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Komentarz
Dobrej
Nowiny
Bywa, że mamy w życiu taki czas, że wydaje się, że 
„los” nam sprzyja, że niczym król Midas wszystko 
czego dotkniemy zmienia się w złoto, że po prostu 
wiedzie nam się dobrze. Jak łatwo w takim czasie 
poczuć się „panem swojego losu”, jak łatwo zapo-
mnieć od Kogo i w jakim celu wszystko otrzymaliśmy. 
Dzisiejszą przypowieścią Pan Jezus niezwykle wy-
mownie przypomina nam, że cokolwiek znajdzie się 
w naszych rękach jest tylko dzierżawą powierzoną 
na pewien czas, że skarby, które nam dano, czy te 
materialne czy duchowe, choć w oczywisty sposób 
najpierw budują nas, nie są jedynie dla nas. Pan Bóg 
założył winnice, której owoce mają służyć budowa-
niu nie tylko naszego, ale i wspólnego dobra i czym 
większą część owej winnicy wydzierżawimy tym 
większa odpowiedzialność na nas spoczywa. Nie za-
pominajmy również, że od samego początku każdy 
z nas jest kuszony, żeby Pana Boga odrzucić, że już 
w raju w nasze serca został wsączony jad „czy rze-
czywiście Bóg daje mi wszystko, czy na pewno mogę 
zaufać...?” Dzisiejsza przypowieść mówi również                                                                                          
o niezwykłej cierpliwości i wytrwałości Pana Boga              
w docieraniu do naszych serc. Pan Bóg posyła pro-
roków, którzy przypominają, dają znaki, wspomaga-
ją nas w codziennym trudzie. A gdy przyszła „pełnia 
czasu” zdecydował się na największe ryzyko miłości. 
Posłał swojego Syna. I choć bezgraniczne zaufanie 
Boga do człowieka skończyło się pozornym zwycię-
stwem zła, to wiemy, że ta odrzucona i podeptana 
miłość ostatecznie zwyciężyła nienawiść. Bo właśnie 
ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą 
węgla. 

Pieniądze z of iar za gazetkę są przeznaczone na pokrycie kosztów druku i rozwój tygodnika.
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EWANGELIA

EWANGELIA  (Mt 21, 33-43)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypo-
wieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał 
w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyje-
chał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon 
jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trze-
ciego 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 my-
śląc: 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 uczy-
ni 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 zabra-
ne, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Przypowieść 
o dzierżawcach 

winnicy
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4.10.
„Ludzie dlatego tak 
podziwiają i miłują tego 
Świętego, że widzą                              
w nim spełnienie – i to 
w sposób najdoskonal-
szy-tego, czego najbar-
dziej pragną i czego 
we własnym życiu nie 
osiągają: radości, wolno-
ści, pokoju, zgody i po-
jednania między ludźmi,                                              
a także wśród rzeczy 
tego świata.”
List z okazji 800-lecia 
urodzin św. Franciszka

5.10.
„ Na krzyżu spotykają się 
nędza człowieka i miło-
sierdzie Boga.”
14.09.2003r.

6.10.
„Człowiek nie może so-
bie człowieka przywłasz-
czyć, zawsze człowiek 
dla człowieka musi pozo-
stać darem.”
7.11.1970r.

7.10.
„Dobrze, jeżeli ręce są 
opasane rózańcem. Do-
brze, jeżeli na piersiach 
nazych spoczywają szka-
plerze. To wszystko są 
znaki tego nieustannego 
błagania:<<Nie wódź 
nas na pokuszenie>>,                                                  
w których szukamy 
wspomożenia Bogaro-
dzicy.”
19.08.1977r.

Myśli św. Jana Pawła II
na każdy dzień

8.10.
„Otwórz swoje serce 
Jezusowi Chrystuso-
wi, a poznasz odwa-
gę, która nigdy cię 
nie opuści, niezależ-
nie od trudności: po-
znasz miłość silniej-
szą niż śmierć!”
7.06.1992r.

9.10.
„Człowiek się dosko-
nale modli, kiedy się 
na przykład znajdzie 
na połoninach albo 
na jeziorze. I wczuwa 
się w przyrodę. Przy-
roda mówi za niego 
czy też raczej mówi 
do niego.-Doskonale 
się modli.”
13.04.1962r.

10.10.
„Całe życie chrze-
ścijańskie to właśnie 
exodus, czyli wę-
drówka przybliżająca 
nas stopniowo do 
domu Ojca. Prze-
żywajmy świado-
mie, drodzy bracia 
i siostry, ten nasz 
duchowy exodus                                 
i nie pozwólmy, aby 
sprawy materialne 
pochłonęły nas do 
tego stopnia, że 
staną się jedynym 
widnokręgiem nasze-
go życia.”
30.08.19888r.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 

Dwudziesta siódma Niedziela zwykła, rok A
PIERWSZE CZYTANIE Iz 5, 1-7
Pieśń o winnicy
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej win-
nicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją                      
i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej 
zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda 
winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. «Teraz więc, o mieszkańcy 
Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a winnicą 
moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? 
Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? 
Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywo-
płot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamie-
nię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty 
i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz». Otóż winnicą Pana 
Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. 
Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, 
a oto krzyk grozy.

PSALM RESPONSORYJNY   
Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: por. Iz 5, 7a)
Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela.
Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
Refren.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
Refren.
Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Refren.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE  (Flp 4, 6-9)
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bracia: O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 
Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i my-
śli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, 
co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: 
jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. 
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zo-
baczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 15, 16)
   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
   Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
   abyście szli i owoc przynosili.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Ga 1, 6-12; Łk 10, 25-37
Wtorek: Ga 1, 13-24; Łk 10, 38-42
Środa: Ga 2, 1-2. &-14; Łk 11, 1-4
Czwartek: Ga 3, 1-5; Łk 11, 5-13
Piątek: Ga 3, 7-14; Łk 11, 15-26
Sobota: Ga 3, 22-29; Łk 11, 27-28
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IV Pielgrzymka 
Jana Pawła II 
do Ojczyzny(13)

Kalwaria Zebrzydowska 14.08.1991
 

Karol Wojtyła od najmłodszych lat nawiedzał Kalwarię Zebrzydowską, bazylikę i dróżki. Przybywał tu począt-
kowo z ojcem, a następnie jako kapłan, biskup, kardynał a ostatecznie jako następca św. Piotra. W czasie prze-
jazdu do Wadowic i krótkiego postoju na kalwaryjskim rynku, 14 sierpnia 1991 roku Papież wypowiedział 
znamienne słowa: „Dziś tylko na krótko się tu zatrzymuję. Ale tutaj serce moje zostało na zawsze”.
Po opuszczeniu Kalwarii Zebrzydowskiej Jan Paweł II udał się do Wadowic.

Wadowice 14.08.1991
  W Wadowicach, podczas Mszy św. odprawionej                           
w kościele Św. Piotra, Jan Paweł II wypowiedział na-
stępujące słowa: „Tyś jest (Chrystus) Mesjasz, Syn 
Boga żywego” (Mt 16,16).
Bądź pozdrowiona, ziemio ojczysta, bądź pozdrowio-
ne, me rodzinne miasto nad rzeką Skawą. To tutaj,                 
w tym mieście, w starym parafialnym kościele, po raz 
pierwszy usłyszałem to Piotrowe wyznanie. Wyznanie 
to przyszło do mnie od chrzcielnicy i od ołtarza, z am-
bony i ze szkoły.
Dzisiaj, po tylu latach, jakże wdzięczny ci jestem, moja 
matko i mój ojcze, i mój bracie! Jakże wdzięczny ci 
jestem, prastara wadowicka parafio. I wam, kapłani, 
duszpasterze i katecheci... i wam, koledzy, rówieśnicy, 
koledzy i koleżanki. Jakże wam wdzięczny jestem za to 
największe „wtajemniczenie”. Wszystko z niego czer-
pie swój ostateczny sens.
Pragnę to wszystko w sposób szczególny zabrać na 
Jasną Górę, a potem przez Węgry do Rzymu. Pragnę 
zabrać jako szczególny skarb mojego życia całą tę piel-
grzymkę: poprzez Kraków, z krótkim zatrzymaniem 
w Kalwarii, a przede wszystkim tu, w Wadowicach. 
Na Jasną Górę pragnę to wszystko zabrać i pragnę was 

wszystkich zabrać, drodzy bracia i rodacy, wasze co-
dzienne sprawy, wszystkie nasze dzienne sprawy i wa-
sze niełatwe sprawy w odradzającej się III Rzeczypo-
spolitej. To wszystko pragnę zabrać. Wiedzcie o tym 
wy, którzy przyczyniliście się do mojego wychowania, 
że te sprawy są częścią mojego serca, że wszystko to, 
co służy dobru Ojczyzny mojej ziemskiej, jest także 
moim dobrem. Wszystko to, co ją niszczy, poniża, roz-
kłada, przeżywam jako największe cierpienie.
Na tym już skończę. Bóg zapłać”.
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Jan Paweł II w Wadowicach w 1991r. (zdjęcie archiwalne)

 
 

 

Jan Paweł II w kościele pw. Św. Piotra w Wadowicach w 1991r. (zdjęcie archiwalne)

   

Jan Paweł II w Wadowicach w 1991r. (zdjęcie archiwalne)

Jan Paweł II w Wadowicach w 1991r. (zdjęcie archiwalne) Opracowała ET
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Ujednolicone i uzupełnione brzmienie wybranych 
formuł modlitewnych

Modlitwy – nowe brzmienie

Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski przekazujemy poprawne brzmienie modlitw:

1. OJCZE NASZ (MODLITWA PAŃSKA)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo 
Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 
zbaw ode złego. (Amen.)

2. ZDROWAŚ MARYJO (POZDROWIENIE ANIELSKIE)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między 
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, 
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. 
Amen.

3. POD TWOJĄ OBRONĘ
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi 
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych 
przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. 
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko 
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu 
Synowi nas oddawaj.

4. AKT STRZELISTY „O MÓJ JEZU”
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy 
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

5. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego 
Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy 
nasze i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
i nad całym światem.
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako 
zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie.

6. DODATEK 2: MODLITWA „ANIELE BOŻY”
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie,                
w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź 
mnie do żywota wiecznego. Amen.

Opracowała ET
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Najpiękniejsze wizerunki Matki Bożej w Polsce
 Matka Boża Makowska

Z Maryją w Nowe Czasy

Sanktuarium Matki Bożej Królowej i Opie-
kunki Rodzin znajduje się na Podkarpaciu 
w Makowie Podhalańskim. Słynie ono ze 
szczególnego kultu oddawanego Najświęt-
szej Maryi Pannie. Obraz Matki Bożej 
Makowskiej z Dzieciątkiem znajduje się                                                                                      
w kościele parafialnym pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego. Jest jednym                                        
z najbardziej ukochanych przez górali 
wizerunków maryjnych.

W XIV wieku przybywający w te 
rejony osadnicy założyli na wy-
karczowanych terenach wioskę 
i wznieśli drewniany kościółek. 
Przy świątyni tej, pod wezwa-
niem św. Klemensa, utworzo-
no parafię, o której pierwsza 
wzmianka pochodzi z 1358 
roku. Ludność chętnie łączyła 
w swej tradycji kult św. Kle-
mensa z akcją apostolską św. 
Cyryla i Metodego, którzy na-
wracali na chrześcijaństwo nie-
dalekie Morawy i Słowację oraz 
przywieźli z Krymu relikwie 
św. Klemensa, złożone później                          
w Rzymie.
W 1590 roku proboszcz ks. 
Wojciech Dąbski umieścił                                       
w kościele obraz Bogarodzicy. 
O czasie jego powstania infor-
muje wzmianka umieszczo-
na na kartach księgi wizytacji 
makowskiego kościoła z 1602 
roku. Autor obrazu wzorował 
się na ikonie jasnogórskiej. 
Matka Boża z Makowa ubrana 
jest w ciemnoniebieski płaszcz 
oraz karminową suknię. Na ra-
mieniu widoczna jest dwuna-
storamienna gwiazda z napisem 
IHS. Postać Jezusa zdobi złota 
suknia z haftami kwiatów. Nad 

postaciami znajduje się wstęga z łacińskim 
napisem: „Ave Regina Coelorum, ave Domi-
na Angelorum”. Głowa Jezusa i głowa Maryi 
otoczone są złotymi aureolami, w obrębie 
których umieszczono zwężające się ku słoń-
cu promienie. Na głowach Maryi i Dzieciątka 
widnieją korony. Całość kompozycji dopeł-
niają sylwetki dwóch aniołów, umieszczone                                                                                 
w górnych narożnikach obrazu. Obraz zo-
stał namalowany temperą na podkładzie 
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,

Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami

i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 

która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,

zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.

Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,

która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,

Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

MODLITWA O USTPIENIE EPIDEMI

kredowym położonym na desce lipowej. 
Technika ta była używana w malarstwie 
polskim do końca XVI wieku. Obraz w stylu 
renesansowym przykuwa uwagę niezwykłą 
subtelnością rysunku i barw oraz ogólną 
harmonią kompozycji. Już w pierwszej po-
łowie XVII wieku obraz Matki Bożej Makow-
skiej cieszył się szczególną czcią wiernych. 
Najstarsza wzmianka o składanych wotach 
sięga 1643 roku. Udokumentowano istnie-
nie pięciu srebrnych sukienek oraz koron. 
Ozdoby te świadczą o rozwijającym się kul-
cie Matki Bożej na obrazie makowskim. 
Około 1700 roku ks. Andrzej Ziebrowski                                                              
w Makowie wzniósł nowy kościół pod we-
zwaniem Przemienienia Pańskiego. Kon-
sekracji nowego miejsca kultu dokonał                                          
w 1705 roku administrator diecezji kra-
kowskiej biskup Kazimierz Łubieński.                                                    
W 1745 roku obraz przeniesiono do nowego 
kościoła. Kult cudownego obrazu nasilił się 
po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX dog-
matu o Niepokalanym Poczęciu Najświęt-
szej Maryi Panny. W 1879 roku, 25 lat po 
jego obwieszczeniu, sprawiono Matce Bo-
skiej nową suknię, nawiązując do wyobra-
żenia Madonny z Lourdes. Podczas uroczy-
stych obchodów 50 rocznicy dodano nowe 
szaty i korony. 50 lat później u stóp ołta-
rza Patronki Rodzin wierni złożyli wotum 
dziękczynne zamknięte w srebrnym sercu.
Obraz zasłaniany jest na co dzień wize-
runkiem św. Anny, malowanym na blasze 
pancernej zamykającej ogniotrwałą szafę,                         
w której jest bezpiecznie przechowywany.
Cudowny wizerunek spaja we wspólnej czci 
nie tylko parafię makowską, ale i całą gór-
ską okolicę rejonu makowskiego. W aktach 
parafii zapisana jest ogromna liczba po-
dziękowań za otrzymane łaski. Matka Boża 
z Makowa była jednym z pierwszych wize-
runków maryjnych koronowanych przez 
papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty pod-
czas swej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 
roku na Krakowskich Błoniach uroczyście 
nałożył korony i intronizował Makowską 
Panią.

Ksiądz Jan Twardowski:
„Najświętsza Rodzina - rodzina najbliższa 

Bogu. Chyba tak ją można najprościej na-
zwać. Maryja i Józef szli z Jezusem, tak 
jak inne rodziny do świątyni, aby pierwo-
rodne dziecię płci męskiej ofiarować Panu. 
Posłuszni tak jak wszyscy prawu Boskiemu                               
i ludzkiemu. 
Tyle zwykłych rzeczy łączy nas z Najświęt-
szą Rodziną. Dom, stół, chleb, mleko, owo-
ce. Wszelkie troski dnia powszedniego. To, 
co najbardziej zwykłe, przyjęte z myślą                         
o Bogu - zbliża nas do tajemnicy rodziny 
zjednoczonej z Bogiem”.

   Ewa Wika w służbie Maryi 
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KALENDARIUM
NAWIEDZENIA
 510. – Ptaszkowo 
 6.10 –  Woźniki 
 7.10. – Grodzisk parafia św. Jadwigi 
 8.10. – Grodzisk parafia Najświętszego   
                 Serca Jezusa 
 9.10. – Grodzisk parafia św. Faustyny
10.10. – Kąkolewo 
11.10. – Bukowiec 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Nabożeństwa różańcowe w październiku codziennie dla dorosłych, mło-
dzieży i dzieci o godz. 17.30. Rozważania poprowadzą / w poniedziałek – 
Żywy Różaniec, we wtorek – Caritas Parafialna, w środę – dzieci, w czwar-
tek – Czciciele Miłosierdzia Bożego, w piątek – dzieci, w sobotę i niedzielę 
– Kapłani i S. Pallotynki, po różańcu Msza św. 

Dzisiaj można złożyć ofiarę do skarbon na wspomożenie apostolskiej i cha-
rytatywnej posługi Ojca Świętego względem całego świata tzw. Święto-
pietrze.

W poniedziałek 5 października o godz. 18.30 katecheza w kościele dla ro-
dziców i chrzestnych, którzy chcą ochrzcić dziecko w październiku.

Przypominamy, że sakrament bierzmowania młodzieży, która miała przy-
jąć go w ubiegłym roku szkolnym będzie 8 października o godz. 17.00                     
w parafii św. Jerzego przy ul. Swobody. W związku z tym zapraszamy na 
próby liturgiczne do kościoła św. Jerzego w poniedziałek i środę 5 i 7 paź-
dziernika na godz. 19.45. Obecność obowiązkowa.

Od pierwszej niedzieli października czynna biblioteka z zachowaniem 
ostrożności związanych z epidemią.

W przyszłą niedzielę DZIEŃ PAPIESKI. Zbiórka ofiar do skarbon na Fundusz 
Dzieła Nowego Tysiąclecia.

Trwa epidemia – przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w ko-
ściele.
Spowiadamy tylko w otwartych częściach konfesjonałów, a po zakończonej 
spowiedzi każdy spowiadający się dezynfekuje folię ochronną. Nie korzy-
stamy z zamkniętych części konfesjonałów.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie śp. Sabina Kujawa z ul. Nał-
kowskiej i śp. Stanisława Pawęzka z ul. Nowy Świat. Msza św. pogrzebo-
wa i pogrzeb za śp. Stanisławę w najbliższą środę o godz. 11.00. Polećmy 
tych zmarłych Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie …

 


