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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt, 21, 33-43) 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 

Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas 

zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, 

trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do 

nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, 

zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co 

uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu 

będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili 

budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam 

zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Bóg daje ludziom to, co najlepsze. Przygotował świat, w którym żyjemy, stworzył go z dbałością o szczegóły, z wyczuciem piękna, włożyl 

w to cały swój stwórczy geniusz i miłość. Wreszcie jako kulminację tej miłości, posłał Syna, który zbawił człowieka, ale i pozostał przy nas na 

każdy nasz dzień w Eucharystii. Tak wielkie staranie ze strony Boga zderza się z ludzkim odrzuceniem. Bóg jest ciągle odrzucany w naszych 

wyborach, czynach, sposobie przeżywania codzienności. Jest Miłością wyrzucaną poza mur winnicy, Miłością niekochaną, ale i tak 

nieustającą...

Bardzo często podchodzimy do przykazania czwartego od strony małych dzieci, sprowadzając wszystko do posłuszeństwa dziecka 
wobec ojca i matki. Jest to duże nieporozumienie. Przykazanie obowiązuje dorosłego, dojrzałego człowieka, a okres dziecięctwa, 
w którym posłuszeństwo wysuwa się na pierwszy plan, to tylko fragment naszego życia. Dojrzały człowiek już nie jest, a często nie może 
być posłuszny rodzicom. 

W przykazaniu tym chodzi o szacunek, o cześć. Rodzice tu na ziemi stanowią jeden z największych skarbów, jedną z największych 
wartości jaką człowiek posiada i tak jak każdą wartość, winien otoczyć ich szacunkiem. Wśród dóbr doczesnych, tu na tej ziemi, trudno 
jest wskazać inne, wyższe wartości. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa momenty. Nawet szacunek dla kapłana, biskupa czy papieża musi 
być całkowicie zharmonizowany i podporządkowany czci rodzicom. Spotykam dziś dość często ludzi – i to jest niepokojące – którzy 
otaczają wielkim szacunkiem papieża, a równocześnie wyrządzają poważne krzywdy swoim rodzicom. O prawdziwym szacunku wobec 
papieża można mówić dopiero wtedy, kiedy człowiek zachowuje Boże przykazania, a więc otacza prawdziwym szacunkiem ojca i matkę. 
Piszę o tym, ponieważ takim ludziom wydaje się, że są bardzo dobrymi katolikami, tymczasem w nich jest zniszczony sam fundament życia 
religijnego i moralnego. Więcej, kto czyta Ewangelię, ten zauważy, że Chrystus przestrzega, aby ktoś nie próbował czcić Boga kosztem 
rodziców. Ewangeliści zanotowali dokładnie rozmowę Chrystusa z faryzeuszami, którzy uważali, że to co się należy rodzicom, można 
złożyć jako ofiarę Bogu. Chrystus wyraźnie upomina, że nie wolno czcić Boga kosztem czci rodziców. Taka ofiara Bogu nie jest miła.

Obowiązki dzieci wobec rodziców 

ks. Norbert Sarota
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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 modlitwę 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. 

Przesłanie z La Salette jest nieustannie aktualne. Ma burzyć destrukcyjną 
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.

Za miłość, dobroć, przekazaną wiarę, mądrość życiową

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

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. (...)
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. (...)

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

słowami modlitwy Benedykta XVI:

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

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

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

przyjęcie	relikwii	
św.	Siostry	Faustyny
w	naszej	świątyni

Uroczyste	

11	października

PROROCY NA KARTACH BIBLII

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.

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.

Te słowa usłyszał w swoim sercu pełen rozpaczy i bliski samobójstwa 
późniejszy błogosławiony Bartolo Longo. Kilkadziesiąt lat później 
w swoim dziele „Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego w Pompejach” 
zawarł znamienne słowa: „Każdy grzesznik, nawet najbardziej upadły, 
może znaleźć ocalenie w różańcu. Każda dusza może zerwać pęta złego, 
chociażby była nimi najbardziej związana. Każdy może się uchwycić liny 
ratunkowej, którą Królowa Niebiańskich Róż zrzuca z Nieba rozbitkom 
tonącym na wzburzonym morzu tego świata. Nie potrzeba bogactw, 
potęgi ani mądrości, aby dokonać najtrudniejszych dzieł podjętych ku 
chwale Bożej. Jeśli wszystko wykonujemy według otrzymanych 
wskazówek i z głęboką ufnością, to potrzeba tylko jeszcze jednej rzeczy: 
czystej intencji, która sprowadza z Nieba nadprzyrodzoną pomoc”. 

Dzięki Różańcowi ocalił życie i dokonał wielu wspaniałych dzieł: 
zakładał w Pompejach sierocińce i domy opieki dla dzieci więźniów, 
szkoły, warsztaty i drukarnie. Był budowniczym świątyni Matki Bożej 
Różańcowej oraz fundatorem zgromadzenia sióstr Różańca świętego 
w Pompejach, inicjatorem odmawianej do dziś przez miliony wiernych 
modlitwy Nowenny Pompejańskiej.

„KTO SZERZY RÓŻANIEC, BĘDZIE ZBAWIONY!” 

W 1883 roku papież Leon XIII ustanowił październik miesiącem 
szczególnej modlitwy różańcowej. 

Siostry	i	Bracia,

Mam	 nadzieję,	 że	 Siostra	 Faustyna	 obecna	 w	 cząstce	
relikwii,	będzie	prowadziła	nas	wszystkich	do	głębokiej	relacji	
z	 Panem	 Jezusem	 i	 otworzy	 nas	 na	 doświadczanie	 Jego	
Miłosiernej	Miłości.

ks.	Proboszcz	Wiesław	Kiebuła

Uroczyste	 przyjęcie	 św.	 Siostry	 Faustyny	 w	 znaku	
relikwii	odbędzie	się	w	przyszłą	niedzielę	podczas	Mszy	
Św.	o	godz.	10:30.	Chciałbym,	aby	najbliższy	tydzień	stał	się	
czasem	duchowego	przygotowania	na	to	wydarzenie.	Toteż	
jutro	(5	października)	we	wspomnienie	św.	Siostry	Faustyny	
odmówimy	Koronkę	Miłosierdzia	przed	Mszą	św.	wieczorną	
o	 godz.	 17:45.	 Zachęcam	 też	 do	 podjęcia	 zobowiązania	
codziennej	 lektury	 fragmentu	Dzienniczka	 lub	 odmówienia	
Litanii	do	Bożego	Miłosierdzia.

z	radością	informuję,	że	nasza	para�ia	otrzymała	relikwie	św.	
Siostry	 Faustyny.	 Wierzę,	 że	 obecność	 tej	 Wielkiej	 Świętej	
przyczyni	 się	 do	 głębszego	 poznania	 tajemnicy	 Bożego	
Miłosierdzia.



Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50  08; www.parafiamichalowice.pl
Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.

Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.
Do użytku

wewnętrznego

Co nieco o klimacie Ziemi Świętej

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. Góra	Hermon

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

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. 

Cudowne uratowanie wzroku

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. 

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 18:00. 

W środę (7.10) na Mszy św. o godz. 18:00 poświęcenie różańców dla 
dzieci z kl. III przygotowujących się do I Komunii św. 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII i kl. 
I ponadpodstawowych będzie w środę (7.10) i w sobotę (10.10) 
o godz. 19:00 w kościele.

Spotkania Oazy Dzieci Bożych w niedziele po Mszy św. o godz. 12:00 
w salce na plebanii.

Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (11.10) na Mszy św. 
o godz. 10:30.

We wtorek 13 października o godz. 20:00 ostatnie w tym roku 
Nabożeństwo Fatimskie

Zapraszamy chłopców od IV klasy Szkoły Podstawowej do 
Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapisy kandydatów na 
ministrantów po każdej Mszy św. w zakrystii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXVII Niedziela zwykła – 04.10.2020

Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek 
(9.10) o godz. 19:00.

W przyszłą niedzielę (11.10) obchodzić będziemy XX Dzień Papieski 
pod hasłem: „Totus Tuus”. Po każdej Mszy św. przed kościołem 
będzie zbiórka ofiar do puszek na fundusz stypendialny Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Bogumiła Pirek

Z Biblii możemy dowiedzieć się, że najpotężniejsi Aniołowie noszą 
imiona Gabriel, Rafał i Michał. Archanioł Rafał pojawia się 
w Starym Testamencie, w którym opisano, jak przywraca wzrok ojcu 
Tobiasza i uwalnia od złego ducha Sarę. Archanioł Michał walczył ze 
zbuntowanymi aniołami. Szatan to imię upadłego anioła, który 
z powodu pychy odwrócił się od Boga, tracąc przez to część swojej 
mocy. Archanioł Gabriel jest posłańcem przekazującym ludziom 
wiadomości od Boga. W Starym Testamencie pojawia się dwa razy 
prorokowi Danielowi. To właśnie ten Anioł przekazuje Maryi, że 
urodzi Jezusa oraz zwiastuje narodziny Jana Chrzciciela. Archanioł 
Gabriel jest również obecny w islamie. Muzułmanie wierzą, że miał 
on objawić się Mahometowi i przekazać mu cały Koran.

Imiona Aniołów

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.
- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?
- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.
Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...

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

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

„Wizyta”

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.
- 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.

     Bruno Ferrero

Do przemyślenia...

26	stycznia	-	Niedziela	Słowa	Bożego

Zrozumieć Mszę Świętą, 
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 3)

Akt Pokuty – „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…” - to 
uświadomienie sobie, że jesteśmy grzeszni, to wyznanie grzechów przed 
Bogiem i Kościołem, gdyż każdy grzech osłabia Kościół, 
a nawrócenie wzmacnia go. Wyznanie grzechów i przeproszenie za nie 
bardzo poprawia relacje człowieka ze Stwórcą. Akt Pokuty kończy 
wołanie o miłosierdzie „Panie zmiłuj się nad nami”. Kyrios – zwycięski 
Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały daje nam przebaczenie 
i w nim jest nasze ocalenie.
„Chwała na wysokości Bogu…” to uwielbienie Boga, to uwielbienie 
Trójcy Świętej i wyraz naszej miłości. Hymn ten jest odmawiany 
(śpiewany) w niedziele, uroczystości i święta. W pierwszych wiekach za 
takie wyznanie, że Chrystus jest najwyższym Panem, chrześcijanie 
oddawali życie.

(Obrzędy wstępne cd.)

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

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

ks.	Norbert	Sarota

Zapraszamy

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

 Różaniec, zatwierdzony oficjalnie przez św. Piusa V w XVI wieku, 
nie zmieniał się aż do początku XXI wieku, kiedy to św. Jan Paweł II 
zaproponował rozszerzenie, wprowadzając Tajemnice Światła 
w opublikowanym 16 października 2002 r. Liście Apostolskim 
Rosarium Virginis Mariae. Inicjatywa została bardzo chętnie przyjęta 
w całym kościele katolickim i jest powszechnie praktykowana. 

Tajemnice Światła z poprzedzającymi je Tajemnicami Radosnymi 
i następującymi po nich Tajemnicami Bolesnymi i Chwalebnymi 
obejmują Całe Misterium Zbawcze Jezusa Chrystusa. Sam Jezus 
powiedział o sobie „Ja jestem światłością Świata. Kto idzie za mną, nie 
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). 
W Tajemnicach Światła zgłębiamy wydarzenia oraz treść nauk ukazane 
przez: 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, 2. Cud w Kanie 
Galilejskiej, 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do 
nawrócenia, 4. Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor, 5. 
Ustanowienie Eucharystii będącej sakramentalnym wyrazem 
misterium paschalnego.

O TAJEMNICACH ŚWIATŁA

śp. Marian Pietrzyk

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 05.10.2020 – św. Faustyny Kowalskiej,  
   dziewicy 

 18:00 
+ Za śp. Stanisława Trojszczaka w 27. rocznicę śmierci  
 i zmarłych z rodziny Trojszczaków, Szałańskich  
 i Kiełków 

Wtorek – 06.10.2020 –św. Brunona, prezbitera 
 18:00 + Za śp. Halinę Rońską 
Środa – 07.10.2020 –  NMP Różańcowej 

 18:00 
O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Mamy i Dziecka. 
Dziękczynna w 7. rocznicę urodzin Franciszka 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 
Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Agaty 
i Janusza w 25. rocznicę ślubu i dla całej rodziny 
Dziękczynna za dar rodziców Adama i Ireny Socha  
w 50. rocznicę ślubu z prośbą o opiekę Matki Bożej  
i błogosławieństwo Boże 
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej  
i Anioła Stróża dla Mai w 5. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Aleksandra Chanuszkiewicza 
+ Za śp. Alicję o łaskę wiecznego zbawienia 
+ Za śp. Anastazję Sieńko 
+ Za śp. Andrzeja Nogcia 
+ Za śp. Halinę Cerek 
+ Za śp. Kazimierza Sumera 
+ Za śp. Mariana Nogcia w 1. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Michała Osińskiego 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Stanisławę Machnik 

Czwartek – 08.10.2020  

 18:00 
Dziękczynna za syna Aleksandra z prośbą o opiekę 
Anioła Stróża i Matki Bożej 

Piątek – 09.10.2020 – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa 
 7:00 + Za śp. Barbarę Waleńko 

 18:00 
+ Za śp. Marię Warchoł w 19. rocznicę śmierci i Jana 
 Warchoła 

Sobota – 10.10.2020 – bł. Marii Angeli Truszkowskiej, 
dziewicy 

 7:00 
+ Za śp. Justynę i Antoniego Stachurskich i zmarłych  
 z rodziny 

 18:00 
+ Za śp. Zenona Harmalę w 31. rocznicę śmierci i żonę 
 Helenę oraz Balbinę i Wawrzyńca  

Niedziela – 11.10.2020 – św. Jana XXIII, papieża 

 7:00 
+ Za śp. Bronisława i Mariannę Harmala, Marię 
 Chwastek 

 9:00 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie  
i opiekę Matki Bożej dla Macieja w 10. rocznicę urodzin 
oraz opiekę Bożą dla rodziców i rodzeństwa Jakuba  
i Kamila 
+ Za śp. Stanisławę Machnik 

 10:30 + Za śp. Wiesława Tryjańskiego w 1. rocznicę śmierci 
 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych  
 18:00 + Za śp. Leokadię i Lecha Herian 


