcił 
do propagowania dziedzictwa św. Jana Pawła II 
(21.09.2022).
Oto słowa Ojca Świętego:
„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dziękuję 
wam za dar modlitwy, którą towarzyszyliście 
mi podczas mojej pielgrzymki do Kazachsta-
nu. Witam szczególnie uczestników obcho-

dów 40. rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła 
II, ustanowionej przez tegoż mojego Poprzedni-
ka. Dziękuję za waszą obecność i zachęcam was, 
abyście propagowali w świecie jego dziedzictwo 
duchowe, naśladując świętość jego życia. Niech 
Bóg wam błogosławi”.
 Ojciec Święty apeluje o zakończenie wojny w 
Ukrainie
O siłę woli dla przywódców państw „do natych-
miastowego znalezienia skutecznych inicjatyw, 
które doprowadzą do zakończenia wojny” w 
Ukrainie apelował papież Franciszek przed mo-
dlitwą „Anioł Pański”, którą odmówił na zakoń-
czenie Mszy św., kończącej włoski Krajowy Kon-
gres Eucharystyczny w Materze (25.09.2022).
Przypomniał też, że Kościół obchodzi tego dnia 
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy na temat: 
„Budować przyszłość z migrantami i uchodź-
cami”. „Ponówmy wysiłek na rzecz budowania 
przyszłości według Bożego planu: przyszłości, w 
której każda osoba znajduje swoje miejsce i jest 
szanowana; w której migranci, uchodźcy, osoby 
przesiedlone i ofiary handlu ludźmi mogłyby 
żyć w pokoju i z godnością. Bo Królestwo Boże 
realizuje się z nimi, bez wykluczenia. To także 
dzięki tym braciom i siostrom wspólnoty mogą 
wzrastać na płaszczyźnie społecznej, ekonomicz-
nej, kulturowej i duchowej; a dzielenie się różny-
mi tradycjami ubogaca Lud Boży. Zaangażujmy 
się wszyscy w budowanie bardziej integracyjnej 
i braterskiej przyszłości!” – zaapelował Ojciec 
Święty.
 
Dziękczynienie za św. Jana Pawła II w Ba-
zylice Watykańskiej
Msza św. z piękną oprawą liturgiczną, sprawowa-
na pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwi-
sza przy ołtarzu katedry św. Piotra była kulmina-
cyjnym punktem obchodów jubileuszu 40-lecia 
działalności Fundacji Jana Pawła II (25.09.2022). 
Było to najbardziej uroczyste, od czasu kanoniza-
cji, dziękczynienie za pontyfikat i dzieło papieża 
Polaka, odprawione z udziałem wiernych w Bazy-
lice Watykańskiej.
W homilii kard. Dziwisz podkreślał, że działal-
ność Fundacji jest w pewien sposób kontynuacją 
dzieła życia św. Jana Pawła II i praktycznym wyra-
zem wdzięczności za jego pontyfikat.
„Choć od jego odejścia do Ojca minęło już 17 
lat, nadal przemawia do umysłów i serc milionów 
wiernych na wszystkich kontynentach. Przema-
wia słowem oraz przykładem swego życia i służ-
by. A nade wszystko przemawia swoją świętością, 
do której wszyscy jesteśmy wezwani” – mówił 
osobisty sekretarz papieża Polaka, zachęcając do 
nieustannej modlitwy o to, by św. Jan Paweł II był 
wzorem i inspiracją dla kolejnych pokoleń.
Po zakończeniu Mszy św., koncelebrujący ją du-
chowni wraz z wiernymi udali się w procesji do 
grobu św. Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana 
na chwilę osobistej modlitwy.
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 Kard. Krajewski o ekshumacji pomor-
dowanych w Izium
O wielkim cmentarzysku w Izium, o modli-
twie na grobach pomordowanych Ukraińców, 
o celebracji misterium śmierci i zwyciężaniu zła 
dobrem, opowiadał wysłannik Ojca Świętego 
Franciszka na Ukrainę – kard. Konrad Krajew-
ski. Papieski Jałmużnik modlił się na miejscu 
rosyjskich zbrodni wojennych (19.09.2022).
Zwracał uwagę na to, że nie spotkał się wśród 
obecnych z jakimiś akcentami pogardy dla Ro-
sjan, chęcią zemsty, odwetu. „Było to celebro-
wanie tajemnicy śmierci. Myślałem sobie, cho-
dząc przez 3 godziny pomiędzy tymi grobami, 
podchodząc do tych ciał i odmawiając koronkę 
do Miłosierdzia Bożego i różaniec, myślałem 
z jednej strony o tym, co Jezus wycierpiał na 
krzyżu, kiedy mówił „Panie wybacz im, bo nie 
wiedzą co czynią”, ale z drugiej strony – w tej 
ciszy, w tej celebracji dokonywanej przez tych 
młodych ludzi – o słowach z Pisma Świętego, 
że zło trzeba zawsze dobrem zwyciężać – za-
wsze dobrem! Nie ma innej drogi!” – zaznaczał.

 
23 września – wspomnienie św. Ojca 
Pio
Ojciec Pio zadziwił cały świat swoim niezwy-
kłym życiem i gorącą wiarą. Przede wszystkim 
był – tak samo jak inny stygmatyk, święty Fran-
ciszek – żywym obrazem Chrystusa Ukrzyżo-
wanego. Krzyż Zbawiciela stał się dla niego 
szkołą kapłaństwa i źródłem miłości wobec 
ludzi, których spowiadał, uzdrawiał i pocieszał. 
Był spowiednikiem, którego Bóg obdarzył ła-
ską przenikania ludzkich sumień. Otrzymał 
dar bilokacji i poznania języków obcych, któ-
rych nigdy nie studiował. Przewidywał przy-
szłość, uzdrawiał słowem, dotykiem, także na 
odległość. Był człowiekiem nieustannej modli-
twy, czcicielem Matki Bożej. Nie wypuszczał z 
rąk różańca. 
 

Papież podpisał pakt na rzecz ewange-
licznej gospodarki
Papież Franciszek, wraz z uczestnikami spo-
tkania w Asyżu, podpisał pakt na rzecz nowej 
wizji gospodarki, opartej na Ewangelii. Młodzi 
zobowiązali się do zaangażowania w budowę 
ekonomii pokoju, troszczącej się o stworzenie i 
ludzi. Jest to podsumowanie trzydniowych ob-
rad spotkania z cyklu „Ekonomia Franciszka” 
i program wskazujący kierunek na przyszłość 
(25.09.2022).
Pakt jest krótkim dokumentem, w którym 
wymienia się najważniejsze cechy ewangelicz-
nej gospodarki. Jest to ład, który „służy oso-
bie ludzkiej […] i szczególnie troszczy się o 
najsłabszych”. „Nikogo nie zostawia samemu 
sobie, starając się budować społeczeństwo, w 
którym odrzuceni […] stają się kamieniami 
węgielnymi”.

W POLSCE

Biskupi na XXII Dzień Papieski: naślado-
wanie Chrystusa fundamentem moralno-
ści
„Przeżywając XXII Dzień Papieski chcemy wró-
cić do orędzia, które św. Jan Paweł II zawarł w Veri-
tatis splendor. Celem encykliki jest przypomnie-
nie fundamentów moralności chrześcijańskiej. 
Pomimo prób jej zniekształcania lub podważa-
nia, jest ona nadal dobrą propozycją, która może 
uczynić życie człowieka szczęśliwym” – napisali 
biskupi w Liście pasterskim Episkopatu Polski, 
zapowiadającym ogólnopolskie obchody XXII 
Dnia Papieskiego, które odbędą się w niedzielę 
16 października br. pod hasłem: „Blask Prawdy”.

38. Ogólnopolska Pielgrzymka Mał-
żeństw i Rodzin
Pod hasłem „Rodzina wspólnotą pokoju” na 
Jasnej Górze odbyła się 38. Ogólnopolska Piel-
grzymka Małżeństw i Rodzin (24-25.09.2022). 
W programie dwudniowego wydarzenia zapla-
nowano m.in. spotkanie „Dialog drogą miłości” 
na temat dialogu w małżeństwie, narzeczeństwie 
oraz związkach nieuregulowanych w Kościele.
 

Dzień Dziecka Utraconego
15 października przypada Dzień Dziecka Utraco-
nego. Uroczysta Msza Św. zostanie odprawiona w 
parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Pozna-
niu  o godz. 19.30. Przewodniczyć jej będzie ks. 
bp Szymon Stułkowski.  Całe wydarzenie jest 
opatrzone Patronatem Honorowym Abpa Stani-
sława Gądeckiego.

 

Źródła: 
www.ekai.pl, www.archpoznan.pl 
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Śladami św. Jana Pawła II

 

W dniu 22 września wyruszyła nasza parafialna pielgrzymka do miejsc, które 
związane są z życiem i posługą Św. Jana Pawła II. Wraz z ks. Proboszczem piel-
grzymi wspominali miejsca, homilie i pełne wzruszeń chwile pobytu Papieża 
Jana Pawła II w naszej Ojczyźnie. Wadowice miejsce urodzenia, chrztu św. i dzie-
ciństwa Karola Wojtyły; Kalwaria Zebrzydowska miejsce częstych powrotów 
rodziny Wojtyłów i ufnej modlitwy; ukochane Tatry, na które spoglądał z Za-
kopanego Karol Wojtyła i później też jako Papież Jan Paweł II, wreszcie Krzep-
tówki i wielkie dziękczynienie za ocalenie po zamachu na Jego życie. Nie można 
pominąć Krakowa, siedziby arcybiskupa Karola Wojtyły, Centrum Jana Pawła II 
i miejsca, z którym orędzie Bożego Miłosierdzia dociera na cały świat - Łagiew-
niki. Pielgrzymi wrócili umocnieni, zadowoleni i gotowi pielgrzymować dalej.
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Idźcie i głoście …

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 
28,19)

W nakazie tym odkrywamy prawdę o Kościele, który ze swej natury 
jest misyjny, posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby je 
czynić uczniami.  Kościół ma przekazywać innym miłość i światło wia-
ry, których sam doświadczył. Św. Jan Paweł II pisał: „Nikt wierzący w 
Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego naj-
poważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa wszystkim ludom”.
Nie każdy z nas może wyjechać na misje, każdy z nas jednak powinien 
mieć ducha misyjnego. To znaczy, że dopiero wtedy będę autentycznym 
chrześcijaninem, gdy nauczę się odpowiedzialności za cały Kościół. 
Obowiązek ten można realizować przez modlitwę i ofiarę na rzecz 
misji. Mnie jako osobę wierzącą jednakowo musi boleć np. brak kapła-
nów w Azji, Afryce, Ameryce południowej, co w Europie.  Jednakowo 
musi mnie boleć głód i płacz dziecka w dalekim buszu afrykańskim, 
na ulicach i slamsach indyjskich co na ulicach Warszawy, Poznania czy 
Łodzi. Afrykańskie przysłowie mówi: „nie umyjesz twarzy jednym pal-
cem, potrzeba do tego całej ręki”. Dlatego każdy z nas, jako członek 
Kościoła powszechnego, zaproszony jest do współpracy na rzecz misji.
Prawie 4 miliardy ludzi na ziemi nie słyszało jeszcze o Chrystusie 
i nie poznało jego Ewangelii. Dzisiejszy świat jest nie tylko „głod-
ny Boga”, ale potrzebuje także naszego wsparcia materialnego. 
Głodny człowiek, a takich jest bardzo wielu we współczesnym 
świecie, nie uwierzy w głoszoną mu miłość Boga i bliźniego, je-
śli nie doświadczy konkretnej pomocy.  Rzeczywistość przeraża: co 
8 sekund na świecie umiera z głodu jedno dziecko; są na świecie 
dzieci, które jadają tylko raz dziennie – i to bardzo niewiele – zale-
dwie garść ryżu; są dzieci, które nie znają smaku cukierka; są i ta-
kie, które żyją i mieszkają na ulicy. Nie wolno nam o nich zapomnieć. 
Chrystus mówi „idźcie”. Zrozumiał to posłanie i nim się prze-
jął nasz założyciel św. Wincenty Pallotti, kapłan, rzymianin, ży-
jący 1795 – 1850 r. On też posyłał swoich współbraci do krajów 
misyjnych i nam siostrom Pallotynkom wyznaczył szlak misyjny.
Jestem s. Teresa Gieńko ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Pallotynek 
Apostolstwa Katolickiego. Nasze Zgromadzenie jest międzynarodo-
we, jesteśmy na wszystkich kontynentach z siedzibą w Rzymie. My sio-
stry z polskiej prowincji posługujemy we Włoszech, Francji, Słowacji, 
na Białorusi, Ukrainie i w Rosji oraz prowadzimy misje w Kamerunie. 
Na prośbę ks. Ryszarda chętnie podzielę się z Państwem moim 
małym doświadczeniem misyjnym. Od roku 2008 jestem koordy-
natorką pomocy dzieciom kameruńskim w ich edukacji szkolnej.  
O Kamerunie, mówi się, że jest wizytówką wszelkich afrykańskich 
klimatów. I jest to prawda: pustynia, sawanna, busz, tropikalna dżun-
gla i piękne wybrzeże Zatoki Gwinejskiej. W tym rozległym kraju 
żyje ponad 230 plemion, które mówią swoimi językami i kultywu-
ją swoje własne tradycje. Tradycji jest tyle, ile plemion.  Językami 
urzędowymi są francuski i angielski. Południowa i wschodnia część 
kraju do lasy tropikalne.  Wschód jest jedną z najbiedniejszych, naj-
bardziej zaniedbanych części Kamerunu. Kamerun znajduje się pra-
wie na równiku, czyli dzień i noc mają po dwanaście godzin. Słoń-
ce wstaje około 6.00, a zachodzi o 18.00. Ciąg dalszy nastąpi…

s. Teresa Gieńko
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Hasło roku duszpasterskiego

W poniedziałek o godz. 18:45 katecheza dla rodzi-
ców 
i chrzestnych, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko 
w październiku.

W środę w liturgii Kościoła przypada wspomnienie 
świętej siostry Faustyny. Po Mszach świętych będzie 
można uczcić jej relikwie.

W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek 
miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w I piątek od 
godz. 16:00 do 18:00, Komunia św. co pół godz. Ks. 
Proboszcz i ks. Marek odwiedzą chorych 
z sakramentami świętymi w piątek od godz. 9:00. 
Chorych prosimy zgłosić do czwartku włącznie w 
biurze parafialnym w godzinach otwarcia, 

Nabożeństwa różańcowe od 2 października 
codziennie dla dorosłych, młodzieży i dzieci o godz. 
17.30. Rozważania poprowadzą: w poniedziałek 
- dzieci, we wtorek – szafarze, na to nabożeństwo 
zapraszamy szczególnie mężczyzn,  
w środę – Żywy Różaniec, na to nabożeństwo za-
praszamy szczególnie kobiety, w czwartek – Caritas 
Parafialna, 
w piątek - Czciciele Miłosierdzia Bożego, w sobotę i 
niedzielę – Kapłani i S. Pallotynki, po różańcu Msza 
św.  


