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Jezus i Jego uczniowie przechodzili przez Galileę, lecz On nie
chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Uczył bowiem swoich
uczniów i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce
ludzi. Oni Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach powstanie
z martwych. Uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz
bali się Go pytać. Potem przyszli do Kafarnaum. W domu zapytał ich: „O czym to rozprawialiście po drodze?”. Lecz oni milczeli, bo w czasie drogi sprzeczali się ze sobą o to, kto z nich
jest największy. Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i powiedział im: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatni
ze wszystkich i sługą wszystkich!”. Następnie wziął dziecko,
postawił je między nimi, przytulił do siebie i powiedział im:
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego,
który Mnie posłał”.
Błogosławiona zwyczajność
„Jeśli ktoś chce być pierwszy…” (Mk 9, 35). Testy, rankingi, plebiscyty – wszystko po to, by wskazać najlepszych i zawstydzić
tych, co się nie załapali. Tak wiele od siebie wymagamy, by nie
być tymi ostatnimi. I nierzadko płacimy wysoką cenę za sukces.
A może warto zacząć pielęgnować w sobie skromność i umiarkowanie? Naturalna, zwyczajna przeciętność została dziś ograbiona z szacunku. A przecież starożytni filozofowie powtarzali:
in medio virtus – ‘cnota leży pośrodku’. Nie wstydźmy się zdrowej
przeciętności. Zwyczajności dziecka, które Jezus stawia uczniom
za przykład. Jeśli kierujemy się wyłącznie kategorią sukcesu, najwyższymi dążeniami, to nie zapominajmy, że upadek z wysokości zwykle kończy się tragicznie.
Obdarz mnie, dobry Boże, życiową mądrością. Umiejętnością wybierania tego, co służy mojemu prawdziwemu dobru i co podoba się Tobie. Chroń przed pyszałkowatością
i pogonią za wiatrem ziemskiej chwały.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Lb 11, 25-29; Jk 5, 1-6; Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Apostoł Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, spotkaliśmy
kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony, i zabranialiśmy mu,
bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu!
Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł
źle mówić o Mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Zapewniam was: Jeśli ktoś poda wam kubek wody, bo należycie do
Chrystusa, nie utraci swojej zapłaty. Ale jeśli ktoś stałby się przyczyną upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie,
byłoby lepiej dla niego, aby mu przywiązano kamień młyński do
szyi i wrzucono w morze. I jeśli twoja ręka prowadzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie bez ręki osiągnąć życie, niż
z dwiema rękami iść na potępienie, w ogień nieugaszony. Jeśli
twoja noga prowadzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie bez nogi osiągnąć życie, niż z dwiema nogami być wyrzuconym na potępienie. Jeśli twoje oko prowadzi cię do upadku, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie bez jednego oka wejść do królestwa
Bożego, niż z dwojgiem oczu być wyrzuconym na potępienie,
gdzie ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie”.
Zgorszenie
Chcąc nie chcąc, zawsze stajemy po czyjejś stronie – działaniem
lub bezczynnością, mówieniem lub milczeniem, uśmiechem lub
przez kamienną twarz. W konkretnych życiowych sytuacjach
bezstronność nie istnieje. Wybierając, opowiadamy się za dobrem lub złem, postępujemy szlachetnie lub niegodziwie. Kiedyś nam wszystkim przyjdzie zdać sprawę ze swego życia. Jezus
przestrzega przed dramatem zgorszenia: gdy drugi człowiek
staje się przeze mnie gorszy, upada, zaczyna służyć złej sprawie.
Mieć kogoś na sumieniu to niezwykle gorzkie doświadczenie.
Dlatego Ewangelia mówi o zdecydowanym przeciwstawieniu się
złu: odetnij się od tego, co cię prowadzi do zła i grzechu.
Panie, miej miłosierdzie nade mną i przebacz mi, jeśli dopuszczę się zła, stając się dla kogoś powodem zgorszenia.
Przepraszam dziś za wszelkie moje niegodziwe słowa i złe
myśli.

WIARA I PATRIOTYZM
II wojna światowa – czas ofiary i świadectwa
(Katecheza X)
Kardynał Stefan Wyszyński pisał:
„Różne były losy Polski, ale rzecz znamienna, w tych najważniejszych dziejach, w męce i w chwale Kościół był zawsze z narodem i nigdy go nie opuścił. Kościół polski, choć jest rzymsko
– katolicki, czuje się prawdziwie narodowy, tak, iż nie potrzeba nam innych pseudonarodowych kościołów, bo w Polsce
narodowym Kościołem jest Kościół rzymsko – katolicki”.
Ten sługa Boży wyraził to w oparciu o osobiste doświadczenia. Był kapelanem Armii Krajowej w czasie niemieckiej
okupacji. Jako prymas Polski powiedział władzom komunistycznym rządzącym w imieniu ZSRR: „non possumus” i został
aresztowany na 3 lata. Miał, więc prawo zostawić dla nas zapraszające do refleksji przesłanie, „… jeśli przyjdą zniszczyć ten
naród zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego narodu”.
Zauważył to również zachodni historyk Richard Ewans
(czytaj Riczard Ełans) stwierdzając: „Kościół katolicki był instytucją, która bardziej niż wszystkie inne przyczyniła się do zachowania polskiej tożsamości na przestrzeni wieków”.
Ta prawda zajaśniała krwawym blaskiem w czasie II wojny
światowej. W naszych katechezach dotyczących wiary i patriotyzmu nie możemy tego okresu w dziejach Polski pominąć.
Kościół będąc źródłem duchowej siły Polaków, stał się
jednym z głównych przeciwników dwóch zbrodniczych totalitaryzmów XX wieku: „niemieckiego nazizmu” i „sowieckiego komunizmu”. Ich współpraca zapoczątkowana paktem
Ribbentrop – Mołotow z 23.08.1939 r. zaowocowała wspólną
agresją wojskową 1 i 17.09 i tzw. „IV rozbiorem” Polski.
Nasi wrogowie mieli przy tym jednoznaczną motywację: historyczno-polityczną i ideologiczną. Politycznie chcieli
zniszczyć- jak powiedział Mołotow „bękarta traktatu wersalskiego” i zemścić się. Niemcy za znów polskie – Śląsk, Wielkopolskę i Pomorze. ZSRR za „cud nad Wisłą” z 1920 r. i przekreślone nadzieje na światową rewolucję. Ideologicznie dla
komunistów religia była „opium dla ludu”, a dla nazistów
z Niemiec – wrogiem w walce o „rząd dusz”, tym bardziej, że
ich ruch był antychrzescijanski, odwołujący się do staropogańskich germańskich mitów. Sam Hitler mówił, że nie można
być chrześcijaninem i Niemcem.
Kościół dokumentami Piusa XI z 1937 r. „Mit brenennder
Sorge” i „Dirvini Redemptoris” ostro te ruchy potępił. Ruch
nazistowski, jako „zasadniczo nieprzyjazny wobec Chrystusa”,
a komunistyczny, jako niszczący „wszelki ład społeczny i podważający (…) podwaliny cywilizacji”.
Katolicy, a zwłaszcza duchowni stali się, więc fundamentalnymi wrogami tych zbrodniczych ideologii. Zwłaszcza
w przypadku Polski.
Ta wrogość miała zabarwienie wprost szatańskie.
Oto 2 świadectwa:
1) Pierwsze generała Andersa – aresztowany przez sowietów opisuje jak podczas rewizji znaleziono u niego medalik z Matką Boską, Prowadzący rewizję dostał niemal amoku i rzucił medalik o ziemię, plując na niego i depcząc.
2) Drugie z obozu koncentracyjnego w Działdowie – z szyi
więzionego tam arcybiskupa Nowowiejskiego Niemcy

zerwali krzyż i kazali podeptać. Sędziwy, ponad 80-letni, arcybiskup pochylił się i ucałował krzyż. Został pobity
i skopany.
W przypadku Polski i Polaków nie chodziło jednak tylko
o znaki. Celem było wyniszczenie narodu i wymordowanie
jego elit, a z tych, którzy przeżyją uczynienie niewolników.
Drogą do realizacji tego celu było zniszczenie ducha,
a wiec i wiary dającej nadzieję. Dlatego jak zauważa „Ian Kershaw” (czytaj Ajan Kerszoł) – „w planach germanizacyjnych dla
Europy Wschodniej nie było miejsca dla Kościoła Katolickiego”.
Walka o wolność stawała się zarazem walką o ducha. Wiara
i patriotyzm stawały się jednością.
Przywołajmy, choć kilka przykładów tej walki i jej skutki.
8 IX 1939 r. padły słowa: „arystokracja, popi (pogardliwe
określenie księży) i Żydzi muszą zostać wytępieni”.A 12.IX
niemiecki admirał Canaris zanotował: „zwróciłem uwagę gen.
Keitlowi, że wiem o tym, że planuje się w Polsce duże rozstrzeliwania, że zwłaszcza arystokracja i duchowni mają zostać unicestwieni”. Słowa te realizowano od 1 IX z teutońską dokładnością. Droga urzeczywistniania niemieckiego „Lebensraum”
– „przestrzeni życiowej” prowadziła przez śmierć duchownych.
Już 2 IX 1939 r. Wehrmacht (nie SS) zamordował 3 kapłanów
diecezji częstochowskiej. Jak zauważa ks. Prof. Jan Związek
„byli to pierwsi kapłani zamordowani na polskich ziemiach”….
Nie jedyni.
W ramach operacji „Tannenberg” przygotowywanej jeszcze przed wojną pięć specjalnych grup SS ( „Einsatzgruppen”)
rozpoczęło akcję „Inteligenz” („Inteligencja”) polegającą na
zabijaniu przedstawicieli polskiej elity. Do XII 1939 r. zabito
ok. 50-60 tysięcy członków kierowniczych warstw narodu.
Jej symbolem stało się zesłanie do obozu koncentracyjnego
Sachsenchausen profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Te działania miały jednak swoją kontynuację.
Do VII 1940 prowadzono tzw. „akcję AB” i zamordowano
kolejne tysiące. Ich zwłoki zakopano w zbiorowych mogiłach,
których symbolem są Palmiry. Ale nie tylko. Np. o wiele mniej
znane Lasy Piaśnickie i inne miejsca na Pomorzu kryją zwłoki
blisko 20-30 tysięcy rozstrzelanych, wykształconych Polaków:
urzędników, duchownych, działaczy patriotycznych ze Stowarzyszenia ”Rodto” i chorych.
Według świadków mordowano całe rodziny, łącznie
z dziećmi. Później w 1944 r. dla zatarcia śladów zbrodni ich
wykopane zwłoki palono. I tak miejsce pochówku dziś już błogosławionej męczennicy siostry Alicji Kotowskiej rozpoznano
po zachowanym fragmencie charakterystycznego różańca.
Apogeum rozstrzeliwań przypadło na 11 XI. Być może
miało to być symbolem przekreślenia nadziei na odzyskanie
niepodległości ojczyzny. Unicestwiając naród, chciano unicestwić jego warstwy kierownicze, w tym duchownych. Kolejny
raz, tym razem wspólna męczeńska krew objawiła jedność
wiary i patriotyzmu.
Tę jedność ukazuje napis na grobie wspomnianej wcześniej siostry Alicji: „Za Wiarę i Ojczyznę zamordowana przez
hitlerowców w Piaśnicy”. To epitafium symbolicznie pokazuje,

że oto kolejny raz księża, zakonnicy i siostry zakonne stanęli
razem z narodem, by być z nim w ofierze własnego życia.
Podobnie było na terenach okupowanych przez ZSRR Nawet do 1,5 milionów Polaków zesłano na „nieludzką ziemię”.
Ok. 20 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, urzędników, policjantów i przedstawicieli inteligencji zostało zamordowanych
– podobnie jak w przypadku okupacji niemieckiej strzałem
w tył głowy – w Katyniu, Miednoje i wielu innych miejscach.
Znamy już prawdę o tym mordzie. Ale warto pamiętać, że
najpierw z obozów w grudniu 1939 r. tuż przed Wigilią zabrano duchownych. Z 38 kapelanów zginęło 29 księży, 1 brat zakonny, 2 duchownych prawosławnych i 1 rabin. Ślad po nich
zaginął. Oddali życie za wiarę i ojczyznę, jak wielu innych.
Ksiądz Daniel Olszański podaje, że podczas niemieckiej okupacji zginęło 6 biskupów, 1934 księży diecezjalnych
i alumnów, 850 zakonników wraz z braćmi zakonnymi i 389
sióstr zakonnych. Ich przedstawicielami jest 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej świeckich i duchownych, a symbolem św. Maksymilian Maria Kolbe.
O wiele trudniej – wskutek braku archiwaliów – oszacować
liczby duchownych zamordowanych i represjonowanych na
terenie wschodniej Rzeczypospolitej.
W 1996 r. Tadeusz Madała podał, że od 1918 r. było represjonowanych ok. 600 księży diecezjalnych i zakonnych wyświęconych do 1946 r. Jak podaje Barbara Paszkiewicz: „(…)
sowiecka polityka antyreligijna spowodowała, że zaraz po
wkroczeniu Armii Czerwonej i NKWD bezzwłocznie przystąpiono do wyeliminowania (…) wszystkiego, co było związane
z wiarą i religią. W celu realizacji tej strategii represjom poddano w szczególności duchowieństwo. Kapłanów bito, maltretowano, wywożono do łagrów, a nawet mordowano”; (…)
księży, zakonników i zakonnice deportowano w głąb ZSRR”.
Ciekawe jest to, że na tych terenach nie było spektakularnych
egzekucji duchowieństwa dokonywanych publicznie. Przygotowywano je, czekając sprzyjających okoliczności.

Działo się tak również, ponieważ jak zauważył Sługa Boży
Kardynał August Hlond: „W toku 20-letniej walki z Kościołem
sowieci doszli do wniosku, iż lepiej unikać stwarzania męczenników i nie wzbudzać niepotrzebnie uczuć religijnych”.
Ale i tak, jak wskazują historycy, zamordowano ok. 240
księży, 100 zesłano na Sybir, a 42 zabito w czasie masakr urządzanych przez NKWD w więzieniach, w czerwcu 1941r.
Przywołane w tej katechezie dane są bardzo pouczające.
Oto pokazują jednoznacznie, że:
1) Kościół był z narodem w chwilach wyjątkowego dziejowego doświadczenia, jakim była II wojna światowa.
2) Kościół w walce o wolność był bardzo ważny. Potwierdzili
to wrogowie swoim działaniem. Warto o tym pamiętać,
gdy dziś część tzw. środowisk opiniotwórczych pomniejsza jego wartość dla Polski.
3) Zmieniają się epoki, ale działalność szatana się nie zmienia.Stare wzorce są odtwarzane. Dzisiaj wrogowie Kościoła również nie chcą jego męczenników. Pamiętają, że ks.
Jerzy Popiełuszko, zatłuczony pałkami i utopiony zrobił
być może więcej swoją śmiercią, niż kazaniami za życia.
Sięgają po inne metody, aby zniszczyć godność duchownych i odebrać im możliwość oddziaływania na wiernych.
Cel jest ten sam. Sposoby jego realizacji dostosowywane do sytuacji. Dziś też tego doświadczamy. Pamiętajmy
o tym.
I na koniec modlitwa do Matki Bożej Patronki Sprawy Polskiej:
„Opiekunko strapionych, Ucieczko pokrzywdzonych, Nadziejo cierpiących przyjmij sprawę Polski pod swą szczególną
opiekę. Wyjednaj przebaczenie za winy nasze u Boga Ojca.
Uproś Syna Twego, aby (…) skrócił dni niewoli Ojczyzny naszej”. Amen
Opracował ks. Włodzimierz Machura

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Msze św. w niedzielę: o godz. 9.00, 10.30 dla młodzieży,
12.00 dla dzieci i 18.00. Msze św. w tygodniu: o godz. 17.00
i 18.00. W środę po Mszy św. o godz.18.00 Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do św. Józefa. W czwartek po Mszy św. o 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. We
wtorek i sobotę Msza św. o 7.00 i 18.00. Kancelaria parafialna
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 17.00,
w soboty od godz. 8.00 do 9.00.
2. W poniedziałek, 1 października, w kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe.
Zachęcamy wszystkich parafian do licznego udziału w codziennej Mszy św. i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy odprawiali o godz. 17.30. Różaniec
dla dzieci w poniedziałek o godz. 17.30.
3. Miesiąc październik stanowi dobrą okazję do zainteresowania się Różami Żywego Różańca w naszej parafii. Cieszymy
się z parafian, którzy należą już do tych Róż, a pozostałych
zachęcamy do zaangażowania się w ich działalność. Niektóre
Róże wymagają uzupełnienia z powodu śmierci lub wyjazdu części ich członków. W związku z tym zainteresowanych

wstąpieniem do Róż zapraszamy na spotkanie w niedzielę,
7 października, po Mszy św. o godz., 9.00. Jeśli będzie więcej
chętnych osób, to być może uda się założyć nowe Róże. Do
obowiązków osób należących do Róży należy branie udziału w zmianach tajemnic różańcowych odbywających się raz
w miesiącu oraz codzienne odmawianie wyznaczonej na
zmianie jednej tajemnicy Różańca w intencjach wyznaczonych przez Kościół.
4. Spotkanie rodziców dzieci z kl. II szkoły podstawowej, będzie w poniedziałek, 1 października, na Mszy św. o godz. 18.00.
5. W pierwszy czwartek miesiąca, 4 października, po Mszy św.
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim. Dzień imienin papieża Franciszka.
6. Pierwszy piątek miesiąca, 5 października, jest dniem wynagrodzenia zniewag, jakich Serce Jezusowe doświadcza przez
oziębłość ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy litanią
do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania rodzaju

ludzkiego. Spowiedź od godz. 16.45. Prosimy zgłaszać chorych, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
7. W niedzielę, 7 października, przypada dziesiąta rocznica
śmierci bp. Adama Śmigielskiego. Pamiętajmy w modlitwie
o pierwszym Pasterzu naszej diecezji. Niech Bóg da Mu udział
w radościach nieba.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W czwartek, 27 września, św. Wincenty à Paulo (1581-1660),
francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel Zgromadzenia
Księży Misjonarzy;
• W piątek, 28 września, św. Wacław (ok. 907-929), książę cze-

ski, propagator chrześcijaństwa, męczennik;
• W sobotę, 29 września, święci Archaniołowie Michał, Gabriel
i Rafał;
• W poniedziałek, 1 października, św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła;
• We wtorek, 2 października, święci Aniołowie Stróżowie;
• W czwartek, 4 października, św. Franciszek z Asyżu (11821226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów;
• W piątek, 5 października, św. Faustyna Kowalska (19051938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia
Bożego.

5 INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 24.09.
17.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 24
18.00. † Czesława w 9. r. śmierci, Adama Grudzień
			 oraz zmarłych: brata, rodziców i teściów
Wtorek 25.09.
7.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 25
18.00. † Jerzego Cesarz, od siostry z mężem
Środa 26.09.
17.00. † Isławę Konieczną, od rodziny Rozmus
18.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 26
Czwartek 27.09. Św. Wincentego a Paulo
17.00. 1) † Krystynę Częstochowską, od brata
		 2) † Jana Olechowskiego, gregorianka 27
18.00.		 Msza święta dziękczynna w 50. r. ślubu z prośbą
			 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
			 dla Anny i Aleksandra
Piątek 28.09. Św. Wacława
17.00.		 Msza święta dziękczynna z prośbą o Boże
			 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Danuty
			 i Stanisława Maruszyj w 50. r. ślubu oraz dla Barbary
			 i Dariusza w 15. r. ślubu
18.00. 1) † Jana Olechowskiego, gregorianka 28
		 2) † Marię Biel, od sąsiadów z ul. Morcinka 16. kl. III
Sobota 29.09. Święto Świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała
7.00. 1) † Jana Olechowskiego, gregorianka 29
		 2) † Stanisławę Snopek
18.00. † Helenę Olbińską w 16. r. śmierci i zmarłych z rodzin
			 Olbińskich, Fijałkowskich i Sosinów
!
XXVI Niedziela Zwykła 30.09.
9.00. 1) † Jana, Kazimierę Perczak; Tadeusza Wilk
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 8. kl. IV,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. † Annę, Franciszka, Zdzisława Stańców
12.00. † Hieronima Balcerzaka i zmarłych z rodziny
			 Balcerzaków
18.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 30

Poniedziałek 01.10. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
17.00. † Mariusza Nowaka, od Agnieszki Lisowskiej z rodziną
18.00. † Kazimierza, Jadwigę Ćwienkowskich, od synów
			 i synowej
Wtorek 02.10. Świętych Aniołów Stróżów
7.00. † Jana, Janinę Oczoś
18.00. 1) † Sławomira Kiernożyckiego, od sąsiadów
		 2) † Henrykę Żurek, od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 3
Środa 03.10.
17.00. † Teresę Goska
18.00. 1) † Helenę Kucypera w 3. r. śmierci; Krystynę Witas
			 w 23. r. śmierci
		 2) † Teresę Rogacz z racji imienin, od męża, córki
			 i synów z rodzinami
Czwartek 04.10. Św. Franciszka z Asyżu
17.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
			 Bożej i Aniołów Stróżów w 11. r. urodzin dla Olgi
			 Wilkosz
18.00. † Feliksę, Władysława Czarneckich
Piątek 05.10. Św. Faustyny Kowalskiej
17.00. † Janusza Stelmaszyńskiego w 25. r. śmierci
18.00.		 Do Bożego Miłosierdzia z prośbą o zdrowie i Boże
			 błogosławieństwo dla Igora
Sobota 06.10.
7.00. † Zbigniewa Koścień, od sąsiadów First i Stasiowskich
18.00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) † Zofię, Ludwika, Henryka, Wandę Kalamat; Barbarę,
			 Janusza Haberko; Józefę, Bogusława Władysławę,
			 Elżbietę, Klaudiusza-Stanisława Struzik; Tadeusza
			 Badana
!
XXVII Niedziela Zwykła 07.10.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 8. kl. VI,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. † Mariusza w 20. r. śmierci, Jacka Boberek
12.00. † Kazimierza Ćwienkowskiego w 18. r. śmierci,
			 od synów i synowej
18.00.		 W intencji ojczyzny
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