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«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się 

z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku 

bezczynnie i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. (…) Gdy wyszedł około godziny 

jedenastej, spotkał innych stojących (…). Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego 

rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny 

i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali 

przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekotę”. 

Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? (…) Chcę też i temu ostatniemu 

dać tak samo jak tobie”. (...) Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (20,1-16a) 

Gospodarz wychodzi szukać robotników i najmuje ich nawet na godzinę przed zakończeniem dnia. Na koniec traktuje ich dokładnie tak 

samo jak tych, którzy zrobili dla niego dużo więcej. Czy ja zachowuję się w stosunku do wszystkich jednakowo, czy może odpłacam ludziom 

według tego, co od nich dostaję?

„Czcij ojca twego i matkę twoją, a będziesz długo żył i dobrze ci się będzie powodziło na ziemi”. Zachowanie tego przykazania z punktu 
widzenia praktycznego stanowi właściwy warunek rozwoju nie tylko życia religijnego, ale i moralnego. 

Najczęściej sądzi się, że w tym przykazaniu Bogu chodzi o dobro ojca i o dobro matki. Nic podobnego. Bogu chodzi o dobro każdego 
człowieka. To jest przykazanie dane w trosce o nasze szczęście. Jeżeli ktoś otoczył czcią i szacunkiem rodziców, a więc jest dobry synem, to 
wówczas jest dobrym człowiekiem, a tylko dobry człowiek może być szczęśliwym człowiekiem. 

ks. Norbert Sarota

Dzieje się tak dlatego, że rodzice w pierwszym okresie życia dziecka stanowią najwyższy autorytet zarówno w dziedzinie religijnej, jak 
i moralnej. W oparciu o odniesienie do ojca i matki, dziecko kształtuje swoje pojęcie Boga. Ono Go nie zna. Dopiero w miarę, jak zaczyna 
używać rozumu, zaczyna również odkrywać istnienie Boga i potrzebę liczenia się z Nim. Zanim to jednak nastąpi, pojęcie Boga w wielkiej 
mierze zależy od tego, jakiego ojca i jaką matkę miał dany człowiek. Przez kilka lat matka i ojciec, pochyleni nad dzieckiem, formują 
przyszłe jego odniesienie do ludzi.

Jest zatem sprawą niezwykłej wagi, aby relacja dziecka do rodziców była możliwie jak najbliższa ideałowi. Wiemy, że w praktyce jest to 
bardzo trudne. Łatwo być ojcem, łatwo być matką – natomiast trudno być dobrym ojcem i dobrą matką w sensie religijnym. Niemniej ten 
wysiłek, który trzeba podjąć, aby objawić dziecku najwyższe wartości religijne i moralne, jest zadaniem każdego, kto decyduje się na to, by 
być ojcem lub matką.

Błogosławieństwo dla dobrego dziecka 3

Przesłanie z La Salette jest nieustannie 
ak tua lne .  Ma  burzyć  des t rukcy jną 
obojętność, budzić z zapomnienia o Bogu 
oraz prowadzić do oparcia naszego życia na 
Chrystusie.

Sanktuarium La Salette leżące we francuskich Alpach na wysokości 1820 m 
n.p.m. można określić jako położone najbliżej nieba. Nad bezmiarem 
majestatycznych krajobrazów góruje masywna Bazylika. Miejsce Objawienia leży 
niewiele poniżej, w ukryciu niecki, w głębi której nieprzerwanie od dnia Objawienia 
bije cudowne źródełko.

La Salette, 19 września 1846 roku. Melania Calvat (15 lat) i Maksymin Giraud 
(11 lat), pracują jako pasterze na zboczach Alp. Nagle zauważają unoszącą się 
„świetlistą kulę”. Z jej wnętrza wyłania się siedząca, prześliczna kobieta, a na jej 
piersi jaśnieje krucyfiks. „Piękna Pani” podchodzi i zaczyna rozmawiać z dziećmi 
o przytłaczającym ją bólu doznawanym przez jej Syna, powodowanym obojętnością 
ludzi wobec Boga i Maryi, brakiem modlitwy, przeklinaniem Stwórcy. Błaga 
o szczerą codzienną modli twę oraz 
uczestnictwo w Mszy świętej, bo to jedyna 
szansa na ocalenie ludzkości. Po twarzy 
Maryi przez cały czas spływają łzy… 
Dokładnie 5 lat później, po dogłębnych 
badaniach, biskup z Grenoble orzeka 
o prawdziwości Objawienia. 

O prezentach o�iarowanych 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. 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.

Panie Jezu, narodziłeś się z Maryi Dziewicy, córki 
świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na 
dziadków na całym świecie. 

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. (...)

słowami modlitwy Benedykta XVI:

Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla 
Kościoła i dla całego społeczeństwa. 

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. (...)
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.

DZIĘKUJEMY NASZYM BABCIOM I DZIADKOM
Za miłość, dobroć, przekazaną wiarę, mądrość życiową

Drodzy Parafianie,
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.

ks. Proboszcz

Dekalog - Przykazanie IV

śp. Tadeusz Warchoł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

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

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

21	września
Wspomnienie	
Św.	Mateusza	
Ewangelisty

PROROCY NA KARTACH BIBLII

Arystokratyczne pochodzenie Izajasza sprawiało, że 
rozmawiał z kolejnymi władcami otwarcie, odważnie 
i bezpośrednio. Jego działalność przypadła na czas 
podziału państwa na dwie części – Królestwo Samarii 
i Judy z Jerozolimą. Izraelowi zagrażały też północne 
plemiona Asyryjczyków. Był przeciwnikiem sojuszu z 
Asyrią, do którego dążył król Achaz. Izajasz próbował 
przekonać króla do zaufania Bożym planom. Achaz 
odrzucił rady proroka i w konsekwencji został pokonany - 
stał się poddanym władcy Asyrii.

Prorokowi przeszkadzała obojętność religijna 
Izraelitów, wytykał im, że pozornie tylko oddają cześć 
Bogu, że nie ma w nich prawdziwego zaufania woli Jahwe. 
Ich codzienne życie dalekie było od tego, czego on 
wymaga.

Pisał o narodzinach potomka Dawidowego o imieniu 
Emmanuel, który „przyniesie światłość narodom”. Te 
słowa to zapowiedź oczekiwanego od dawna Mesjasza.

Izajasz żył w Jerozolimie w VIII w. przed Chrystusem, 
za panowania czterech władców. Jego imię oznacza 
„Jahwe zbawia”. Część badaczy Biblii uważa, że należał 
do rodu Dawida. Izajasz już podczas pierwszego 
objawienia usłyszał od Boga, że większość jego działań 
zakończy się niepowodzeniem, jednak podjął się swojej 
misji.



Zapraszamy Wszystkich	Mężczyzn do wzięcia udziału
w IV Narodowej Pielgrzymce na Jasną Górę online. 

Począwszy od poniedziałku (21.09.) do piątku (25.09.) 
o godzinie 18.30 w naszej świątyni będzie możliwość 

uczestniczenia w modlitwie i warsztatach online 
z Częstochowy. Kulminacyjne wydarzenia duchowego 
„Oblężenia Jasnej Góry” odbędą się w naszym kościele 

w sobotę (26.09) od godz. 17:00 do 21:00.

Mężczyźni u tronu Królowej

Nasza ojczyzna potrzebuje odpowiedzialnych mężczyzn, 
żony-mężów, dzieci-ojców. Stańmy więc na wysokości zadania.
Szczegółowy program na stronie internetowej para�ii oraz na 

plakatach.

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.

Do użytku
wewnętrznego

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

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. 

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. 

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

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Zapraszamy dzieci od III klasy Szkoły Podstawowej na spotkania 
Oazy Dzieci Bożych. Spotkania w każdą niedzielę po Mszy 
św. o godz. 12:00 w salce na plebanii.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy 8a i 8b w środę 
(23.09) o godz. 17:00 w kościele. Spotkanie kandydatów do 
bierzmowania z klas I ponadpodstawowych i uczniów, którzy 
nie uczyli się w SP Michałowice w sobotę (26.09) o godz. 17:00 
w kościele.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

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”.

- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.

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.

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.

- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.
Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...

     Bruno Ferrero

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?

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

„Wizyta”

- 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.

Do przemyślenia...

26	stycznia	-	Niedziela	Słowa	Bożego

aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 2)
Zrozumieć Mszę Świętą, 

Znak Krzyża Świętego – to najkrótsza modlitwa i wyznanie naszej 
wiary. W tym znaku wzywamy i uwielbiamy Trójcę Świętą. Znak 
krzyża trzeba czynić wyraźnie, aby zobaczyć i poczuć, że jestem 
ogarnięty najdoskonalszą miłością Trzech Osób. Wypowiadając słowa 
„W imię Ojca” dotykam czoła. To najwyższy punkt ciała wskazuje na 
Boga Ojca – stwórcę świata oraz źródło życia i miłości. Na słowa: 
„I Syna…” – przenosimy rękę na piersi. Serce – centrum ciała to 
symbol naszych uczuć. To przez Jezusa Bóg staje się nam bliski, 
przychodzi na ziemię i jest w sercu człowieka. Człowiek staje się 
świątynią Boga. „I Ducha Świętego” – przy tych słowach prowadzimy 
dłoń od lewego do prawego ramienia. Duch Święty pozwala 
doświadczać miłości Ojca i Syna, uświęca i prowadzi do światła – 
wiecznego życia. „Amen” – oznacza: Tak jest, tak ma być – to 
potwierdzenie, że to, co wypowiedziałem jest prawdą, że Trójca święta 
jest we mnie.

(Obrzędy wstępne cd.)

Ucałowanie ołtarza przez kapłana – to gest oddania czci 
Chrystusowi, który ofiaruje się za nas. Ołtarz, w którym są relikwie 
świętych, jest symbolem Kościoła, toteż ucałowanie ołtarza to też 
symbol pochylenia się Chrystusa nad Kościołem, nad każdym z nas, 
niezależnie od tego, jakim jestem. Jeżeli Bóg pochyla się nad 
człowiekiem, to człowiek tym bardziej zobowiązany jest do 
pochylenia się nad bliźnim. 

 w sobotę 26.09.2020 roku na godz. 19.30. w salce 
na plebanii.

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

ks.	Norbert	Sarota

Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 
którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

Zapraszamy

Plan warsztatów

 
 

Poniedziałek (21.09, 18:30)

 

Mężczyzna -

 

mąż

 

Wtorek

 

(22.09, 18:30)

 

Mężczyzna -

 

kapłan

 

Środa

 

(23.09, 18:30)

 

Mężczyzna -

 

ojciec

 

Czwartek

 

(24.09, 18:30)

 

Czystość

 

Piątek (25.09, 18:30)

 

Młody mężczyzna –

 

dorastanie do 

odpowiedzialności

 

Sobota

 

(26.09)

 

17:00

 

17:30

 

17:50

 

18:20

 

18:30

 

19:30

 

20:15
 

21:00 

Uwielbienie –

 

rozgrzewka modlitewna

 

Mężczyzna jako lider w rodzinie cz. I

 

Mężczyzna jako lider w rodzinie cz. II

 

Przygotowanie liturgii

 

Eucharys�a

 

Uwielbienie i świadectwa

 

Mężczyzna jako kapłan
 

Apel Jasnogórski 

INTENCJE MSZALNE

 
 
Poniedziałek

 

–
 

21.09.2020
 

–
 

św. Mateusza, apostoła 
 

 
i ewangelisty

 
 
18:00

 
+
 

Za śp. Alicję Gumulę
 

(greg.
 

23)
 Wtorek

 
–
 
22.09.2020

 
–
  

bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej,

 
dziewicy

 
 
18:00

 
+
 

Za śp. Alicję Gumulę (greg. 24)
 Środa

 
–
 
23.09.2020 –

  
św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 
 

7:00
 

+
 

Za śp. Józefa Łabędzkiego
 

 
20:00

 

O błogosławieństwo Boże zdrowie i opiekę Matki Bożej 
dla Marii Osiadły w 95.

 
rocznicę urodzin

 O potrzebne łaski dla Karoliny
 +

 
Za śp. Alicję Gumulę

 
(greg.

 
25)

 +
 

Za śp. Anastazję Sieńko
 +

 
Za śp. Andrzeja Nogcia

 +
 

Za śp. Halinę Cerek, Zofię i Zenona Obrusik
 +

 
Za śp. Kazimierza Sumera

 +
 

Za śp. Mariana Matonia
 +

 
Za śp. Michała Osińskiego

 +
 

Za śp. Stanisławę Machnik
 +

 
Za śp. Szymona Wawrzyna

 
Czwartek –

 
24.09.2020 

 
 

7:00
 

+
 

Za śp. Alicję Gumulę
 

(greg.
 

26)
 

 
18:00

 
+
 

Za śp. Damiana Strzałkę w 3.
 

rocznicę śmierci
 

Piątek –
 
25.09.2020

  
 

7:00
 

+
 

Za śp. Kazimierza Sumera 
 
18:00

 
+
 

Za śp. Alicję Gumulę
 

(greg.
 

27)
 

Sobota – 26.09.2020 – św. Kosmy i Damiana 
 7:00 + Za śp. Alicję Gumulę (greg. 28) 
 18:30 + Za śp. Kazimierza Kwietnia w 1. rocznicę śmierci 
Niedziela – 27.09.2020  
 7:00 + Za śp. Halinę Rońską 
 9:00 + Za śp. Alicję Gumulę (greg. 29) 

 10:30 

+ Za śp. Marię, Michała, Józefa Miłkowskich i zmarłych 

 z rodziny z Michałowic 
+ Za śp. Władysława Słabońskiego i zmarłych rodziców, 

 Zofię i Edwarda Słabońskich 

 12:00 

+ Za śp. Włodzimierza Świerka i zmarłych z rodziny 

 Świerk, Halinę Banach i zmarłych z rodziny Banach, 

 Mariana Świerka 

 18:00 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże i opiekę świętych patronów dla Barbary  
i Pawła z okazji 18. rocznicy zawarcia sakramentu 
małżeństwa oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy nad całą rodziną 


