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       ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  
            

      
 

W dniu 18 października Kościół po-

wszechny obchodzi liturgiczne święto św. Łuka-

sza Ewangelisty. Łukasz pochodził z rodziny po-

gańskiej. Nawróciwszy się na chrześcijaństwo, 

stał się towarzyszem św. Pawła Apostoła. Jest 

autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich,  

w których opisał życie pierwotnego Kościoła.

   

Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i mia-

sta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy  

i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. 

Według legendy malował portrety Jezusa, apo-

stołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Jeden  

z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, 

cesarzowa Eudoksja, żona Teodozjusza II, zabra-

ła z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze 

cesarza. Według innej opowieści kopią jednego  

z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

 W odróżnieniu od pozostałych Ewangeli-

stów, Łukasz nie znał osobiście Jezusa, nie był 

naocznym świadkiem wydarzeń, które opisał  

w swej Ewangelii. Podkreślił to bardzo mocno   

już we wstępie do niej. Natomiast w wielu  zda-

rzeniach opisanych w Dziejach Apostolskich brał  

 

udział osobiście, jako towarzysz św. Pawła Apo-

stoła podczas jego podróży. Dał to wyraźnie do 

zrozumienia, podkreślając swoje współuczestnic-

two (np. Dz 16,11.16).   

 Święty Łukasz jest szczególnym piewcą 

Bożego miłosierdzia. To właśnie on ocalił przed 

zapomnieniem najpiękniejsze karty miłosierdzia 

w życiu Jezusa: przypowieść o miłosiernym Ojcu 

(Łk 15, 11-32), litość względem wdowy z Nain 

(Łk 7, 11-17), przebaczenie jawnogrzesznicy  

w czasie uczty w Betanii (Łk 7, 36-50), a także 

opowiadanie o bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19-81) 

i o miłosiernym samarytaninie (Łk 10, 30-36). 

Jest to zawsze miłosierdzie okazywane konkret-

nym ludziom. Bóg kocha i przebacza każdemu 

indywidualnie. 
Źródło:https://misericors.org/18-pazdziernika-swieto-sw-lukasza-ewangelisty/ 

          



                 Cytaty – myśli – aforyzmy  

                                  

"Nie ma miłości bez wiary – ona dopiero otwiera oczy 

na Pana, na to kim On jest. Ale również odwrotnie, nie 

ma wiary i wiara nie jest żadną wiarą, jeśli nie rozwija 

się w życiu przez miłość i nie staje się tym samym 

wspólnotą z Panem"                                                                

Benedykt XVI 

EWANGELIA NA DZIŚ 

Łk 17,11-19  

  Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy 

przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy 

wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dzie-

sięciu 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 dono-

śnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował 

Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy nie 

dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewię-

ciu? 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. 

 

Trędowaci w czasach Jezusa żyli poza swoim domem 

rodzinnym, daleko w samotności, odrzuceni przez 

wszystkich. Tych dziesięciu trędowatych zbliżyło się do 

Jezusa, ale niezbyt blisko, ponieważ przestrzegali prze-

pisów. Stali trochę dalej. Jezus nic specjalnego nie zro-

bił, a jedynie powiedział im aby pokazali się kapłanom, 

co stanowiło jedną z zasad, gdy osoba była uzdrowiona 

z choroby. Posłuchali Go i w drodze doznali uzdrowie-

nia. Jezus tak naprawdę uzdrowił ich, ponieważ byli 

posłuszni Jego słowu, ale tylko jeden z nich powrócił, 

aby podziękować. Czy nie ma we mnie jakiegoś rodzaju 

trądu w postaci grzechu, który się natarczywie powta-

rza? Czy proszę Jezusa, aby mnie uzdrowił z mojego 

trądu? Czy jestem wdzięczny Bogu za wszystko co mi 

dał?                                   
Źródło: Żyć Ewangelią, Red. Dominika Pytlas-Siwicka, Renata Turek, 2021.   

   *** 

     Intencje Mszy św. od 10 X 2022 do 23 X 2022 

 
Poniedziałek 10 X 

700 +Jan Lech (10 gr.) 

700 +Marianna Twarda (15 gr.) 

700 +Stanisław Hermanowicz 

700 +Janina Węglińska (11 mc) 

700 +Edward Kursa (im.) 

1800 W intencji Filipa Griffin w 4 urodziny 

1800 +Bronisława (k), Władysław Giza, Feliksa (k) Macia-

szek, Mieczysław Binięda, Helena i Antoni Binięda 

1800 +Irena, Mateusz, Antonina, Andrzej  

++Szymczyk, Władysława (k) i Jan Maciąg, Tadeusz Wójcik 

1800 +Czesława(k) i Wacław Sągolewscy 

 

Wtorek 11 X 

700 +Dorota Kowalewska 

700 +Jan Lech (11 gr.) 

700 +Marianna Twarda (16 gr.) 

700 +Jadwiga, Wacław Hołysz, Maria i Stefan Stocki 

1800 +Emilia Szlachetka 

1800 +Jan Mikoda (4 r.), Bożena Mikoda 

1800 +Jerzy, ++ z rodziny 

1800 +Stefan Dembski, Kamil Czapla, Kazimiera Zagórska 

 

Środa 12 X 

700 +Jan Lech (12 gr.) 

700 +Marianna Twarda (17 gr.) 

700 +Helena Pokraka (6 r.), Jan, Teresa, Tomasz, Andrzej 

700 +Bolesław Łajca 

1800 +Edward, Czesław ++Pakułów, Zagozdonów, Wiesław 

Maj 

1800 +Ryszard Piekoś (9 r.) 

1800 +Zbigniew Majchrowski 

1800 +Elżbieta Kramek 

 

Czwartek 13 X 

700 +Edward Mędrek (im.), Elżbieta, Teofil, Joanna, 

++Mędrek, Salomea, Władysław Niezbeccy  

700 +Jan Lech (13 gr.) 

700 +Andrzej Majewski (1 r.) 

700 +Marianna Twarda (18 gr.) 

1800 W intencji sprzątających kościół 

1800 +Tadeusz Krzyżanowski (12 r.), Karolina, Stanisław, 

++Krzyżanowskich i Pietroniów 

1800 +Edward Krasa (im.) 

1800 +Edward Dajos (im.), Teresa Maciąg (im.), Elżbieta 

Marek (4 r.) 

 

Piątek 14 X 

700 +Wiesław Kania (18 r.), Edward, Teodozja Kania 

700 +Jan Lech (14 gr.) 

700 +Mieczysław Kiraga 

700 +Marianna Twarda (19 gr.) 

1800 +Za zmarłych nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 

1800 +Wanda i Stefan Kruk, Kazimiera (k), Bolesław, Lecho-

sław Kałdonek, ++Kruków  

i Kramków 

1800 +Bogdan Gałecki 

1800 +Henryk Lech (7 r.) 



Sobota 15 X  

700 W intencji Jakuba w 14 urodziny 

700 +Jadwiga Broda, ++Brodów, Piotrowskich, Zgierskich, 

Goralów i Wąsalów 

700 +Jadwiga Fiutkowska (im.), Marianna i Feliks 

700 +Jan Lech (15 gr.) 

700 +Marianna Twarda (20 gr.) 

1800 +Krystyna Darżinow (1 mc) 

1800 +Marian Świderski (2 r.) 

1800 +Jadwiga Kustra (1 r.) 

1800 +Małgorzata (32 r.), Władysław, Adolf, Zdzisław, 

++Krysów i Małeckich 

1800 +Władysława(k) Pietras, Janina i Antoni Głogowscy 

 

Niedziela 16 X 

730+ Zofia Siek, Ireneusz Kukułka, ++Sieków, Pawlaków, 

Kurzeli  

730 W intencji Jadwigi Kania z okazji imienin 

730 +Jan Lech (16 gr.) 

900 +Aleksander, Genowefa, Dionizy Kozak 

900 +Dionizy Grelewski (22 r.) 

900 +Marianna Twarda (21 gr.) 

1030 W intencji Agaty i Mariusza Ścibior w 30 rocznicę ślubu 

1030 +Stanisław Kiwak, Waldemar Kozłowski, Alina Morek 

1200 +Krzysztof Woś (17 r.) 

1200 +Leszek Długosz (10 r.), ++Długosz i Dudek  

1200 W intencji Seniorów Gminy Poniatowa 

1800 + Stefan Rosiński (29 r.), ++Rosińskich  

i Kamińskich 

1800 +Michalina, Antoni, Anna Sawa 

 

Poniedziałek 17 X 

700 W intencji Czesława w 80 urodziny  

700 +Jan Lech (17 gr.) 

700 +Zbigniew Majchrowski 

700 +Marianna Twarda (22 gr.) 

700 +Krystyna Rosińska (1 mc) 

1800 W intencji Anny i Marka w 30 rocznicę ślubu 

1800 +Stanisław Marczyński 

1800 +Wiesława(k), Romuald, Agnieszka Krupa, 

++Rygierów i Krupów 

1800 +Zenon Olewiński (1 r.), ++ Olewińskich 

 

Wtorek 18 X 

700 +Jan Lech (18 gr.) 

700 +Marianna Twarda (23 gr.) 

700 +Bogdan, Eugenia, Helena, Tadeusz, ++Ptasińskich, No-

waczków, Górnych 

700 +Piotr Sawicki (30 r,), Marianna, Janina, Józef, Józefa(k), 

Jan, Bronisława(k), ++Sawickich 

1800 W intencji Księdza Łukasza w dniu imienin 

1800 W intencji Patrycji Pękali w 18 urodziny oraz Łukasza  

i Teresy z okazji imienin 

1800 +Genowefa Kwietniewska (1 mc) 

1800 +Halina Maciąg  

1800 +Andrzej Bugaj 

 

Środa 19 X 

700 W intencji Krzysztofa i Dawida o Boże błogosławieństwo 

w nowym roku szkolnym 

700 +Jan Lech (19 gr.) 

700 +Marianna Twarda (24 gr.) 

700 +Grażyna Bondarenko 

1800 +Teresa Wałaszkiewicz (10 r.) 

1800 +Elżbieta Marek (4 r.), Teresa Maciąg 

1800 +Helena Kobiałka 

1800 +Jerzy Banach (3 r.) 

 

Czwartek 20 X 

700 W intencji Małgorzaty z okazji imienin 

700 +Jan Lech (20 gr.) 

700 +Marianna Twarda (25 gr.) 

700 +Ryszard Banaszek 

700 +Regina Wójcik (1 mc) 

1800 W intencji Mikołaja w 1 urodziny, Ignacego w 12 uro-

dziny, Seweryna i Aleksandry w 14 rocznicę ślubu 

1800 +Zofia Welman (28 r.), Stanisława(k), Adam, Wojciech 

1800 +Marianna Łuszczyńska, Elżbieta, Władysław 

1800 +Beata Olczak 

 

Piątek 21 X 

700 +Wiesław Ptak, ++Ptak 

700 +Jan Lech (21 gr.) 

700 +Wacław Żywicki (2 r.) 

700 +Marianna Twarda (26 gr.) 

700 +Teresa Wójcik (ur.) 

1800 +Zofia Gądek (13 r.), Andrzej Gądek, Beata Olejniczak, 

++Gądków i Mieśniaków 

1800 +Danuta, Henryk, Jerzy, Alicja, Józefaccy, Natalia, 

Aleksander, ks. Władysław Walencik 

1800 +Stefania Tomala (24 r.), Kazimierz Kazimierczak (25 

r.) 

1800 +Wiesława (k) Ogorzałek 

 

Sobota 22 X 

700 +Janina Nowak (1 r.)  

700 +Jan Lech (22 gr.) 

700 +Janina Spóz 

700 +Marianna Twarda (27 gr.) 

900 Msza święta wotywna o św. Janie Pawle II 

900 +Zbigniew Skórski 

1000 W intencji Anny i Stanisława w 40 rocznicę ślubu oraz 

córki Doroty i Piotra w 17 rocznicę ślubu 

1800 W intencji Stanisławy i Zenona w 60 rocznicę ślubu 

1800 +Krystyna i Edward Pilch, Jadwiga i Stanisław Młod-

niccy, Paweł Szeląg 

1800 +Jan Bednarczyk (5 r.), Leon ++ Bednarczyk, Janików  

i Boryców 

1800 +Zofia Samorek (17 r.), Władysław i Maria Samorek, 

Jan i Helena Szafran 



Niedziela 23 X 

730+Krystyna Łęczyńska, Aniela Szczygieł, Maria Nieróbca  

730 +Janina i Stanisław Skowron 

730 +Jan Lech (23 gr.) 

900 W intencji Krystyny i Zbigniewa w 50 rocznicę ślubu 

900 +Helena Szwed, ++Szwedów i Wideńskich 

900 +Marianna Twarda (28 gr.) 

1030 W intencji Anny i Eugeniusza w 50 rocznicę ślubu 

1030 +Kazimiera Babska (3 r.), Henryk, Józefa(k), Antoni 

Kwietniewski 

1200 W intencji Moniki i Grzegorza w 14 rocznicę ślubu oraz 

Małgorzaty i Mikołaja w 7 rocznicę ślubu 

1200 +Teresa Kłudka (9 r.), Genowefa i Adam Kłudka, Wie-

sława i Ignacy Wójciccy, Henryk Wójcicki 

1800 +Krzysztof Matejko 

1800 +Fryderyk (13 r.), Aleksander Pietroń, Józef, Genowefa, 

Bolesław Banaś 

 

 

                  XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                        

                                  9 października 2022r. 

     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   

1. Dziś dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku 

kościelnego. We wspólnocie ludu Bożego mo-

dlimy się, aby dobry Bóg pobudzał nas swoją 

łaską do pełnienia dobrych uczynków (kolekta 

mszalna). Niech udział w Eucharystii będzie dla 

nas pomocą w wypełnianiu tego zadania. 

2. W najbliższą niedzielę, 16 października, przy-

pada rocznica wyboru Kardynała Karola Wojty-

ły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy ob-

chodzili kolejny Dzień Papieski. Modlitwą  

i ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć 

Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która 

pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich 

rodzin. 

3. W przyszłą niedzielę będziemy też mogli nabyć 

kremówki papieskie przewiezione  

z cukierni w Wadowicach – dochód przezna-

czony na duszpasterstwo młodzieży,  

w sposób szczególny na Światowe Dni Mło-

dzieży w Lizbonie. 

4. W czwartek, 13 października czuwanie fatim-

skie po Mszy świętej, zakończone Apelem Ja-

snogórskim o godz. 21.00. 

5. W piątek, 14 października, będziemy obchodzili 

Dzień Edukacji Narodowej. Wyraźmy naszą 

wdzięczności wobec nauczycieli, wychowaw-

ców i katechetów za trud ich pracy  

i wysiłek włożony w wychowanie młodego po-

kolenia. W czasie nabożeństwa różańcowego 

będziemy modlić się za wszystkich nauczycieli, 

wychowawców, katechetów oraz pracowników 

oświaty.  

6. W sobotę, 15 października, przypada w kalenda-

rzu liturgicznym wspomnienie Świętej Teresy 

od Dzieciątka Jezusa. Ten dzień obchodzony 

jest także jako Dzień Dziecka Utraconego. Bę-

dziemy wspierać naszą modlitwą wszystkich ro-

dziców, którzy utracili dzieci jeszcze przed na-

rodzeniem, wypraszając im Boże pocieszenie  

w trudnych chwilach.  

7. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zaprasza-

my codziennie do kościoła na nabożeństwo ró-

żańcowe na godz. 17:15.  

8. Zapraszamy wszystkich seniorów naszej gminy 

na Mszę Świętą w niedzielę, 16 października  

o godz. 12.00, a następnie na spotkanie do Cen-

trum Kultury Promocji i Turystyki. 

9. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do 

Ziemi Świętej w czasie ferii zimowych,  

w terminie: 14-21.01.2023r. Szczegółowy pro-

gram w gablotce i na stoliku przy wyjściu  

z kościoła. Mamy już blisko 35 osób chętnych. 

Spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów odbę-

dzie się 23 października, w niedzielę, o godz. 

19.00. 

10. W najbliższych dniach rozpoczniemy prace 

związane z przebudową i unowocześnieniem 

naszej strony parafialnej. W związku z tym, 

przez kilka dni strona będzie niekatywna. 

Wszelkie informacje dotyczące bieżących spraw 

znajdziemy w Liście Parafialnym i na Faceboo-

ku parafii. 

11. Bóg zapłać za ofiary indywidualne na remont 

dzwonnicy, 200 zł. 

12. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkań-

com bloku ul. Słoneczna 4 i 6 i ofiarę 440 zł 

oraz prosimy o sprzątanie ul. Słoneczna 5 i 7.  

13. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygo-

dnia życzymy wzrastania w wierze, światła Du-

cha Świętego w codziennych wyborach oraz 

opieki Matki Najświętszej. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- czwartek, 13 października – Błogosławiony 

Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter 

z Zakonu Kapucynów, gorliwy duszpasterz, za-

łożyciel wielu wspólnot zakonnych; 

- sobota, 15 października – Święta Teresa od Je-

zusa (1515-1582), dziewica i doktor Kościoła, 

reformatorka zakonu karmelitańskiego.  

 

Słowo życia 

 

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola 

Boża względem was w Jezusie Chrystusie. 

 

Dziękujmy Panu Bogu za Jego miłość do nas, 

która objawia się w wydarzeniach codziennego życia. 

Pan Jezus nas zapewnia: wystarczy ci mojej łaski. 

Chciejmy z niej korzystać przez osobistą modlitwę  

i sakramenty święte.     


