
 

 „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,” Iz 58, 1-9 
 

(2 Krl 5, 14-17) 
Uzdrowienie Naamana 
 
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». 
 
Oto słowo Boże. 

Refren : Pan Bóg okazał 
ludom swe zbawienie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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». 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                  (HM) 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 

 

S powiedź przed Mszą Św o 
godz 13.00 lub umawiana 
indywidualnie. 
K omunia dla chorych w 
domu - zgłoś księdzu lub 
szafarzowi. 

P owołany i uzdolniony! 
Kurs rozeznania (odkrycia) 
charyzmatycznego 
prowadzony przez ks. Gabora. 
Charyzmaty to różne dary 
Boże dla wszystkich, 
wskazujące konkretne 
sposoby, w jakie Bóg próbuje 
działać przez ciebie dla 
korzyści innych. 2-3 
listopada 2019. Więcej 
informacji na tablicy 
ogłoszeń! (O.G) 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  
 

W arsztaty muzyczne dla 
dzieci Eweliny i Agnieszki 
(wyszkoleni i doświadczeni 
muzycy): w Sali kościelnej w 
godzinach 13:30 - 15:30 w 
dniach  19 i 26 
października. 
 

Z ajęcia przygotowujące do 
sakramentów (pierwsza 
spowiedź i pierwsza komunia) 
dla dzieci rozpoczynają się 16 
października  o godz. 17.00 
w sali kościelnej. 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
 
ZAWIERZ SIĘ SERCU 
JEZUSA w pierwsze piątki 
miesiąca zapraszamy na 
Mszę (18:00) z 
nabożeństwem do 
Najświętszego Serca 
6 września 

 

K ażdy: zmartwiony➤ 
➤zestresowany ➤w lęku➤ciągle 
odkładający rzeczy na potem 
➤cierpiący na perfekcjonizm lub 
szukanie aprobaty➤ żyjący w 
chaosie➤z uczuciem wstydu, 
winy➤ w depresji; poczucie 
zranienia przez sytuację, osobę lub 
miejsce; czujący, że jest 
najgorsi➤walczący ze złymi 
nawykami lub wyznając wciąż te 
same grzechy➤ ze złością, 
smutkiem, samotnością, goryczą 
lub urazą;➤ z poczuciem 
beznadziejności➤ z uzależnieniami 
lub zachowaniami 
uzależniającymi➤pragnący 
wykorzystać moc 
Ewangelii➤sfrustrowany swoim 
wzrostem duchowym lub brakiem 
poczucia osobistej więzi z Bogiem; 
➤ związany negatywnymi 
myślami➤chcący pomóc komuś 
innemu➤  kto jest duchownym lub 
doradcą, który chce zrozumieć 
negatywne wpływy➤  kto chce 
dowiedzieć się więcej o służbie 
uwolnienia 

                        (HM) 

(2 Tm 2, 8-13) 
Jeśli trwamy w cierpliwości, 
będziemy królowali z  
Chrystusem 
 
Czytanie z Drugiego Listu 
świętego 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. 
 
Oto słowo Boże. 
 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Za wszystko dziękujcie Bogu, 
taka jest bowiem wola Boża 
względem was w Jezusie 
Chrystusie. 
 

 
(Łk 17, 11-19) 
Wiara uzdrowionego 
cudzoziemca 
 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 

                Taca (06/10/19’) 
Polska: £ 172.50 
Reszta Parafii: £ 144.67 
Total: 317.17 
Dziękuję bardzo! (O.G) 
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Historia uzdrowienia 
dziesięciu trędowatych to 
ciekawa i pełna sensu 
opowieść. Chciałbym w 
szczególności zwrócić uwagę 
na sposób w jaki Jezus 
uwalnia tych dziesięciu 
trędowatych od tego 
opartego na kłamstwie 
piętna. Cierpiący na trąd, byli 
uważani za ukaranych przez 
Boga, ze względu na 
popełnienie przez nich, ich 
rodziców, albo przodków 
jakiegoś poważnego grzechu. 
Ponadto musieli opuścić 
swoich bliskich i żyć w 
izolacji , w grupach. Również 
ich ciało stopniowo 
zniekształcalo się z powodu 
obecności bakterii żywiących 
się ludzka tkanka, które 
spowodowały tę straszną 
chorobę. 
 
Obarczeni silnym poczuciem 
winy wołali do Jezusa, aby się 
nad nimi zlitował. Zauważcie, 
że nie prosili o uzdrowienie, a 
jedynie o Boże miłosierdzie. 
Jezus nie mówi im: „bądźcie 
uzdrowieni!”, On używa słów: 
„Idźcie i pokażcie się 
kapłanom!” I zostali 
oczyszczeni dopiero, gdy 
odchodzili. To była mocna 
wskazówka, że Bóg zlitował 
się nad nimi, ale tylko 
Samarytanin zrozumiał to 
bardzo ważne przesłanie, 
ponieważ tylko on zawrócił, 
aby podziękować Jezusowi. 
Pozostała dziewiątka 
prawdopodobnie była po 
prostu szczęśliwa z ich 
fizycznego uzdrowienia. 
Ponieważ Samarytanin 
podziękował Bogu za Jego 
miłosierdzie, został 
uzdrowiony CAŁKOWICIE, 
czyli w podwójny sposób; 
zarówno fizycznie, jak I 

duchowo. Uwolniono go od 
poczucia winy, na co 
wskazywał oczywisty fakt, że 
głośno wielbił on Boga. 
 
Nasze myślenie może być 
pełne kłamstw, dotyczących 
zarówno rzeczy, spraw, innych 
osób, jak i nas samych. Te 
różne formy kłamstw 
wchodzą w myślenie głównie 
poprzez nasze słabe punkty. 
W przypadku trądu bakterie 
trądowe dostają się do 
organizmu poprzez 
skaleczenia. Kłamstwa o nas 
samym wchodzą w nasze 
myślenie przez niewłaściwe 
odczytywanie naszych 
własnych słabości, czego 
możemy nie być świadomi. 
Przykładem takiej sytuacji 
może być telefon komórkowy, 
zwłaszcza kiedy stajemy się 
od niego uzależnieni. Kiedy 
byłem w Hiszpanii na 
początku tego roku, na jednej 
ze stacji barcelońskiego 
metra, został skradziony 
parafialny telefon 
komórkowy, który miałem 
przy sobie. Bez komórki 
czułem się zupełnie 
bezbronny, a także zły 
zarówno na siebie, jak i na 
człowieka, który ją ukradł. 
Kłamstwem było poczucie, że 
telefon był dla mnie na tyle 
ważny, że bez niego 
powinienem czuć się 
nieszczęśliwy. Postanowiłem 
modlić się do Jezusa, aby 
zabrał mi ten gniew i to 
kłamstwo. Dzięki Bogu, 
niedługo przed tym 
zdarzeniem, przeczytałem 
książkę Neala Lozano, 
zatytułowaną “Modlitwa 
Uwolnienia”, która dotyczy 
pięciu kluczy, pomagających 
nam uwolnić się od 
grzesznych wpływów i 
postaw. Użyłem więc tych 
pięciu kluczy do wolności, o  

których naucza Neal Lozano w 
książce. Wielokrotnie 
powtarzałem modlitwę. Zajęło 
mi to okolo dwoch dni, zanim 
całkowicie się uspokoiłem I, 
co zaskakujące, poczułem 
pokój w sobie na resztę 
moich wakacji. Mogę 
powiedzieć, że moim trądem 
wtedy było silne poczucie 
gniewu i frustracji, które 
wydawały się niemożliwe do 
pozbycia. Ale Jezus uwolnił 
mnie, gdy użyłem metody 
pięciu kluczy. To było moje 
“wołanie trędowatego” do 
Jezusa, aby ulitował się nade 
mną. Potem cały mój gniew i 
frustracja zamieniły się w 
dziękczynienie i uwielbienie, 
wyśpiewywanie Panu 
piosenkami z mojego laptopa, 
który zabrałem ze sobą na 
wakacje. 
 
Najważniejsze jest to, że 
Jezus głęboko pragnie 
uwolnić nas od wszystkiego 
co grzeszne, od kłamstw, 
depresji, negatywnego obrazu 
samego siebie itp., 
wszystkiego co trzyma nas w 
niewoli grzechu. To jest nasz 
trąd I nasze prawdziwe 
kajdany; nie mylmy ich z 
jakimikolwiek ograniczeniami 
fizycznymi. W drugim 
czytaniu Św. Paweł mówi, że 
dla Ewangelii Jezusa znosi on 
wszelkie trudności, nawet 
jeśli jest traktowany jak 
przestępca, ale samo Słowo 
Boże nie uległo skrępowaniu. 
Bóg ma dla nas wiadomość, 
że bardzo pragnie uwolnić 
każdego z nas od grzesznych 
nawyków i myślenia, abyśmy 
żyli jak Jego ukochane dzieci. 
Od was zależy, czy wierzycie, 
że Jezus może was uwolnić od 
czegoś, co wydaje ci się 
niemożliwe do pozbycia. 
Pamiętajcie, co Jezus 
powiedział Samarytaninowi w  

czytaniu Ewangelii: “…twoja 
wiara cię uzdrowiła”. 
 
Po południu, podczas 
konferencji, którą 
przedstawią nasi goście z 
Polski, będziemy mieli okazję 
dowiedzieć się, jak Jezus 
uwalnia ludzi. 
 

(BS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDL SIE Z PAPIEZEM 
 
Za Rodziny: 
Aby rodziny, przez życie modlitwy i 
miłości, stawały się coraz lepszymi 
“szkołami prawdziwego wzrostu 
człowieczeństwa”. 

 
   
Aplikacja do modlitwy 

 

 
 
Ojcze nasz, któryś jest w 
niebie, OJCZE NASZ 
święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; 
OJCZE NASZ 
bądź wola Twoja, jako w 
niebie tak i na ziemi. 
OJCZE NASZ 
Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj 
OJCZE NASZ 
I odpuść nam nasze winy,  
OJCZE NASZ 
Jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom. 
OJCZE NASZ 
I nie dopuść, abyśmy ulegli 
pokusie OJCZE NASZ 
ale nas zbaw ode złego. 
OJCZE NASZ 
 
 
Ref. Chwała na wysokości!  
Chwała Jedynemu Bogu! 
Chwała na wysokości! 
Chwała, a ludziom pokój! 
 
1. Chwalimy Cię, 
błogosławimy Cię  
Wielbimy Cię, wysławiamy 
Dzięki Ci składamy 
Bo wielka jest chwała Twoja!  
Panie Boże, Królu nieba 
Boże Ojcze Wszechmogący 
Panie, Synu Jednorodzony 
Jezu Chryste. 
 
2. Baranku Boży, Synu Ojca 
Który gładzisz grzechy świata 
Zmiłuj się nad nami  
Zmiłuj się nad nami 
Który gładzisz grzechy świata 
Przyjm błaganie nasze 
Który siedzisz po prawicy 
Ojca 
Zmiłuj się nad nami. 

3. Albowiem tylko Tyś jest 
święty 
Tylko Tyś jest Panem 
Tylko Tyś najwyższy, Jezu 
Chryste 
Z Duchem Świętym,  
w chwale Boga Ojca. Amen. 
 
 
1. Błogosławię Cię, kiedy 
ziemia wydaje plon, 
Gdy obfitość, Panie zlewasz 
swą, błogosławię Cię. 
Błogosławię Cię, gdy pustynia 
w krąg otacza mnie. 
Choćbym przez pustkowie 
szedł, błogosławię Cię. 
Za Twą łaskę, którą zsyłasz, 
ja chwalę Cię. 
Choćby ciemność mnie 
przykryła, ja powiem, że: 
   
Ref. Panie, błogosławię imię 
Twe, błogosławię Cię, 
Panie błogosławię imię Twe, 
błogosławię święte imię Twe. 
 
2. Błogosławię Cię, kiedy 
słońca blask oświeca mnie. 
To, co dajesz mi, najlepsze 
jest, błogosławię Cię. 
Błogosławię Cię, kiedy drogę 
moją znaczy cień. 
Chociaż cierpię, pragnę 
chwalić Cię, błogosławię Cię. 
 
Ty dajesz z woli swej, 
zabierasz, kiedy chcesz. 
W mym sercu zawsze chcę 
błogosławić Cię 
 
 
Kiedyś wino i chleb 
Teraz ciało i chleb   
Możesz wierzyć lub nie  
To naprawdę dzieje się  
 
1. Ciągle czekasz na cud,   
Niespokojny twój duch   
A ja przypomnę że   
W ciszy i przy blasku świec 
cud największy dzieje się 

.2. Wypatrujesz co dnia 
Czekasz na jakiś znak 
A ja przypomnę że 
W ciszy i przy blasku świec 
cud największy dzieje się 
 
Pieśń Objawienia 
1. Godzien chwały jest 
Baranek   
Ten co poszedł na śmierć. 
Ten co oddał życie swoje 
Godzien przyjąć cześć. 
 
Godzien chwały jest Baranek 
Święty, święty jest Pan. 
Temu, który jest na tronie 
Niech brzmi nowa pieśń. 
 
ref: Święty, święty, święty 
jest Pan Bóg Wszechmogący 
On był i przyjdzie znów. 
 
Całe stworzenie śpiewa 
Królowi Królów pieśń. 
Tyś najcenniejszy jest 
I Ciebie uwielbiam... 
 
2. Twym odzieniem kolorów 
tęcza 
błyskawic moc i grzmotów 
huk. 
Błogosławieństwo, mądrość 
chwała i moc, i cześć, 
Tyś jeden godzien przyjąć je. 
 
3. Cała ziemia, całe niebo 
Twojej chwały godne są 
Twe Imię żywą wodą 
Oddechem jest i mocą 
Cudowną tajemnicą 
 
 
Wielbić imię Pana dziś 
chcę x3 
to mój Bóg. 
 
Imię pana jest twierdzą, 
warowną twierdzą, 
skałą schronieniem 
i zbawieniem mym! 
 

Zaufaj Panu już dziś 
1. Jak się nie bać, powiedz jak 
Kiedy w strachu żyje świat 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak uwierzyć, powiedz mi 
Kiedy już nie wierzę w nic 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak mam kochać, powiedz jak 
Kiedy rani mnie mój brat 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak być dobrym, powiedz mi 
Kiedy świat jest taki zły 
Zaufaj Panu już dziś 
 
Ref: Zaufaj Panu już dziś! 
Zaufaj Panu już dziś! 
 
2. Jak mam walczyć, powiedz 
jak 
Kiedy silnej woli brak 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak pokonać własny grzech 
Kiedy pokus tyle jest 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak się cieszyć, powiedz mi 
Kiedy płyną gorzkie łzy 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak do ładu z sobą dojść 
Kiedy siebie mam już dość 
Zaufaj Panu już dziś 
 
3. Jak nie zbłądzić, powiedz 
mi 
Kiedy nie wiem dokąd iść 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak nadzieję w sercu mieć 
Kiedy wszystko wali się 
Zaufaj Panu już dziś. 
 
 
Jezus zwyciężył, to 
wykonało się 
Szatan pokonany, Jezus 
złamał śmierci moc 
Jezus jest Panem, o alleluja, 
Po wieczne czasy Królem 
królów jest. 
Jezus jest Panem /4x 
Tylko Jezus jest Panem 
Jezus jest Panem 
On jest Panem ziemi tej. 

(BS) 



 


