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„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!  



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 17, 11-19 

"Nie potrzeba wielu wiadomości, by Mi się 
przypodobać - wystarczy, że Mnie bardzo ko-
chasz. Mów do Mnie, jak gdybyś rozmawiał ze 
swoim przyjacielem - mówi Jezus". (św. Antoni 
Maria Klaret) 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

MODLITWA DO MATKI 
BOŻEJ O TRZEŹWOŚĆ W 

OJCZYŹNIE 
Maryjo, Królowo Polski i 
Wspomożycielko wiernych! 
Wejrzyj, prosimy, na nasz 
Naród i broń jego synów 
przed nałogami, a zwłaszcza 
nałogiem pijaństwa. Spójrz, 
Matko, na spustoszenie 
spowodowane klęską alko-
holizmu. Otocz opieką nie-
szczęśliwe rodziny, zrujno-
wane alkoholizmem i udziel 
im radości wyzwolenia z 
tego nałogu i jego na-
stępstw. Prosimy, byś zakró-
lowała w Narodzie trzeźwym 
i zdrowym, wiernym Bogu, 
Krzyżowi, Ewangelii i Ko-
ściołowi Świętemu. 

Twoja wiara Cię uzdrowiła 
   Tydzień temu Nauczyciel próbował nam pokazać jak wątła jest 
nasza wiara i jak bardzo potrzeba nam wzmacniać ją co dzień. 
Dziś znowu daje nam przykład silnej wiary - wiary, która uzdra-
wia z chorób wierzącego. Czy to może być takie proste? 
   Czy wystarczy uwierzyć, żeby wyleczyć się z grypy, wirusów, a 
może nawet nowotworu? Psychologowie są zgodni, że nastawie-
nie psychiczne chorego ma ogromny wpływ na przebieg leczenia. 
Czyż wiara więc nie mogłaby nas uzdrowić? Choć brzmi to ba-
jecznie, to może to być prawda. Pan Jezus daje nam siłę do zwal-
czania chorób i uzdrawiania samych siebie, ale… choć wiele lu-
dzi wierzy, niewiele z nich wierzy absolutnie i do samego koń-
ca. Czasem prosząc Boga o coś okazuje się, że nie dostajemy te-
go. Czy człowiek wierzący całym sercem mógłby mieć pretensje 
o to? A może właśnie będzie wdzięczny wiedząc, że cokolwiek 
zsyła mu Bóg będzie dla jego życia dobre, nawet jeśli on tego w 
danym momencie nie widzi? 
   Żarliwa wiara to prawdziwe zaangażowanie w nasze życie z 
ufnością, że to, co nam się przydarza jest nam potrzebne. Przeja-
wia się to w wdzięczności za wszelkie dobre, ale też trudne i nie-
przyjemne doświadczenia wiedząc, że one prowadzą nas do lep-
szej świadomości siebie i Boga w życiu. Podziękować z góry za 
chorobę i z wdzięcznością szukać w niej drogi do Boga i lep-
szego życia to dopiero ufność i wiara.      Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

A CZŁOWIEKA WIDZI? – 
ks. Jan Kaczkowski 
Minęło 7 lat od spotkania, w 
czasie którego ks. Jan podzielił 
się z nami swoim spojrzeniem 
na Kościół i bliźniego, a jego 
słowa nic a nic nie straciły na 
aktualności! Jest to spojrzenie 
człowieka, który bez grama 
wątpliwości kocha Kościół, 
chce jego przemiany i dlatego 

nie boi się poruszać kontrowersyjnych tematów. 
Gorzkie słowa krytyki pod adresem „katolipy” w 
Kościele łączą się z ciekawymi historiami spotkań z 
różnymi ludźmi, bo ks. Jan zawsze i w każdym 
widział człowieka. Raz jeszcze popatrzmy na siebie 
i Kościół oczami „Johnny’ego”, jak wołali na ks. 
Jana przyjaciele, bo może się okazać, że czasami 
tylko patrząc oczami osób idących na przekór, zo-
baczymy prawdę. 
DAR NIEBA – NIEZWY-
KŁA POSTAĆ STEFANII 
ŁĄCKIEJ – Maria Pawli-
kowska 
Urodzona na ziemi tarnowskiej 
dziennikarka, działaczka kato-
licka, autorka około 200 arty-
kułów. W swojej twórczości 
akcentowała treści wycho-
wawcze, odznaczała się wrażli-
wością na problemy mieszkań-
ców wsi, głębokim patriotyzmem i żarliwą religij-
nością. Aresztowana przez Gestapo w roku 1941, 
po rocznym pobycie w tarnowskim więzieniu zosta-
ła wywieziona w pierwszym transporcie kobiet do 
Auschwitz, gdzie otrzymała numer 6886. W obozie 
była nazywana „Ziemskim Aniołem Stróżem”. 
Odznaczała się niezwykłym hartem ducha, poma-
gała innym więźniarkom przetrwać, animowała 
życie patriotyczne i religijne, była gotowa oddać 
swoje życie za współwięźniarkę.  

„Nie zazna ludzkość spo-
koju, dopóki nie zwróci się 
do źródła miłosierdzia 
mojego”. 
Te słowa, które usłyszała 
od Pana Jezusa Święta 
siostra Faustyna Kowal-
ska, zainspirowały redak-
cję „Gościa Niedzielnego” 
do przygotowania kolejne-
go wydania „Gościa Eks-

tra” poświęconego tym razem Bożemu Miłosier-
dziu i jego apostołce – Świętej siostrze Faustynie. 



Do kin wchodzi też film 
"Medjugorje" 

Film będzie wy-
świetlany w kinie 
„Ikar” w dniach 
14, 15, 18, 19 X o 
godz. 16.45,    
a 16 X o g. 11.45. 
Film prod.: Hisz-
pania, czas trwa-
nia: 120 min 

Oparta na praw-
dziwej historii 
opowieść o miło-
ści do świata i 
drugiego czło-
wieka oraz o 
tym, że każdy 
zasługuje na dru-
gą szansę. Gdy 
Patryk dostaje ją 

od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podej-
rzewa nawet, jak odmieni to jego życie. 


