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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 18, 15-20) 

Dzisiejsza Ewangelia przynosi nam dokładną instrukcję, jak postępować, gdy jesteśmy świadkami złego postępowania drugiego 

człowieka. Taka sytuacja nie może być dla nas okazją do wytknięcia kogoś palcem, dowartościowania się, do mówienia źle o tym człowieku. 

Wymaga od nas przede wszystkim pokory. Upomnieć bliźniego mamy podczas rozmowy w cztery oczy, bez rozgłaszania tego, co zrobił. 

Dopiero wtedy, gdy taka rozmowa nie przyniesienie skutku, można poszukać pomocy u innych – co też nie oznacza rozpowiadania o tym 

wszystkim, lecz zwrócenie się do osób, które naprawdę pomogą, mając na uwadze dobro upominanej osoby. Instrukcja, jaką zostawił 

Chrystus, jest niezwykle praktyczna i dokładna – jakże często jednak odrzucana. O wiele łatwiej wyśmiać, obmówić, niż upomnieć w pokorze 

i po cichu…

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz 

swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała 

sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, 

powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane 

w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego 

Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

ks. Norbert Sarota

Życie religijne opiera się na naturalnym fundamencie. Stróżem zaś tego fundamentu jest Dekalog. W najbliższych artykułach chcę zwrócić 
uwagę na istotną wartość, której broni przykazanie „Czcij ojca twego i matkę twoją”. Zachowanie tego przykazania posiada niezwykle 
doniosłe znaczenia w formowaniu chrześcijańskiego pojęcia Boga. Chodzi w nim bowiem o ukształtowanie właściwego podejścia dziecka do 
ojca i ojca do dziecka.

Część 1: Czcij swego ojca…
Człowiek, który otacza szacunkiem swego ojca łatwo odkryje, kim jest Bóg i jaki winien być jego stosunek do Niego. Bóg celem 

objawienia swej tajemnicy, posłużył się pojęciem ojca – a więc tym, które dla ludzi jest najlepiej znane. Każdy z nas jest dzieckiem. Każdy 
ma ojca – żyjącego, zmarłego, kochającego, obojętnego – ale każdy ma. Nawet jeśli nie stanął na wysokości swego zadania i jest złym ojcem 
(pijakiem, awanturnikiem), jeśli nawet porzucił matkę i nas, to serce nam mówi jaki powinien być. W sercu bowiem nosimy jego obraz. Bóg 
chcąc do nas trafić, przemówił właśnie do tego ukrytego na dnie serca – obrazu. Objawił się nam jako Ojciec i to jako najlepszy i jedyny 
Ojciec. Aby zaś tajemnica Jego ojcowskiej miłości była przez nas dobrze zrozumiana, objawił i zesłał nam swego Syna, który żyjąc i cierpiąc 
z nami, ukazał jak Ojciec nas kocha i jak my winniśmy Go miłować.

Chrystus przestrzegał: „Nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, bo jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie”. Chciał przez to przypomnieć, 
że to, co nam serce mówi o dobrym ojcu, odnosi się przede wszystkim do Boga. Najwspanialsze słowo, mówiące kim jest Bóg, to słowo 
„Ojciec”. W tym świetle możemy dostrzec wagę czwartego przykazania Dekalogu. Chodzi w nim o ukształtowanie właściwej postawy 
wobec ziemskiego ojca, która jest równocześnie postawą wobec Ojca Niebieskiego.
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to jedno z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych w środkowej Europie. 
Pielgrzymują tu wierni z wielu zakątków Europy. W gronie pątników byli 
papieże, cesarze i monarchowie. Jan Paweł II przybył do Mariazell 13 września 
1983 r. – z okazji 300. rocznicy odsieczy wiedeńskiej, natomiast Benedykt XVI 
gościł tam 8 września 2007 r.

Sanktuarium w Mariazell (Austria) z Matką Bożą Narodów Słowiańskich

Podanie ludowe mówi, że w 1157 roku wyruszył z alpejskiego klasztoru św. 
Lamberta mnich Magnus, aby krzewić wiarę wśród miejscowej ludności. Zabrał 
ze sobą drewnianą figurę Madonny z Dzieciątkiem. Legenda mówi, że został 
napadnięty, próbował uciekać, ale głęboki śnieg i spadające kamienie 
zagrodziły mu drogę. Zrozpaczony postawił figurę na skale i zaczął się modlić. 
Skała pękła i pojawiła się grota, w której mnich się schronił. Uznał to za znak 
i z pomocą miejscowych drwali wzniósł kapliczkę, w której zamieszkał razem 
z drewnianą figurą. Miejscowość nazwano Mariazell – cela Maryi. Z czasem 
powstał tam klasztor, który stał się celem pielgrzymek. W 10-tą rocznicę 
opuszczenia Austrii przez Armię Czerwoną w jednej z kaplic bazyliki 
w Mariazell wierni ustawili świece symbolizujące kraje środkowoeuropejskie 
pozostające w strefie wpływów ZSRR. Miały zostać zapalone, kiedy wszystkie 
te państwa uwolnią się od komunizmu. Modlono się o to na specjalnych 
pielgrzymkach. W maju 1990 roku, po 35 latach modłów, można było zapalić 
„milczące świece". Pierwszą zapalił Polak Piotr Polmański z Piekar Śląskich.

 Od początku istnienia Sanktuarium Maryjnego na Jasnej 
Górze, pielgrzymujący tutaj wierni pozostawiali u stóp Czarnej 
Madonny wota, czyli dary błagalne i dziękczynne. Zgodnie z 
panującym zwyczajem dekorowano nimi ołtarz z cudownym 
wizerunkiem. Z czasem jednak zaczęło brakować miejsca na ich 
prezentację, dlatego w latach 1649-1653 wzniesiono nad zakrystią 
specjalne pomieszczenie pełniące funkcję skarbca. N a  p o c z ą t k u 
XVII wieku Paulini założyli księgi inwentarzowe, do których 
wpisywane są, aż do czasów obecnych, wszystkie o�iarowane 
przedmioty. Wśród zgromadzonych w Skarbcu Jasnogórskim 
eksponatów najliczniej reprezentowane są naczynia i szaty 
liturgiczne, drogocenne kielichy, monstrancje i krucy�iksy. Do 
najcenniejszych zaliczyć można monstrancję z 1542 roku, 
podarowaną przez króla Polski, Zygmunta I Starego czy komplet 
ołtarzowy z białej porcelany miśnieńskiej, będący darem króla 
Augusta III Sasa. Bardzo liczną grupę stanowią wota niezwiązane z 
kultem religijnym, jak np. wyroby jubilerskie ze szlachetnych 
materiałów posiadające dużą wartość materialną, historyczną lub 
emocjonalną. Ponadto w Skarbcu zgromadzono niezwykle bogatą 
kolekcję klejnotów. O�iarodawcami wotów byli królowie, papieże, 
arystokraci, bohaterowie polskiej historii, zesłańcy, internowani 
przez systemy totalitarne oraz prości pielgrzymi. Wszystkie 
o�iarowane Matce Boskiej dary zawierają cząstkę ludzkiego życia: 
cierpienia, radości, doznane łaski.

O prezentach o�iarowanych Matce Boskiej Częstochowskiej

Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie 
otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas 
ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich 
modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś 
w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na 
wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim 
uścisku życia bez końca. Amen.

Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu 
doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy 
nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze 
znajdowali szacunek i miłość. (...)

Za miłość, dobroć, przekazaną wiarę, mądrość życiową

DZIĘKUJEMY NASZYM BABCIOM I DZIADKOM
słowami modlitwy Benedykta XVI:

Panie Jezu, narodziłeś się z Maryi Dziewicy, córki 
świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na 
dziadków na całym świecie. 
Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla 

Kościoła i dla całego społeczeństwa. 
Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż 

będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary 
ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości 
rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji 
religijnych. (...)Tegoroczna wizyta duszpasterska dobiega 

końca. Dla nas księży był to bardzo ważny czas, 
gdyż mogliśmy powitać wielu nowych parafian, 
bliżej poznać rodziny i ich troski, a także 
porozmawiać o naszej wspólnocie. Cieszy fakt, 
że wiele naszych rodzin stara się żyć w zgodzie
z chrześcijańskimi wartościami i nie ulega 
medialnej wrogiej narracji skierowanej na 
Kościół i kapłanów. 

W imieniu swoim i księdza Norberta bardzo 
serdecznie dziękuję wszystkim za przyjęcie do 
swoich domów, dziękuję za życzliwość wyrażoną 
w oczekiwaniu nawet do późnych godzin, 
zapewnieniu transportu, miłej rozmowie, 
poczęstunku oraz złożonych ofiarach na cele 
archidiecezji i utrzymanie kapłanów.

Za wszystkie rodziny, które przyjęły kapłana 
będziemy się modlić podczas Mszy Świętej, która 
zostanie odprawiona 2 lutego o godz. 10:30.

Drodzy Parafianie,

ks. Proboszcz

Śpiew na wejście – służy zawiązaniu wspólnoty i wprowadza 
w temat świętowania, zaprasza nie do oglądania, nie do 
słuchania, ale do aktywnego uczestniczenia.

Liturgia Mszy Świętej wykorzystuje słowa, gesty i symbole, 
aby człowiek swoim sercem i umysłem docierał do Boga, 
poznawał Go i otwierał się na Jego miłość. Warto więc Mszę 
Świętą rozumieć, aby w pełni w Niej uczestniczyć. Msza 
Święta rozpoczyna się obrzędami wstępnymi, do których 
należą: śpiew na wejście, procesja wejścia, ucałowanie 
ołtarza, znak Krzyża Świętego, akt pokuty, „Chwała na 
wysokości Bogu”, kolekta.

Postawa stojąca wiernych - to gest modlitwy, gest służby, to 
postawa zmartwychwstania, to też postawa ludzi wolnych, 
którzy mają świadomość, że Bóg jest pośród nich. Gdy świat 
przygniata, to Bóg podnosi i wspiera.

Procesja wejścia – symbolizuje przyjście Chrystusa do nas. 
Zapalone świece przypominają, że Jezus jest naszym 
światłem; krzyż to znak zwycięstwa Chrystusa, natomiast 
kadzidło oznacza modlitwę, uwielbienie i chwałę należną 
Bogu.

czyli
Święto	Narodzenia	NMP

8	września

Matki	Bożej	Siewnej
Uroczystość	

Dekalog - Przykazanie IV

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Tadeusz Warchoł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Bóg przez proroka Natana pokazuje nieskończone miłosierdzie i 
nieustanne przebaczanie grzesznemu człowiekowi.

Prorocy na kartach Biblii
Natan był prorokiem w czasach panowania króla Dawida, w czasach, 
gdy król zamierzał wybudować świątynię, w której znajdzie godne 
miejsce Arka Pana. W nocy Bóg objawił się prorokowi i nakazał odwieść 
Dawida od pomysłu, bo to zadanie przeznaczył dla jego syna, Salomona. 
Natan dostał też misję upomnienia Dawida po grzechu z Batszebą. 
Dawid uwiódł żonę swojego żołnierza Uriasza, a jego samego wysłał na 
pole bitwy na pewną śmierć. Natan bał się tego zadania. Chciał być 
skuteczny w swoim upomnieniu więc oddzielił grzech od sprawcy. 
Opowiedział królowi fikcyjną historię, po wysłuchaniu której Dawid 
sam zobaczył swoją winę. 

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 1)

Zrozumieć Mszę Świętą, 



Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50  08; www.parafiamichalowice.pl
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca. wewnętrznego

Do użytku

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, a najcieplejszym 
sierpień. W lecie dni są krótsze niż w Polsce, a w zimie dłuższe. 
Słońce w najdłuższym dniu (21 czerwca) świeci 14 godzin, zaś 
w najkrótszym (22 grudnia) 10 godzin. Charakterystyczne jest 
krótkie trwanie zmierzchu, po zachodzie słońca prawie natychmiast 
zapada noc. Ziemia Święta ma tylko dwie pory roku: suchą (lato) 
i deszczową (zima). Pora zimowa rozpoczyna się w październiku 
i trwa do kwietnia. Największe ulewy występują w grudniu i styczniu. 
Istnieją tu trzy strefy klimatyczne: klimat śródziemnomorski 
w strefie przybrzeżnej, z łagodną zimą i gorącym latem, ze średnią 
temperaturą w skali roku 20°C; klimat umiarkowany na 
płaskowyżu i w górach ze średnią temperaturą 17°C oraz klimat 
tropikalny w dolinie Jordanu ze średnią temperaturą 25°C.Wiatry 
z i m n e  i  s u c h e ,  k t ó r e 
w  l e c i e  w i e j ą  z  p ó ł n o c y 
i z północnego wschodu, łagodzą upały tej pory roku. W zimie 
n a t o m i a s t  w i e j e  w i a t r 
z południowego zachodu, który łącząc się z wiatrem zachodnim (od 
morza) przynosi deszcz. 

Co nieco o klimacie Ziemi Świętej

Góra	Hermon

Cudowne uratowanie wzroku

Za radą ojca paulina, pątniczka udała się z dziewczynką do lekarza, 

Nie czekając na dalsze interwencje lekarzy, kobieta udała się do 
Częstochowy, wierząc w pomoc Matki Boskiej Jasnogórskiej. Podczas 
modlitwy przed Cudownym Obrazem, około godziny 16 matka 
zauważyła uspokojenie dziecka, które przestało cierpieć i zaczęło się 
wesoło bawić. 

15 sierpnia 1950 roku Aleją NMP w Częstochowie, od dworca PKP 
w kierunku Jasnej Góry podążała boso matka trzymająca na ręku 
dwuletnią córeczkę. Dziewczynka była chora, a według lekarskiego 
orzeczenia miała w niedługim czasie utracić całkowicie wzrok. Dziecko 
podczas nieobecności matki urządziło sobie „kąpiel”, a będąc po 
szczepieniu ospy, przez zatarcie zaraziło oczy. 

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXIII Niedziela zwykła – 06.09.2020

Dziś Msze św. o godz. 7:00; 9:00; 10:30, 12:00 i 18:00.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy 8a i 8b w środę 
(9.09) o godz. 18:30 w kościele.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP śpiewane są w naszym 
kościele w niedzielę przed Mszą św. o godz. 7:00.

Spotkanie ministrantów w piątek (11.09) o godz. 16:30 a lektorów 
w sobotę (12.09) o godz. 16:30 w kościele.

Spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania w czwartek (10.09) po Mszy św. o godz. 18:00 
w kościele.

S p o t k a n i e  k a n d y d a t ó w  d o  b i e r z m o w a n i a  z  k l a s 
I ponadpodstawowych i uczniów, którzy nie uczyli się w SP 
Michałowice w sobotę (12.09) po Mszy św. o godz. 18:00 
w kościele.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

W niedzielę 13 września o godz. 20:00 w naszym kościele 
Nabożeństwo Fatimskie.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

śp. Irena Kopeć

Rozważania ks. J. Twardowskiego o Nowym Roku
„Skąd tyle radości z każdym nowym rokiem? Przecież 

starzejemy się, zbliżamy do kolejnego jubileuszu, a nawet złoty jak 
obrączka ślubna jubileusz jest generalną próbą przed pogrzebem. 
Jednakże radość noworoczna ma swój głęboki sens. Po prostu 
cieszymy się Darem Czasu, Łaską Czasu. Ile możemy dobrego 
zrobić w ciągu 365 dni, 6 godzin, 9 minut i 10 sekund, bo tak długo 
obraca się Ziemia dookoła Słońca w ciągu roku. Byle tylko nie 
obracać się wyłącznie wokół samego siebie”.

„Wizyta”

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

- Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe 
i mówię tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem odchodzę. To maleńka 
modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha.
W kilka dni później chłopak uległ wypadkowi i został przewieziony 
do szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Po kilku dniach młodzi
i starzy spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo 
otuchy dla każdego. Przyszedł odwiedzić go również proboszcz.

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy 
drzwiach kościoła i po kilku minutach odchodził. Proboszcz, trochę 
nieufny zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi.

Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...
- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.

     Bruno Ferrero

- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?
- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.

- Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko?

Do przemyślenia...

26	stycznia	-	Niedziela	Słowa	Bożego

Matce Boskiej Częstochowskiej

Od początku istnienia Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze, 
pielgrzymujący tutaj wierni pozostawiali u stóp Czarnej Madonny 
wota, czyli dary błagalne i dziękczynne. Zgodnie z panującym 
zwyczajem dekorowano nimi ołtarz z cudownym wizerunkiem. 
Z czasem jednak zaczęło brakować miejsca na ich prezentację, 
dlatego w latach 1649-1653 wzniesiono nad zakrystią specjalne 
pomieszczenie pełniące funkcję skarbca. Na początku XVII wieku 
Paulini założyli księgi inwentarzowe, do których wpisywane są, aż 
do czasów obecnych, wszystkie o�iarowane przedmioty. Wśród 
zgromadzonych w Skarbcu Jasnogórskim eksponatów najliczniej 
reprezentowane są naczynia i szaty liturgiczne, drogocenne 
kielichy, monstrancje i krucy�iksy. Do najcenniejszych zaliczyć 
można monstrancję z 1542 roku, podarowaną przez króla Polski, 
Zygmunta I Starego czy komplet ołtarzowy z białej porcelany 
miśnieńskiej, będący darem króla Augusta III Sasa. Bardzo liczną 
grupę stanowią wota niezwiązane z kultem religijnym, jak 
np. wyroby jubilerskie ze szlachetnych materiałów posiadające 
dużą wartość materialną, historyczną lub emocjonalną. Ponadto w 
Skarbcu zgromadzono niezwykle bogatą kolekcję klejnotów. 
O�iarodawcami wotów byli królowie, papieże, arystokraci, 
bohaterowie polskiej historii, zesłańcy, internowani przez 
systemy totalitarne oraz prości pielgrzymi. Wszystkie o�iarowane 
Matce Boskiej dary zawierają cząstkę ludzkiego życia: cierpienia, 
radości, doznane łaski.

O prezentach ofiarowanych 

Natan był prorokiem w czasach panowania króla Dawida, w czasach, 
gdy król zamierzał wybudować świątynię, w której znajdzie godne 
miejsce Arka Pana. W nocy Bóg objawił się prorokowi i nakazał 
odwieść Dawida od pomysłu, bo to zadanie przeznaczył dla jego syna, 
Salomona. 
Natan dostał też misję upomnienia Dawida po grzechu z Batszebą. 
Dawid uwiódł żonę swojego żołnierza Uriasza, a jego samego wysłał 
na pole bitwy na pewną śmierć. Natan bał się tego zadania. Chciał być 
skuteczny w swoim upomnieniu więc oddzielił grzech od sprawcy. 
Opowiedział królowi fikcyjną historię, po wysłuchaniu której Dawid 
sam zobaczył swoją winę. Bóg przez proroka Natana pokazuje 
nieskończone miłosierdzie i nieustanne przebaczanie grzesznemu 
człowiekowi.

PROROCY NA KARTACH BIBLII

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 07.09.2020 –  św. Melchiora Grodzieckiego, 
 prezbitera i męczennika 

 18:00 + Za śp. Alicję Gumulę (greg. 9) 

Wtorek – 08.09.2020 –  Święto Narodzenia NMP 
 7:00 + Za śp. Alicję Gumulę (greg. 10) 
 18:00 + Za śp. Marię Kmitę 

Środa – 09.09.2020 – bł. Anieli Salawy, dziewicy, 
 św. Piotra Klawera, prezbitera 
 7:00 + Za śp. Edwarda Zębalę 

 
20:00

 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla Jacka z racji urodzin

 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Joanny oraz 
Łukasza w 12.

 
rocznicę ślubu i dla ich dzieci

 

+
 

Za śp. Alicję Gumulę
 

(greg.
 

11)
 

+
 

Za śp. Anastazję Sieńko
 

+
 

Za śp. Andrzeja Nogcia
 

+
 

Za śp. Halinę Cerek
 

+
 

Za śp. Kazimierza Sumera
 

+
 

Za śp. Macieja Chwastka
 

i zmarłych z rodziny
 

+
 

Za śp. Michała Osińskiego
 

+
 

Za śp. Mieczysława Kopcia
 

+
 

Za śp. Stanisława i Stefanię Krawczyk, Franciszka 
 

 
i Paulinę Kania, Stefanię Balik

 

+
 

Za śp. Stanisławę Machnik
 

+

 

Za śp. Szymona Wawrzyna

 

Czwartek –

 

10.09.2020 

 
 

18:00

 

+

 

Za śp. Alicję Gumulę

 

(greg.

 

12)

 

Piątek –

 

11.09.2020

 
 

7:00

 

+

 

Za śp. Alicję Gumulę

 

(greg.

 

13)

 

 

18:00

 
+

 

Za śp. Jana, Annę, Stanisława, Marię, Andrzeja 

 
 

i Krzysztofa

 

Sobota

 

–

 

12.09.2020

 

–

  

Wspomnienie Najświętszego 

 
  

Imienia Maryi

 
 

7:00

 

+

 

Za śp. Alicję Gumulę

 

(greg.

 

14)

 

 

18:00

 
Dziękczynna w 45.

 

rocznicę ślubu Anny i Antoniego 

 

z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 
Najświętszej

 

Niedziela –

 

13.09.2020 –

 

św. Jana Chryzostoma, biskupa 

 

i doktora Kościoła

 
 

7:00

 

+

 

Za śp. Alicję Gumulę

 

(greg.

 

15)

 

 

9:00

 Dziękczynna w 10.

 

rocznicę ślubu Joanny i Bartosza 

 

z prośbą o opiekę Bożą dla nich i syna Mikołaja 

 

w 5.

 

rocznicę urodzin

 

+

 

Za śp. Piotra Ciaranka

 

 

10:30

 

+

 

Za śp. Zdzisława Jurkowskiego w 11.

 

rocznicę śmierci 
 

i zmarłych z rodziny

 
 

12:00

 

W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych

 

 

18:00

 

+

 

Za śp. Bronisławę, Mieczysława, Zbigniewa, Edwarda 

 

Jeleń

 

 

20:00

 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej dla Anny i Grzegorza w 15.

 

rocznicę ślubu

 

O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla noworodka i jego 
mamy Anety

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

+

 

Za śp. Andrzeja Nogcia

 

+

 

Za śp. Halinę Cerek

 

+

 

Za śp. Kazimierza Sumera

 

+

 

Za śp. Michała Osińskiego

 

+

 

Za śp. Stanisławę Machnik

 

+

 

Za śp. Zenobię Jaskółkę

 


