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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 22, 15-21) 

Pojawia się czasem w życiu człowieka taka pokusa, by innym ludziom „zagrać na nosie”… Panem Bogiem. By wykorzystać relację z Nim, 

aby uniknąć odpowiedzialności, pokazać się jako ktoś lepszy, nie musieć podlegać prawom i obowiązkom, jakim podlegają „zwykli” ludzie. 

Faryzeuszom chodziło o sytuację trudną – podatki nakładali na nich okupanci – ale w pytaniu o obowiązki wobec cezara kryła się prosta chęć 

dopasowania Boga do własnych schematów i wygody. Chrystus nie zgadza się na to i w odpowiedzi nawołuje do miłości, która skupia się na 

dawaniu, nie na wymigiwaniu się od niego. A czego my szukamy u Jezusa? Miłości czy ułatwień?

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami 

Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie 

zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?» Jezus 

przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu 

denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co 

należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

Rodzice mają obowiązek przyjąć każde dziecko, które im Bóg daje. Jest to ich pierwszy i podstawowy obowiązek i nikt ich z tego 
zwolnić nie może. Jest to równocześnie wezwanie do pełnej odpowiedzialności za poczęcie dziecka. Dziś psychologia wyraźnie mówi o tej 
niezwykłej wartości, jaka kryje się w akceptacji poczętego dziecka i o dramacie tego, które nie zostaje przez rodziców uznane. Jakby czuło 
się dziecko, gdyby miało pełną świadomość, że rodzice go nie chcieli, że było nieplanowane, czy powodem wpadki lub pomyłką, że może 
nawet rodzice nosili się z myślą, aby je usunąć. A jak będą czuć się rodzice, a może jak już się czują – gdy to niechciane dziecko stało się ich 
błogosławieństwem na stare lata, a te wszystkie dzieci, które były z taką tęsknotą wyczekiwane, poszły w świat i nawet kartki świątecznej 
nie przyślą? Każde przyjęte życie dziecka nie jest karą, ale wielkim błogosławieństwem.

Czwarte przykazanie normuje nie tylko obowiązki dzieci wobec rodziców, lecz i rodziców wobec dzieci. Być zaś dobrym ojcem i dobrą 
matką (nie mylić z fajnym), to wcale nie taka łatwa sprawa. Rodzice nie mogą zapomnieć o tym, że przez Boga będą sądzeni przede 
wszystkim z tego, w jakiej mierze byli dobrymi rodzicami. Chrystus na sądzie powie im wprost: Byłem twoim dzieckiem, czekałem na 
urodzenie, a tyś mnie zabił… zabiła… Byłem twoim dzieckiem a nie dałeś mi jeść, nie dałeś mi pić, nie dałeś mi domu, nie dałeś mi serca… 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Chrystus oddaje się jako dziecko w ręce rodziców i wszystko, 
co Go spotka, o ile było dobrem, zostanie przez Niego nagrodzone, o ile było złem, będzie ukarane.

ks. Norbert Sarota

Obowiązki rodziców - troska o dzieci 7

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.

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. 

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

słowami modlitwy Benedykta XVI:

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

Za miłość, dobroć, przekazaną wiarę, mądrość życiową

DZIĘKUJEMY NASZYM BABCIOM I DZIADKOM

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.

Drodzy Parafianie,

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.

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. 

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

Jan Paweł II we wspomnieniach 
- wybór na stolicę Piotrową

Poniedziałek, 16 października 1978 r. na 
zwołanym po śmierci Jana Pawła I konklawe, w 
ósmym głosowaniu, przytłaczającą większością 
głosów (99/111 głosujących), o godz. 18:18 - 
Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na 
Papieża. Był pierwszym od 455 lat papieżem nie-
Włochem, pierwszym papieżem Słowianinem. 
Przybrał imię Jan Paweł II.

Bliscy znajomi kardynała Wojtyły uważają, że 
jego zachowanie poprzedzające konklawe 
(małomówność, skupienie) mogło wskazywać, że 
przeczuwał, co się wydarzy. Kiedy rankiem 
dowiedział się o śmierci Jana Pawła I, głęboko 
wstrząśnięty powiedział: „Niezbadane są wyroki 
Boże, chylmy przed nimi głowę”. Z powodu 
wizyty u chorego przyjaciela, niemal nie zdążył na 
konklawe. Do Kaplicy Sykstyńskiej wszedł jako 
ostatni. Podczas konklawe, prymas Kardynał 
Stefan Wyszyński szepnął: „Jeśli wybiorą, proszę 
nie odmawiać”. W homilii z okazji 25 rocznicy 
pontyfikatu Papież wyznał, że w momencie 
wyboru usłyszał pytanie: „Miłujesz mnie więcej 
aniżeli ci…?” Odpowiedział: „Panie Ty wiesz, że 
Cię kocham”. Potem przez wiele lat podejmował 
zadania, jakie Chrystus przed nim stawiał.

W JAKIM JĘZYKU NAPISANO BIBLIĘ?
Większa część Starego Testamentu powstała w języku hebrajskim. 

Wyjątek stanowią: Księga Ezdrasza i Księga Daniela. Zostały one 
napisane w zbliżonym do hebrajskiego języku aramejskim, którym 
posługiwano się powszechnie zarówno w imperium babilońskim, jak i 
perskim. Żydzi używali go na co dzień po powrocie z babilońskiego 
wygnania, w czasach, gdy powstały Księgi Ezdrasza i Daniela. 
Gdzieniegdzie te języki przeplatają się wzajemnie (np. w Księdze 
Rodzaju czy w Księdze Jeremiasza). 

Źródło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. naczelny J. Fronczak

Oryginał Nowego Testamentu został napisany po grecku, chociaż 
niektóre słowa Jezusa (w tym Jego ostatnie słowa na krzyżu według św. 
Mateusza i św. Marka) są przytoczone po aramejsku, którym posługiwał 
się obok hebrajskiego. Listy św. Pawła również cytują wyrażenia w 
języku aramejskim.

Siostry	i	Bracia,
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.

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.

22	października	
-	wspomnienie	św.	Jana	Pawła	II

Święto Aniołów Stróżów istnieje w kalendarzu od XVI wieku. Wspomnienie 
Aniołów Stróżów, które obchodzimy co roku 2 października, przypomina nam o Bożej 
interwencji w dzieje człowieka dokonującej się poprzez Aniołów. Oni otrzymali misję, by 
nas prowadzić, ochraniać, upominać, pomagać w nawróceniu, wspierać w wykonywaniu 
powierzonych nam zadań, bronić w momentach 
niebezpieczeństw i pokus. Od pierwszej chwili naszego 
życia na ziemi do niego należy przewidywanie 
i usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw, które zewsząd 
nam zagrażają, a które mogłyby nam przeszkodzić 
w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. 
Zanoszą nasze modlitwy do Boga i wstawiając się za 
nami, przyczyniają się do naszego zbawienia. Gdy mimo 
czułej opieki człowiek upadnie, Anioł Stróż nie opuści 
go, ale będzie błagał Boga o łaskę nawrócenia, bowiem 
Anioł Stróż niczego tak nie pragnie, jak nawrócenia 
grzesznika (por. Łk 15, 7). Jedną z wielkich łask, jakie 
Anioł Stróż może wyświadczyć człowiekowi, jest 
pouczenie o zbliżającej się śmierci. Częste zwracanie się 
do anioła, częsta do niego modlitwa, niejako podwaja 
jego czujność i dobroć dla nas. Kto częściej się modli, ten 
więcej otrzymuje dobrodziejstw z jego ręki.

Wiara i anioły
Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem 

aniołów. Już na ziemi życie chrześcijan uczestniczy - przez wiarę - w błogosławionej 
wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu. Do grona świętych, którzy 
szczególnie czcili aniołów, należeli m.in. św. Bernard z Clairvaux, św. Stanisław Kostka, 
św. Franciszek Salezy, czy św. Jan Bosko. 



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

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

wewnętrznego
Do użytku

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

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...

W czwartek (22.10) Dzień Patrona Szkoły Podstawowej 
w Michałowicach. Po Mszy św. o godz. 18:00 „Spotkanie 
różańcowe z Janem Pawłem II” – przygotowane i prowadzone 
przez uczniów.

Zbliża się miesiąc listopad. Można już zamawiać wypominki roczne, 
półroczne i jednorazowe. Msza św. listopadowa za zmarłych 
w każdy piątek listopada o godz. 18:00. Imiona i nazwiska zmarłych 
prosimy o zapisywanie na przygotowanych kartkach, które są na 
s t o j a k u  p r z y  w y j ś c i u  k o ś c i o ł a .  N i e  z a p o m n i j m y 
o uporządkowaniu grobów na cmentarzu oraz prawnym 
uregulowaniu spraw związanych z miejscem na cmentarzu. 

25 października w rocznicę poświęcenia własnego kościoła po Mszy 
św. o godz. 10:30 rozstrzygniemy zapowiedziany tydzień temu 
konkurs dla dzieci i ich rodziców „Poznajmy naszą świątynię”. 
Zapraszamy dzieci i ich rodziny do rozpoznania opowieści 
biblijnych uwiecznionych przez artystów na malowidłach 
ściennych Kaplicy Miłosierdzia. Aby wziąć udział w konkursie 
należy wypełnić kartę, która znajduje się na stojaku i wrzucić ją 
do pudełka na stoliku przy wejściu. Na odpowiedzi czekamy do 
piątku 23 października.

Z okazji Tygodnia Misyjnego, gościmy dziś w naszej parafii 
wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi 
Światu z Krakowa. 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl
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Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 18:00. 

Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę (24.10) o godz. 17:00 
w salce na plebanii.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Wiesława Ziętara

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

- 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.

- 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...

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

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.

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

     Bruno Ferrero

- 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.

„Wizyta”

Do przemyślenia...

26	stycznia	-	Niedziela	Słowa	Bożego

Zrozumieć Mszę Świętą, 
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 4)

LITURGIA SŁOWA (następuje po obrzędach wstępnych)

„Gdy Kościół czyta Słowo Boże, sam Bóg mówi do swego ludu.”

Alleluja - to hebrajskie słowo, które znaczy Chwała Panu. Chwalimy 
Pana za Jego obecność, za Słowo Jezusa, które dane nam jest 
w Ewangelii.

To publiczne odczytanie Słowa Bożego. Chrześcijanie od początku 
zaczynali liturgię czytaniem Słowa Bożego. Słowo poucza, 
Eucharystia daje moc do wypełniania nauki. Słowo Boże wskazuje 
człowiekowi właściwą drogę. Na tej drodze człowiek powinien się 
oprzeć.

Psalm responsoryjny – to odpowiedź Bogu na Jego Słowo. To znak, 
że przyjmujemy Słowo Boga i Słowem chwalimy Boga. To dialog 
z Bogiem. Psalmy są wzorem modlitwy bardzo osobistej i szczerej. 
Uczą, że modlitwa to przyjście do Boga z tym, co piękne i z tym, co 
słabe.

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

ks.	Norbert	Sarota

Zapraszamy

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

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

O TAJEMNICACH ŚWIATŁA

śp. Sylwia Genzels

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Oryginał Nowego Testamentu został napisany po grecku, chociaż 
niektóre słowa Jezusa (w tym Jego ostatnie słowa na krzyżu według 
św. Mateusza i św. Marka) są przytoczone po aramejsku, którym 
posługiwał się obok hebrajskiego. Listy św. Pawła również cytują 
wyrażenia w języku aramejskim.

Większa część Starego Testamentu powstała w języku hebrajskim. 
Wyjątek stanowią: Księga Ezdrasza i Księga Daniela. Zostały one 
napisane w zbliżonym do hebrajskiego języku aramejskim, którym 
posługiwano się powszechnie zarówno w imperium babilońskim, jak 
i perskim. Żydzi używali go na co dzień po powrocie z babilońskiego 
wygnania, w czasach, gdy powstały Księgi Ezdrasza i Daniela. 
Gdzieniegdzie te języki przeplatają się wzajemnie (np. w Księdze 
Rodzaju czy w Księdze Jeremiasza). 

Źródło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. naczelny J. Fronczak

W JAKIM JĘZYKU NAPISANO BIBLIĘ?

Manuskrypt Księgi Izajasza

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 19.10.2020  
 18:00 + Za śp. Sabinę, Antoniego i Stanisława Baran 
Wtorek – 20.10.2020 –św. Jana Kantego, prezbitera, głównego 
   patrona archidiecezji krakowskiej  
   i miasta Krakowa 

 18:00 
+ Za śp. Michała Batko i zmarłych rodziców: Antoninę  
 i Romualda 

Środa – 21.10.2020  
 18:00 + Za śp. Jerzego Szypułę w 2. rocznicę śmierci 

 20:00 

+ Za śp. Alicję Gumulę o łaskę wiecznego zbawienia 
+ Za śp. Anastazję Sieńko 
+ Za śp. Bogumiłę Pirek 
+ Za śp. Halinę Cerek 
+ Za śp. Kazimierza Sumera 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Stanisława, Macieja i Otylię Banaś; Teofilę  
 i Piotra Pateckich oraz zmarłych z rodziny 
+ Za śp. Stanisławę Machnik 
+ Za śp. Zenobię Jaskółkę 

Czwartek – 22.10.2020 - św. Jana Pawła II, papieża 

 18:00 
+ Za śp. Jana Bednarczyka w 17. rocznicę śmierci i żony 
 Stanisławy 

Piątek – 23.10.2020 –  św. Jana Kapistrana, prezbitera, 
   św. Józefa Bilczewskiego, biskupa 
 7:00 + Za śp. Michała Osińskiego 

 18:00 
Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Szczepana  
i 16. rocznicę urodzin Błażeja z prośbą  
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej 

Sobota – 24.10.2020 – św. Antoniego Marii Clareta, biskupa 
 7:00 + Za śp. Stanisławę Machnik 

 18:00 
+ Za śp. Janinę i Jerzego Szczepanik oraz Katarzynę 
 Kamusińską 

Niedziela – 25.10.2020 – Uroczystość poświęcenia kościoła 
własnego 

 7:00 + Za śp. Marię Miskę (greg. 1) 
 9:00 + Za śp. Władysława Pateckiego w 25. rocznicę śmierci 
 10:30 + Za śp. Edwarda Kusia 

 12:00 

Dziękczynna w intencji Laury i Roberta z racji urodzin  
z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
i opiekę Aniołów Stróżów 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej i Anioła Stróża dla Hani w 1. rocznicę 
urodzin 

 18:00 + Za śp. Wandę i Bronisława, Juliannę i Jana Szewczyk 


