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 22.  Niedziela zwykła

Kochani Parafianie!
Wakacje za nami. Nie wiem, dlaczego tak szybko minęły. Przed nami nowy rok szkolny  
i katechetyczny. Z duszą na ramieniu, ale i z nadzieją patrzymy w przyszłość. Dzwony naszego 
kościoła z nowymi sercami i nowym mechanizmem napędowym przypominają nam, że Bóg 
jest z nami i wzywa nas do pięknego życia. Dziękuję Wam z serca za finansową pomoc, która 
umożliwiła ten niezbędny remont. Właśnie wtedy,  gdy trwał ów remont, natknąłem się na 
przepiękne kazanie kard. Ratzingera, które wygłosił w jednym z bawarskich kościołów z okazji 
poświęcenia nowych dzwonów. Fragmenty dziś w naszej gazetce. Bardzo polecam. 

A skoro mowa o dzwonach, to pamiętamy, że ich fundatorem był Wojciech Kilar. Na terenie 
naszej parafii znajduje się jego dom. Miasto Katowice zamierza zorganizować tam muzeum. 

Kibicujemy temu pomysłowi. Dzięki aktywności społecznej miło-
śników muzyki pana Wojciecha udało się zorganizować cykl trzech 
koncertów jemu poświęconych. Pierwszy odbędzie się już 1 wrze-
śnia o 17.00 na parkingu przed Szkołą Podstawową nr 65 na ul. 
Kukułek. Wystąpi „Kwartet Smyczkowy Ben Sonore”, który zagra 
muzykę filmową. Następny koncert odbędzie się w naszym kościele 
już 5 grudnia. Wystąpi wybitny Zespół Śpiewaków Miasta Katowice 
„Camerata Silesia”. Chodzi mi po głowie pomysł wmurowania kie-
dyś w naszym kościele tablicy, która upamiętni pana Wojciecha. Co  
o tym myślicie?

Uwaga, małżonkowie! Zapraszam Was serdecznie na sobotni wieczór. Po mszy świętej 
odbędzie się Małżeński Wieczór Modlitewny animowany przez wspólnotę „Obdarowani”. Uwaga 
seniorzy! Gorąco namawiam Was, byście skorzystali z rekolekcji w Ośrodku Rekolekcyjnym 
w Brennej w dniach 11-14 października. Szczegóły w ogłoszeniach. Kandydatom do bierzmo-
wania przypominam, że już 9 września będziemy gościć w parafii bp Marka Szkudło, który 
udzieli tego sakramentu. Nie prześpijcie tego wydarzenia! 

Życzę wszystkim dużo błogosławieństwa, a zwłaszcza rodzicom, nauczycielom, dzieciom  
i młodzieży w nowym roku szkolnym! Bóg jest z nami. W Nim nadzieja! 

Wasz proboszcz – Ks. Tomasz Jaklewicz 

I czyt.: Pwt 4, 1-2.6-8 Psalm: 15, 1b-3.4b-5

II czyt.: Jk 1, 17-18.21b-22.27 Ewangelia: Mk 7, 1-8a.14-15.21-23

Jest nadzieJa! 

Wojciech Kilar - (fot. Zdzisław Sowiński)
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1.Czystość rytualna była ważnym elementem kultu Izraelitów. Ale czystość nie 
jest dla czystości. Celem religijności nie jest religijność, lecz Bóg, a wtórnie 

uświęcenie człowieka. Bywa tak, że droga do celu staje się celem samym w sobie. 
A to jest bez sensu. Dlatego Jezus w ostry sposób piętnuje faryzeuszy za dwie 
rzeczy: za obłudę i za zastępowanie Bożych praw bardziej liberalnymi prawami, 
które sprytnie omijając trudniejsze wymagania, dają pozór przyzwoitości. Nie ma 
innego wyjścia: słowa Jezusa trzeba odnieść do siebie, czyli przyjrzeć się własnej 
religijności. Pozwolić, by Pan odsłonił hipokryzję lub łatwe rozgrzeszanie się z trud-
niejszych przykazań. 

2. „Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie”. Jak 
daleko od Boga jest moje serce? Można też zapytać inaczej: gdzie jest moje 

serce, czyli co jest dla mnie najcenniejsze, najdroższe? Gdzie jest mój skarb? 
Bo gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. Pytanie o serce nie jest pytaniem  
o same uczucia, ale o miłość, czyli o wybór i wierność. 

3. „Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Trzeba 
uważać, by nie wylać dziecka z kąpielą. W imię tak zwanego autentyzmu re-

zygnuje się czasem z tradycji, powołując się przy tym na słowa Jezusa, że przecież 
ważne jest to, co w sercu. Na przykład w wielu krajach zrezygnowano z piątkowego 
niejedzenia mięsa na rzecz innej, rzekomo bardziej autentycznej formy postu. Efekt 
jest taki, że nie ma tam już dziś żadnego postu. Jezus nie wzywa do rezygnowania 
z tradycji na rzecz własnych pomysłów na autentyczną religijność. Chodzi o to, co 
święty Paweł nazwie „rozumną służbą Bożą” (Rz 12,1), czyli pobożność mądrą – 
wierną i twórczą zarazem. Chodzi o zgodność zewnętrznych praktyk z tym, co gra 
nam w duszach. Tylko czy pozwalamy, by w duszach grała nam Boża melodia? Im 
głośniej ktoś krzyczy, że jest autentyczny i nie da sobie niczego narzucać, tym ła-
twiej jest formowany przez kulturę masową według jednego modelu: konsumenta, 
niedojrzałego luzaka, egoisty. 

4. „Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; 
lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym”. Zdanie to 

mówi o wolności człowieka. To człowiek decyduje się na zło, a nie odwrotnie. To czło-
wiek otwiera furtkę diabłu lub zostawia niedomknięte drzwi, przez które wsącza się  
w niego trucizna. Wokół nas, owszem, wiele jest niszczących wyziewów. Ale nisz-
czy nas to zło, które świadomie wybieramy, na które się godzimy, zawierając jakiś 
zgniły kompromis. Zdanie Pana Jezusa jest strasznie wymagające. Nie mogę uciec 
od odpowiedzialności za moje wybory. Nie mogę się usprawiedliwiać, że taki jest 
świat, że wszyscy tak robią, że inaczej się nie da. Z drugiej strony to zdanie mówi 
o tym, jak wielki jest człowiek. Może zachować się pięknie i godnie nawet w jakimś 
ziemskim piekle. Ty meblujesz w swoim sercu, w swojej głowie, w swoim życiu.  
Ty tu urządzisz!

Ks. Tomasz Jaklewicz

Ty Tu urządzisz
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Dźwięczące  znak i  wiecznośc i

(…) W ostatnich latach słyszeliśmy 
dość wyraźne głosy, które mówiły: 
Czas wież i dzwonów minął; nie pasują 
już one do naszego świata, który jest 
całkiem inny. W miastach stoją wie-
żowce, tak że wieże kościelne stały się 
przy nich karłami. Pomyślmy choćby  
o katedrze św. Patryka w Nowym Jor-
ku, która między ogromnymi wysoko-
ściowcami robi wrażenie miniatury.  
W tym zupełnie innym świecie wieże 
kościelne straciły zatem swój charak-
ter punktu orientacyjnego. Bicie dzwo-
nów tak czy owak nie będzie słyszalne 
w hałasie naszych miast i miejscowo-
ści. A tam, gdzie byłyby słyszalne, po-
winniśmy go oszczędzić udręczonym 
hałasem ludziom, tak, aby mieli trochę 
ciszy. Ostatecznie wszyscy mają dzisiaj 
zegarki i sami wiedzą, która jest godzi-
na i kiedy trzeba iść na Mszę świętą.

Ale po pewnym czasie projektanci 
miast zobaczyli, że właśnie w mono-
tonnej pustyni nowoczesnych wysoko-
ściowców potrzebne są wyspy człowie-
czeństwa, znaki integracji i wspólnoty, 
intymności. Zauważyli, że te miniatury 
wiary pośród wieżowców zachowały  
w ten sposób swoje znaczenie czy uzy-
skały je na nowo. Rzeczywiście, tam, 
gdzie jest Bóg, tam jest człowieczeń-
stwo, ciepło, dom, tam powstają rodzi-
ny i wspólnoty. I jeśli się zastanowimy, 
to musimy ostatecznie stwierdzić: wy-
sokość wieżowców i wysokość wież są 
odmiennymi wielkościami. Wieżowce 
nie wskazują na niebo, lecz świadczą  
o potędze ziemi. Podnoszą tylko poziom 
ziemi, ale wskazują jedynie wszech-
obecność nas samych. Wskazują, że 
również na wysokości jest tylko ziemia 
i beton, który przecież pochodzi z zie-
mi, że wszystko jest takie samo i że 
ostatecznie jesteśmy sami. Wywyższa-
ją potęgę ziemi, a przez to tym wyraź-
niej dają nam poczucie naszej granicy. 
Wieża, nawet jeśli jest bardzo mała, 
jeśli jest jak skromny, dyskretny palec 
wskazujący, mówi o innej wysokości, 
o wysokości, do której nie można do-
trzeć za pomocą betonu czy rakiet;  
o wysokości, na którą można wspiąć 
się tylko sercem; o wysokości, któ-
ra nazywa się Bóg. Taka wieża mówi 
nam: istnieje inna, prawdziwa wyso-
kość, gdzie już nie ma ziemi i gdzie 
my jesteśmy już sami pośród sobie 
podobnych z naszymi osiągnięciami  
i niepowodzeniami; istnieje inna wyso-

(fragmenty kazania kard. Josepha Ratzingera o dzwonach w Pentling 
– 31 lipca 1994 roku)

Kard. Joseph Ratzinger w 2005 roku został papieżem 
Benedyktem XVI (fot. Wikipedia)
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kość, gdzie jest inne, prawdziwe niebo. 
Istnieje taka wysokość. Nie zapominaj 
o tym! Możesz jej dotknąć, musisz jej 
dotknąć, aby twoje życie było udane. 

A dzwony, które należą do wieży, nie-
jako dają wskazówce tego wyciągnięte-
go palca również głos. Kiedy słyszymy 
ich melodię, a także symfonię wielu 
dzwonów, to mamy poczucie przytul-
ności, pokoju, człowieczeństwa. I po-
nownie – mamy to poczucie dlatego, 
że dzwony nie mówią tylko o człowie-
ku, lecz mówią o Bogu; ponieważ mó-
wią nam: Bóg nie jest daleko, tak że 
musielibyśmy Go szukać z jeszcze lep-
szymi superrakietami. Jest całkiem bli-
sko, można Go znaleźć na wysokości 
serca i pośród nas. I mówią nam: Nie 
zapominaj o Nim pośród twoich wła-
snych spraw i poszukuj Jego bliskości. 
W ten sposób dzwony mówią nam: nie 
samym chlebem żyje człowiek. Istnieje 
inny chleb, istotny chleb, który przy-
chodzi z nieba i który jest pokarmem 
dla tego, co istotne w człowieku. 

Oczywiście, troska o to, co ziemskie, 
troska o świat, tak, aby mogli w nim 
żyć ludzie, jest ważna. Pan dał nam  
w tym celu ręce, rozum i narzędzia, czyli 
zdolność do wytwarzania narzędzi. Ale 
nie wystarczy nam samo zajmowanie 
się ziemią i naszymi interesami. Jeśli 
szukamy tylko pożywienia, dochodów  
i przyjemności, to będzie to zawsze zbyt 
mało. Im więcej mamy tego wszystkie-
go, tym bardziej czujemy, że jest to za 
mało; człowiek bowiem skonstruowany 
jest tak, że może go nasycić tylko nie-
skończoność, ten, który jest Nieskoń-
czony, wieczny, chleb z nieba, który 
jest prawdziwym pokarmem. Dzięki 
temu, czujemy: teraz żyję dobrze, te-

raz życie otrzymało swoją pełnię, swoje 
centrum, swój sens. Dzwony wciąż na 
nowo umieszczają to przesłanie Ewan-
gelii i całego Pisma Świętego w naszej 
codzienności (…). Bóg nie powinien 
być zamknięty w prywatnej przestrze-
ni naszych serc, lecz dzwony powinny 
pokazać, że Bóg należy także do sfery 
publicznej naszej wspólnoty, tak, aby 
mogła ona wzrastać i trwać we właści-
wy sposób.

(…) Dzwon mówi jednak jeszcze coś 
więcej. Zwraca się on nie tylko do ca-
łości wspólnoty i wzywa nas do tego, 
aby uznać Boga za podstawę, z któ-
rej wszystko pochodzi, lecz oczywiście  
i przede wszystkim wzywa na Mszę świę-
tą. Mówi nam: tu mieszka Bóg. Bóg jest 
współobywatelem miasta Pentling. On 
chce być jednym z nas. On czeka na nas. 
Chce nas gromadzić wokół siebie. Daje 
nam siebie w sakramentach świętych – 
zwłaszcza w Eucharystii – i w swoim sło-
wie. On gromadzi nas, nadaje rytm cza-
sowi. Niedziela, dzień zmartwychwstania 
Pana, dzień początku stworzenia, jest 
także czasem, który powinien być po-
święcony Bogu. Powinien On w murach 
naszego czasu i naszych obowiązków 
niejako wybić okno, przez które może 
wejść Jego światło. Bóg jest naszym 
współobywatelem. Radość dzisiejsze-
go dnia płynie stąd, że wiemy: Bóg nie 
jest daleki, gdzieś oddalony i trudny do 
znalezienia. On jest tutaj. Ale ten dzień 
zachęca nas też do refleksji. Czy nie jest 
tak, że często Boga ignorujemy? Czy nie 
żyjemy niezależnie od Niego, tak jakby 
Go nie było? Bicie dzwonu mówi nam: 
Idźmy do Niego. Pozwólmy, aby niedzie-
la była niedzielą. Bóg mieszka z nami. 
Mieszkajmy razem z Nim i wnośmy Jego 
światło w nasze dni (…).
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Z a p r o s z e n i e
Zapraszamy do kina plenerowego w sobotę 28 sierpnia 
2021 r. na film pt. „Madagaskar” oraz w  niedzielę 29 
sierpnia 2021 r. na film pt. „To właśnie miłość”. Filmy 
będą wyświetlane na terenie parkingu przy Wyższej 
Szkole Technicznej przy ul. Rolnej 43. WSTĘP WOLNY!

W ciągu stuleci ukształtowało się 
przekonanie, że dzwon określa też 
rytm dnia. Rano, w południe i wieczo-
rem dzwon mówi o wcieleniu Pana jako 
centrum czasu, jako świetle i nadziei 
wszystkich czasów, i tym samym za-
prasza, abyśmy modlili się także w na-
szych domach, w naszych rodzinach. 
Msza święta jest ważna i niezbędna, 
gdyż Bóg chce nas zbawić nie jako 
jednostki, ale jako wspólnotę, właśnie 
przez to, że nas gromadzi. To jednak 
zakłada, że my sami mamy z Nim in-
tymną relację; dlatego, to trzykrotne 
bicie dzwonów w ciągu dnia ma nam 
przypominać o modlitwie w rodzinie,  
o modlitwie w domu. Rodzina, która się 
modli, nie może być nigdy miejscem 
absolutnej rozpaczy lub wrogości. Mo-
dlitwa wciąż na nowo jednoczy, prze-
łamuje gniew, zniechęcenie i smutek 

i ponownie nas otwiera, ukazuje nam 
iskrę światła (…).

I ostatnia rzecz. Dzwon odmierza też 
rytm naszego życia. Bije na początku 
podczas chrztu i bije ponownie, gdy 
opuszczamy doczesność. W ten spo-
sób dzwon mówi o nieskończoności,  
o wieczności Bożej dobroci i o wieczno-
ści, która została nam obiecana, gdyż 
Bóg powołał nas do życia wiecznego 
– do tego, abyśmy kiedyś byli razem  
i tworzyli nowe niebo i nową ziemię. 
Tym samym dzwon przypomina nam  
o nadziei, która została nam dana. 
Ważne jest, aby pochłaniał nas nie tyl-
ko czas i jego troski, lecz aby nasze 
spojrzenie było otwarte na wieczność, 
na Pana, który nas sądzi. I na Pana, 
który nas zbawia (...).

Nasze brynowskie dzwony – ufundowane przez Wojciecha Kilara i jego żonę Barbarę. 
Od lewej: Wojciech, Barbara, Franciszek (fot. arch. parafii)
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Og³oszenia duszpasterskie
2 2 .  N i e d z i e l a  z w y k ł a

WProWadzenie do liTurgii:

(29 sierpnia 2021 r.)

na probostwie. W sobotę od 17.00 do 
18.00 adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i okazja do spowiedzi. 

4. Ministrantów oraz chłopców, którzy 
chcieliby zostać ministrantami, zapra-
szamy na zbiórkę w sobotę o godz. 
9.30. 

5. Nauka dla rodziców i chrzestnych  
w sobotę o 16.30. W przyszłą niedzielę 
na Mszy św. o 12.00 udzielimy chrztu 
świętego. 

6. Sakramentu bierzmowania udzieli na-
szej młodzieży biskup Marek Szkudło 
9 września podczas Mszy św. o godz. 
18.00. Młodzież byłych klas ósmych, 
która przygotowywała się w ubiegłym 
roku szkolnym do przyjęcia tego sakra-
mentu zapraszamy na spotkanie orga-
nizacyjne już w czwartek 2 września 
na godz. 18.30 do kościoła. Obecność 
tych, którzy chcą przyjąć bierzmowanie, 
jest obowiązkowa. 

7. Wznawiamy kwartalne Małżeńskie Wie-
czory Modlitewne animowane przez 
wspólnotę „Obdarowani”. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się w sobotę. Po 
Mszy wieczornej konferencja dla mał-
żonków, po niej modlitwa uwielbienia 
i możliwość spowiedzi. Zapraszamy 
małżonków i wszystkich chętnych. 

8. W tym tygodniu kancelaria będzie jesz-
cze czynna według porządku wakacyj-
nego, czyli w poniedziałek i środę od 
18.45 do 19.30 oraz w piątek od 8.45 
do 10.00.

9. Nadal aktualne jest zaproszenie do śpie-
wu w scholi. Chętnych zapraszamy do 
zakrystii po więcej informacji.

„Ten lud czci Mnie wargami, 
lecz sercem swym daleko 

jest ode Mnie” – te słowa usły-
szymy dziś w Ewangelii. Skła-
niają nas one do zastanowienia 
się nad naszą religijnością. Czy 
nasza pobożność jest szczera? 
Oddajmy Bogu chwałę nie tylko 
ustami, ale i sercem. 

Kolekta przeznaczona jest dziś 
na potrzeby naszej parafii. 

Bóg zapłać za każdą ofiarę.  

1. W środę rozpoczyna się nowy rok szkol-
ny. Tego dnia odprawimy Msze św. za 
uczniów, rodziców i nauczycieli na-
szych dwóch szkół. SP 65 będzie miała 
Mszę w kościele przy ul. Gawronów  
o 8.00. Odprawi ją ks. Tomasz Kliko-
wicz, który w tej szkole jest katechetą. 
SP 11 będzie miała Mszę w naszym 
kościele o godz. 8.00. 

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
W czwartek po Mszy o 8.00 nabożeń-
stwo o powołania kapłańskie. W piątek 
po Mszy o 8.00 nabożeństwo do Najśw. 
Serca Pana Jezusa. Od godz. 17.30 
zapraszamy do spowiedzi dorosłych  
i dzieci. O godz. 18.00 odprawimy Mszę 
szkolną. Zapraszamy dzieci w wieku 
szkolnym, a szczególnie pierwszokla-
sistów. Poświęcimy wtedy ich tornistry  
i przybory szkolne.

3. W sobotę odwiedzimy z posługą sakra-
mentalną chorych. Prosimy ich zgłaszać 
w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
29 sierpnia do 5 września 2021 r.

22. NIEDZIELA  ZWYKŁA 29.08 
7.30  Za + męża Ryszarda i ++ z ro-

dziny z obu stron – o dar życia 
wiecznego

9.00 Za ++ rodziców Sewerynę i Jana 
Rezler, siostrę Stanisławę, 
szwagra Józefa, bratowe Wie-
sławę i Barbarę, brata Marka 
oraz za ++ z rodziny Rezler  
i Ignasiak – o dar nieba

10.30 Za + Ewę Marcinkiewicz –  
o radość życia wiecznego (od 
męża, synów i rodziny)

12.00 W intencji rodziny Perek  
i Chrzan, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo  
i zdrowie

18.00 Za ++ Hildegardę i Józefa Ma-
tysik – o dar życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK 30.08
8.00  Za ++ Helenę i Pawła Rakocz 

– o radość życia wiecznego
18.00 W intencji Doroty Węgrzyn  

z okazji 18. rocznicy urodzin,  

W tygodniu od 29 sierpnia do 4 września 2021 roku mo-
dlimy się o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców 
ulicy RZESZÓTKI. W szczególny sposób pamiętamy o cho-
rych, wiekiem osłabionych i przeżywających jakiekolwiek 
trudności oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali przy tej 
ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich umocnieniem 
oraz źródłem obfitych łaski i darów Bożej Opatrzności.

Módlmy się za siebie wzajemnie…

10. Zapraszamy naszych seniorów do 
wyjazdu na rekolekcje zamknięte pod 
hasłem „Starość-Radość” w Ośrodku 
Rekolekcyjnym w Brennej. Zarezerwo-
waliśmy miejsca dla naszych parafian. 
Dojazd i powrót autobusem. Termin: 
11-14 października. Zapisy do połowy 
września. Cena 300 zł. Przy zapisie 
prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 
100 zł.

11. Przypominamy, że  przyjmujemy inten-
cje mszalne na przyszły rok. 

12. W tym tygodniu modlimy się za miesz-
kańców ul. Rzeszótki.  

13. Koncert kameralny muzyki filmowej 
Wojciecha Kilara odbędzie się w środę 
1 września 2021 r. godzina 17:00 na 
parkingu przed Szkołą Podstawową nr 
65 na ul. Kukułek. Wystąpi „Kwartet 
Smyczkowy Ben Sonore”. Będzie to 
pierwszy z cyklu koncertów upamiętnia-
jących naszego wybitnego parafianina. 
Następny koncert będzie w naszym 
kościele 5 grudnia. 

14. Na nowy rok szkolny uczniom, ro-
dzicom i nauczycielom życzymy dużo 
światła Ducha Świętego oraz zdrowia. 
Wszystkim niech Pan Bóg błogosławi.



z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie i dary 
Ducha Świętego

WTOREK  31.08 
8.00  Za ++  rodziców Annę i Francisz-

ka Maciejczyk oraz ++ braci 
Stanisława i Joachima – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 Za + Janinę Szczypkę (rocznica 
śmierci) – o radość życia wiecz-
nego

ŚRODA  01.09 
8.00 W intencji uczniów i nauczycieli 

Szkoły Podstawowej Nr 11  
z okazji rozpoczynającego się 
nowego roku szkolnego, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo  
i dary Ducha Świętego

18.00 Za + Stefanię Dziuk (rocznica 
urodzin) oraz za ++ z rodziny 
Dziuk i Przewieźlik– o radość 
życia wiecznego

CZWARTEK 02.09 
8.00 W intencji kapłanów, kateche-

tów i sióstr zakonnych oraz  
o nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne

18.00   Za ++ Stefana i Anielę Sołtysek 
– o radość życia wiecznego 

PIĄTEK 03.09 
WSPOMNIENIE 
ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO, 
papieża i doktora Kościoła
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu dla 

chorych członków Żywego Ró-
żańca Świętego i ich rodzin

18.00 Za + Helenę Odorkiewicz (rocz-
nica śmierci), za ++ męża Jana, 
synów: Zygmunta, Cypriana  
i Edmunda oraz za ++ z rodziny 
Rybińskich, a także za + Broni-
sławę Sikocińską (z okazji imie-
nin) i za ++ z rodziny – o radość 
życia wiecznego

SOBOTA  04.09 
8.00 W intencji ++ członków Żywego 

Różańca Świętego
18.00 Za + Stefana Harasa (9. rocznica 

śmierci) – o dar życia wiecznego

23. NIEDZIELA  ZWYKŁA 05.09 
7.30  W intencji małżonków Małgorza-

ty i Arkadiusza z okazji 30. 
rocznicy ślubu, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski i proś-
bą o dalsze Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

9.00 W intencji Piotra Kachel z okazji 
50. rocznicy urodzin oraz w in-
tencji syna Mateusza z okazji 
14. rocznicy urodzin, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski  
i prośbą o Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i dary Ducha 
Świętego

10.30 Za + Edwarda Bruczyńskiego 
(19. rocznica śmierci) – o ra-
dość życia wiecznego

12.00 W intencji dziecka przyjmujące-
go chrzest święty: Mai Ewy Ko-
walskiej, jej rodziców i chrzest-
nych oraz za roczne dziecko: 
Weronikę Trzeciak

18.00 Za + Stanisława Szwed ( 37. 
rocznica śmierci)  – o radość 
życia wiecznego
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