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XXV I  NIEDZIELA  ZWYKA

Ewangelia : Mt 21,28-32

Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił 
się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj 
i pracuj w winnicy!” Ten odpowiedział: „Idę, 

panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i 
to samo powiedział. Ten odparł: „ Nie chcę”. Później 
jednak opamiętał się i poszedł.

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ 
NMP RÓŻAŃCOWEJ 

W MAZOWSZANACH 

W przyszłą niedzielę, 5 października, wyruszymy na pieszą 
pielgrzymkę do naszego kościoła w Mazowszanach, na którą 

wszystkich Parafia serdecznie zapraszamy. Tego dnia przypada
odpust Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, jest to tytuł no-
wobudowanego kościoła. Wyjście z naszej świątyni o godz. 800. 
Około godz. 1030 dotrzemy na miejsce, poczym przystąpimy do 
modlitwy Różańcowej. Następnie o godz. 1100 zostanie po raz 

pierwszy odprawiona Msza Święta w nowobudowanej świątyni. 
Mszy Świętej będzie przewodniczył Ksiądz Prowincjał Józef La-
sak SAC. Po Mszy Świętej wszystkich pielgrzymów zapraszamy 
na posiłek. Zapowiadając to wydarzenie w życiu naszej Parafii,

chcemy zaprosić do obejrzenia wystawy składającej się ze zdjęć 
pokazujących stan prac przy naszym kościele w Mazowszanach 
jak również projektów witraży. Witraże te przedstawiają sceny 

tajemnic różańcowych. Informujemy również, że jest możliwość 
ufundowania witraża do kościoła – bliższych informacji udziela 

Ksiądz Proboszcz.

Trzeba podjąć każdy wy-
siłek, dawać nie przeliczając, 
wyrzekać się siebie nieustan-
nie, słowem — dowieść mi-
łości, czyniąc wszelkie dobro 
leżące w naszej mocy. Lecz 
po prawdzie jest to ciągle 
niewiele, dlatego kiedy uczy-
niliśmy wszystko, co naszym 
zdaniem było do zrobienia, 
trzeba się uznać za „sługi nie-
użyteczne”, żywiąc nadzieję, 
że dobry Bóg spełni za dar-
mo nasze pragnienia  

Święta Teresa od Dzieciątka 
Jezus

1 październik wspomnienie 
Świętej Tersy od Dzieciątka 

Jezus



2 | Moja Parafia

WYWIAD 
Redakcja 
Szczęść Boże. Witamy Księdza w naszej parafii i poprosimy o kilka
słów o sobie.
Ksiądz Łukasz Gąsiorowski 
Szczęść Boże. A więc tak. Pochodzę z Grabiny - małej wsi niedaleko 
Sandomierza. Mam dwóch młodszych braci Pawła i Tomka. Jeden z 
nich ma już rodzinę, a ja z tego powodu uzyskałem wspaniałego 
bratanka Karola, który mówi na mnie „bubu Dodo”, czyli wujek Gogo.
Redakcja 
Jak Ksiądz odkrył swoje powołanie i dlaczego Pallotyni?
Ksiądz 
Pytałem Boga. Prosiłem Go o odpowiedź i podpowiedź i długo, długo 
nic. Aż w końcu odpowiedział - bardzo nagle i mocno - w ostatnim 
momencie, kiedy składałem papiery na studia w Krakowie, ale Jego 
odpowiedź to nie była nagroda za moje dobre życie - to był raczej 
kredyt udzielony „złodziejowi” - zupełnie za darmo. 

Redakcja 
A hobby??
Ksiądz 
Uwielbiam słuchać muzyki i czasami żałuję, że nie umiem ładnie śpiewać, bo czasem nie da się wszystkiego 
powiedzieć. Przede wszystkim uwielbiam ekstremalną jazdę na rowerze górskim.
Redakcja 
Jak się Księdzu podoba w Radomiu
Ksiądz
W Radomiu mi się podoba. Bardzo wieloma rzeczami od początku jestem pozytywnie zaskoczony. Zaczynam 
powoli się tu czuć jak u siebie i chyba o to chodziło.
Redakcja 
Jak Ksiądz wspomina seminarium?
Ksiądz 
Seminarium wspominam bardzo, bardzo mile.:)  Uczyliśmy się tam tajników filozofii i teologii oraz życia we 
wspólnocie.
Redakcja 
Dziękujemy serdecznie za udzielony wywiad.

Rozmawaiali
 Katarzyna Langowska i Marcin Boryczka

Radość mego życia
Żyjemy.

Jakież jest piękne
nasze życie.

Życie dane nam
przez Boga.

Bóg umiłował 
człowieka.

Stworzył świat.
Uczynił wszystko
dla nas na ziemi.

Dał ziemie we władanie.

Staliśmy się włodarzami.
Cieszymy się ogromnie

Piękny świat, piękna
przyroda

Ziemia, która nas 
żywi.

Potrafimy żyć.
Radujemy się.

Człowiek- człowiekowi
winien być bratem, 

osobą kochaną, współczujący.

Kochajmy Boga,
który uczynił piękne
życie- pełne miłości

i dobrego serca.
Uczyńmy świat miły

mnie i Tobie.
Żyjmy długo i szczęśliwie, 

a Bóg pobłogosławi
nasze życie dziś, 

jutro i w przyszłości

Stefan Suwała 
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ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW - MICHAŁA, RAFAŁA, GABRIELA

Można niewiele wiedzieć o tych tajemniczych istotach., ignorować ich albo nawet odmawiać im istnienia. 
Nie zmienia to faktu, że aniołowie istnieją. Wyznajemy to zawsze, kiedy odmawiamy w Credo: Wierzę w Boga, 
Stwórcę wszystkiego, co istnieje – rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Świat aniołów to świat duchów – 
niewidzialnych, nieprzeliczonych dobrych istot, obdarzonych wolnością i rozumem. W przeciwieństwie do 
nas nie mają ciała. Nie mają też skrzydeł – tak ich malujemy, by pokazać, że nie są ograniczeni przestrzenią, 
że niesamowicie szybko przemieszczają się, aby wypełnić wolę Boga. To jest ich natura: angelus – znaczy 
posłaniec. Czasami Bóg posyła swoich aniołów do zadań niezwykłych. Potrzebuje więc niezwykłych aniołów, 
których nazywamy archaniołami. Imiona niektórych z nich znamy:  

Rafał po hebrajsku znaczy: Bóg uzdrawia - Bóg uleczył - Uzdrowienie Boże 
- Lekarstwo Boże. Rafał to jeden z siedmiu Archaniołów, którzy stoją w gotowości 
przed majestatem Pana. Jest księciem aniołów. Przedstawia się go w sztuce sakralnej 
jako pielgrzyma, trzymającego rybę lub butelkę.. Bóg poprzez Rafała dokonał tylu 
dobrych czynów tym, którzy przyjęli uległym sercem jego kierownictwo i pomoc. 
Nauczył on także ludzi obdarowanych łaską Boga, okazywania Mu wdzięczności. 
Wielu jest takich ludzi, którzy niosą ulgę w cierpieniu i w chorobie, towarzysząc 
bliźnim w posłudze, starając się im ulżyć. Jest to misja na podobieństwo Rafała: 
towarzyszyć, troszczyć się o bliźnich, pomagać im w ich potrzebach, strzec. Archanioł 
Rafał patronuje: pielgrzymom, chorym, chirurgom; bywa wzywany w czasie zarazy.                                                   

Gabriel po hebrajsku znaczy: Mąż Boży; albo Bóg jest moją mocą. Najczęstsze 
jego przedstawienia w sztuce ukazują go z przepaską na czole, z laską w ręku, ale bywa 
też przedstawiany z kulą ziemską. W swej misji spełnia rolę posłańca, który przekazuje 
ludziom przesłanie od Boga. Jest on zwiastunem potężnego, mocnego działania 
Boga w sytuacjach po ludzku niemożliwych. Nasze podobieństwo do Gabriela jest 
największe wówczas, gdy wołamy całym sobą: Ty jesteś moją mocą, gdy zawierzamy 
siebie i innych mocy Bożej. Jesteśmy podobni też do Archanioła, gdy wyjaśniamy 
innym, że: Pan jest z nimi! z nami! z tobą! ze mną! i że nie powinniśmy się niczego 
lękać. Tak kiedyś Archanioł Gabriel powiedział do Maryi: Pan z Tobą, nie bój się.  Patro-
nuje: pocztowcom, radiu i telewizji.                                                                                                        

Michał po hebrajsku znaczy: Któż jak Bóg! To Archanioł Bożej sprawiedliwości, sądu, łaski i zlitowania, 
jeden z najpotężniejszych duchów niebiańskich. Wyraża też wdzięczność i radość za 
dar istnienia, za to że stworzenie może zdumiewać się, podziwiać i wielbić Boga. 
Ukazuje potrzebę chwalenia Boga i stworzeń rozmiłowanych w majestacie Stwórcy. 
Archanioła Michała przedstawia się ubranego w zbroję, z mieczem w ręku, zabijającego 
smoka; albo z wagą, na której odmierza on ciężar dobrych i złych uczynków zmarłego. 
Towarzyszy umierającym w odejściu ich dusz do nieba. Biorąc z niego wzór - także 
i my - powinniśmy występować przeciwko fałszywym bogom, przeciw złu, 
niesprawiedliwości i jakiemukolwiek zniewoleniu człowieka. Kościół wzywa na 
pomoc Archanioła Michała przeciw zasadzkom szatana - nieprzyjaciela Boga i ludzi. 
Archanioł Michał patronuje: umierającym, szermierzom, złotnikom, mierniczym, 
rentgenologom, rytownikom, szlifierzom i kaplicom cmentarnym.

opr. Renata Ochalska
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W MINIONYM 
T Y G O D N I U

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:  
  

8.00 - 10.00  

1. Dziś o godz. 1700 Nabożeństwo Eucharystyczne w intencji 
Młodzieży Akademickiej.

2. W środę rozpoczyna się miesiąc październik, miesiąc w 
którym czcimy Najświętszą Maryję Pannę – Królową 
Różańca Świętego. W naszej parafii Nabożeństwa Różańcowe dla 
Dorosłych i Młodzieży codziennie o godz. 1700. Nabożeństwa 
Różańcowe dla dzieci; od poniedziałku do piątku o godz. 
1620. Zwracamy się z serdeczną prośbą aby rodzice zadbali 
o obecność dzieci na tych nabożeństwach.  W niedzielę 
Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich o godz. 1700.

3. Z dniem 1 października ulegają zmianie godziny Mszy 
Świętych wieczornych w dni powszednie, przechodzimy na 
porządek jesienno-zimowy. Msze Święte będą odprawiane 
o godz. 1730 i 1800.

4. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota 
Miesiąca. W I Czwartek, o godz. 1730 nabożeństwo w intencji 
nowych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych. 
Następnie o godz. 1800 Msza Św. w intencji Powołań.
W I piątek spowiedź dla dorosłych i Młodzieży podczas 
wszystkich Mszy Świętych, oraz od godz. 1730. Dzieci z 
począwszy od klas III-ich, które odprawiają I Piątki Miesiąca 
zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 1630, spowiedź dla 
nich od godz. 1600. Do chorych udajemy się od godz. 900. 
W związku z tym prosimy o zgłaszanie nowych chorych w 
zakrystii lub kancelarii parafialnej. Również w I Piątek 
zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego 
Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 800, 
zakończenie Mszą Św. o północy.

5. Przyszła niedziela, 5 października, jest Pierwszą Niedzielą 
Miesiąca w naszym kościele zamiast kazania – Adoracja 
Najświętszego Sakramentu.

6. Również w przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie 
przyjmował indywidualne ofiary na budowę naszego 
kościoła w Mazowszanach.

7. Także w przyszłą niedzielę 5 października o godz. 1600 w 
kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza Święta 
w intencji Rodzin.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Masza Święta Hospicyjna.

Związek małżeński zawarli:

Daria Gilewska i Rafał Ormowski
Karolina Kryńska i Łukasz Kasperczyk

Anna Gajda i Tomasz Mizerski

Co Bóg złączył człowiek niech nie 
rozdziela…

Ochrzczeni zostali:

Zofia Rogala
Cezary Adam Odzimkowski

Jakub Kwiatkowski
Oliwia Paulina Kotkowska

Mateusz Alzak

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:

Genowefa Wilczyńska ( l. 95)
Katarzyna Płoska ( l. 86 )

Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie…


