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Schodzili się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze jednak i nauczyciele Pisma szemrali: „On przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy tę przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie szuka
tej zaginionej, aż ją znajdzie? A kiedy ją znajdzie, bierze ją z radością na ramiona. Po powrocie do domu zwołuje przyjaciół
i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją
zaginioną owcę». Mówię wam: Większa będzie radość w niebie
z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo gdy jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi
jedną drachmę, czy nie zapala lampy, nie zamiata domu i nie
szuka starannie, aż ją znajdzie? A kiedy ją znajdzie, zwołuje
przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam
drachmę, którą zgubiłam». Mówię wam: Taka sama jest radość
wśród aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.
Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy
z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada». Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju,
tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko
wydał, nastał w tym kraju wielki głód i również on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i zatrudnił się u jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął najeść się strąkami, którymi karmiły się świnie, ale
i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się nad sobą i stwierdził:
«Tylu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja
ginę tu z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu:
Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie
jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby
jednym z twoich najemników». Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A kiedy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec i ulitował
się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn mu powiedział: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie.
Już nie jestem godny nazywać się twoim synem». Wtedy ojciec

powiedział do swoich sług: «Szybko przynieście najlepszą szatę
i ubierzcie go. Włóżcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi.
Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie je. Będziemy jeść i bawić
się, bo ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł
się». I zaczęli się bawić. Tymczasem jego starszy syn był na polu.
Gdy wracał i był już blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co się wydarzyło. On mu odpowiedział: «Twój brat wrócił i ojciec zabił tłuste cielę, bo odzyskał
go zdrowego». Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Wyszedł
więc ojciec i zachęcał go do wejścia. Lecz on powiedział do ojca:
«Tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego polecenia, ale
ty nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić
z przyjaciółmi. A gdy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój
majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste cielę». On mu
odpowiedział: «Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co
moje, należy do ciebie. Przecież trzeba się bawić i radować, bo
ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się»”.
Miłosierny Ojciec czeka
Święty Jan Paweł II w encyklice „Dives in misercordia” napisał:
„Ten syn to poniekąd człowiek wszystkich czasów”. Czytając
w tym roku już po raz trzeci tę znaną przypowieść, spróbujmy na
miarę swoich możliwości zastanowić się, to znaczy wejść w siebie, i zrozumieć, że potrzebujemy nawrócenia. Patrząc na młodszego syna, powinniśmy uwierzyć, że także na nas czeka miłosierny Ojciec, który wzruszy się głęboko na widok naszej nędzy
i wyciągnie ręce, gdy zdecydujemy się powrócić do Niego. I my
otrzymaliśmy od Boga tę część majątku, czyli wolność, która bardzo często prowadzi nas w dalekie strony, czyli daleko od Niego.
Trwonimy ją wówczas, żyjąc rozrzutnie w grzechu, przez co stajemy się żałosnymi świniopasami i niewolnikami grzechu.
Jezu, ufam Tobie. Pomóż mi powstać z grzechów, abym
szczerze pragnął powrócić do domu rodzicielskiego i nie
zginął z nędzy i głodu. Niech doznam radości z odnalezionego zbawienia.
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Mówił też do uczniów. „Był pewien bogaty człowiek. Miał on
zarządcę, którego oskarżono, że trwoni jego majątek. Wezwał
go więc i oświadczył mu: «Cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się
ze swego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać».
Wtedy pomyślał sobie zarządca: «Co zrobię, skoro mój pan
pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów,
gdy zostanę usunięty z zarządu». Przywołał dłużników swego
pana, każdego z osobna, i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?». Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy».
Wtedy powiedział mu: «Weź swoje zobowiązanie, usiądź i napisz szybko: pięćdziesiąt». Potem zapytał drugiego: «A ty ile
jesteś wanien? ». Ten odpowiedział: «Sto miar zboża». Polecił
mu: «Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt». Pan
pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego rozsądek. Bo synowie tego świata są wśród podobnych sobie bardziej rozsądni
niż synowie światłości. Mówię wam: Używajcie nieuczciwej
mamony do zjednywania sobie przyjaciół, aby przyjęto was
do wiecznych mieszkań, gdy się już ona skończy. Kto jest
wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej; a kto w małej
rzeczy jest nieuczciwy, jest nieuczciwy i w wielkiej. Jeśli więc
nie jesteście wierni w zarządzaniu nieuczciwą mamoną, kto
wam powierzy prawdziwe dobro? I jeśli w cudzych sprawach

nie jesteście wierni, kto wam powierzy wasze? Żaden sługa
nie może służyć dwom panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany,
a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.
Przebacz swoim winowajcom
Pochwała nieuczciwego rządcy, który wpierw trwoni majątek
swego pana, a potem zmniejsza zobowiązania, wydaje się być
zaskakująca. Co naprawdę on zrobił, że został pochwalony
i wskazany jako przykład? Jego pytanie: Ile jesteś winien mojemu panu?, przywodzi na myśl wezwanie z Modlitwy Pańskiej
w wersji Łukasza: … przebaczamy każdemu winnemu nam.
Zaskakująca pochwała nieuczciwego rządcy jest zatem dla nas
wezwaniem, abyśmy nie zwlekali z przebaczeniem naszym winowajcom, dzięki czemu nasz dług (czyli grzechy) zostanie przekreślony przez samego Pana (czyli Chrystusa). A że mamy problemy z takim przebaczaniem, to może właśnie dlatego Jezus
zostawił nam tak trudną przypowieść…
Jezu, jesteś moim Panem i tylko Tobie chcę służyć. Wiem,
że ta służba polega na okazywaniu miłości wszystkim
ludziom, również nieprzyjaciołom. Dopomóż mi, abym
umiał im przebaczać.
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Matka Teresa z Kalkuty ogłoszona świętą
W niedzielę 4 września, w 19. rocznicę jej śmierci, bł. Matka Teresa z Kalkuty została ogłoszona świętą.

Założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości, Agnes
Gonxha Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 1910 roku jako trzecie
dziecko w rodzinie albańskiej w wówczas osmańskim Skopje.
Jako dziecko uczyła się języka serbochorwackiego i albańskiego, grała na mandolinie i inscenizowała małe przedstawienia
teatralne. W żyjącej w dostatku rodzinie udzielanie pomocy
potrzebującym było czymś ogólnie przyjętym. Ojciec Mikołaj, kupiec i polityk zasiadający we władzach miejskich, zmarł
w 1919 roku, gdy Agnes miała osiem lat.
Jako 12-latka podczas misji prowadzonej przez jezuitów
w Skopje usłyszała o pracujących w indyjskim Bengalu loretankach i postanowiła, że zostanie tam siostrą misjonarką.

W 1929 roku, w wieku 18 lat, pojechała do Dublina, gdzie
wstąpiła do irlandzkiego zgromadzenia sióstr loretanek, które wysłało ją niebawem do Indii, gdzie w mieście Darjeeling
uczyła się angielskiego, bengalskiego, trochę hindu i rozpoczęła nowicjat. Jako imię zakonne wybrała sobie: Maria Teresa
od Dzieciątka Jezus – na pamiątkę kanonizacji Teresy z Lisieux, która odbyła się w 1925 roku. W 1931 roku złożyła pierwsze śluby zakonne i została nauczycielką w Kalkucie, w szkole
dla dziewcząt z zamożnych rodzin. Uczyła geografii, historii
i religii. Od 1936 roku była kierowniczką szkoły podstawowej,
a od 1939 roku, po złożeniu ślubów wieczystych, kierowała St.
Mary’s School.
W życiu Matki Teresy dokonał się przełom, gdy 10 września
1946 roku jadąc pociągiem do Darjeeling spojrzała na krzyż
i poczuła, że Bóg ją wzywa, aby wszystko zostawiła i służyła
najbiedniejszym w slumsach. Po tym wydarzeniu, które określała jako „inspiration day”, chciała opuścić klauzurę, ale i też
pozostać w klasztorze. Jednak zgodę na ten krok otrzymała
od arcybiskupa Kalkuty, Ferdinanda Perier oraz papieża Piusa
XII dopiero po dwóch latach starań.
17 sierpnia 1948 roku 38-letnia Teresa po raz pierwszy
ubrała własne sari. Było ono z białej bawełny i takie samo, jakie nosili ludzie na ulicy. Sari ozdabiały trzy błękitne pasy, kolor Matki Bożej.
Po krótkim kursie pierwszej pomocy u sióstr w misji medycznej s. Teresa przeniosła się do dzielnicy nędzy Entally,
gdzie natychmiast rozpoczęła nauczanie dzieci ze slumsów
oraz odwiedzała okoliczne domy. W krótkim czasie utworzyła stację dla chorych na trąd, szybko też znalazła dziewczęta
z różnych krajów chętne do współpracy. Wraz z nimi założy-

ła „Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości” zaaprobowane
przez papieża w 1950 roku.
Równie szybko jak zgromadzenie rosło na świecie zainteresowanie działalnością Matki Teresy. Gdy na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Indiach w 1964 roku
poznał ją osobiście papież Paweł VI, nie szczędził wyrazów
uznania dla jej dzieła. Wkrótce pojawiły się liczne odznaczenia, Matka Teresa otrzymała m.in. w 1973 roku – przyznaną
po raz pierwszy Nagrodę Templetona, w 1978 roku – Nagrodę
Balzana, w 1979 – Pokojową Nagrodę Nobla i w 1996 – honorowe obywatelstwo USA. Była też wielką obrończynią życia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Wielkie zaabsorbowanie pracą i ciągłe podróże znacznie
obciążyły stan zdrowia Matki Teresy. W 1983 roku lekarze
stwierdzili problemy z sercem, w 1989 wszczepiono jej rozrusznik serca. Zmarła 5 września 1997 roku w Kalkucie w wieku 87 lat. „Matka Teresa była darem dla Kościoła i świata” - powiedział Jan Paweł II na wiadomość o jej śmierci.
Założycielka zgromadzenia, od 1951 roku obywatelka Indii, miała pogrzeb państwowy. W kondukcie żałobnym ulica-
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mi Kalkuty szło ponad milion osób. Ostatni hołd Matce Teresie
złożyły setki głów państw i szefów rządów oraz czołowi przedstawiciele różnych religii.
Wobec szerokiego zasięgu jej dzieła i powszechnego przekonania o jej świętości Jan Paweł II zezwolił na rozpoczęcie
jej procesu beatyfikacyjnego już w dwa lata po jej śmierci,
a więc przed upływem wymaganych 5 lat. A 19 października
2003 roku osobiście ogłosił ją błogosławioną na placu św. Piotra w Rzymie. Uroczystość w Watykanie zgromadziła 300 tys.
wiernych.
Przez całe swoje życie Matka Teresa głosiła miłość, której
Jezus pragnął dla całej ludzkości, a zwłaszcza wobec najuboższych z biednych.
W grudniu 2015 roku papież Franciszek uznał cud potrzebny do jej kanonizacji. Dotyczy on przypisywanego Matce Teresie wstawiennictwu uzdrowienia Brazylijczyka ze śmiertelnej
choroby mózgu w 2008 roku. Był on obecny podczas kanonizacji. Kanonizacja Matki Teresy odbyła się w ramach obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Świętego Roku Miłosierdzia
w Watykanie 4 września 2016 roku.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Sakrament chrztu udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 10.30. W czwartą niedzielę miesiąca
Msza św. o godz. 12.00 z błogosławieństwem dzieci na roczek.
Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
2. Niedziela, 11 września, rozpoczyna kwartalne dni modlitw
za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VI Tydzień Wychowania pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. Pamiętajmy, że dzieci
i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie.
3. W piątek, 16 września, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II; możemy
składać karteczki z prośbami, podziękowaniami i ofiarami.
4. W sobotę, 17 września, wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie
wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się
sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.
5. Niedziela, 18 września, to Dzień Środków Społecznego
Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów
i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających
wartości.
6. W trzecią niedzielę miesiąca, 18 września, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszym kościele. Bóg
zapłać.
7. Decyzją Episkopatu w niedzielę 18 września będzie prxzeprowadzona zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym
w trzęsieniu ziemi jakie miało miejsce 24 sierpnia we Włoszech.
8. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w poniedziałek, 19 września, na Mszy św. o godz. 18.00.
9. We wtorek, 20 września, spotkanie młodzieży gimnazjalnej, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania.

10. Spotkanie rodziców młodzieży gimnazjalnej, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania będzie w poniedziałek, 26 września, na Mszy św. o godz. 18.00.
11. W czwartek, 22 września, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną
poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami.
12. W czwartek, 29 września odbędzie się zbiórka zużytego
sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Uzyskane fundusze
przeznaczone są na pomoc projektów katolickich misyjnych.
Zużyty sprzęt składamy na parkingu parafialnym.
W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• 13 września, św. Jan Chryzostom, gorliwy pasterz i wspaniały kaznodzieja; barwne językowo kazania przyniosły mu popularność; nadano mu przydomek „Złotousty”;
• 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał
zbawienia świata nasz Pan Jezus Chrystus. W czasach, kiedy
symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać
się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego
znaku, gdy przechodzimy obok kościoła czy przez okazywanie
szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom;
• 15 września, Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina
Matkę Bożą Bolesną;
• 16 września, święci męczennicy: papież Korneliusz i biskup
Cyprian, nieugięci obrońcy chrześcijańskiej wiary; złożyli swoje życie w ofierze podczas cesarskich prześladowań w połowie III wieku;
• 18 września, św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się wielką pobożnością i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet wbrew woli
rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej
Ojczyzny;
• 20 września, święci męczennicy z Korei: pierwszy koreański

kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł
Chong Hasang oraz ich towarzysze;
• 21 września, św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego okupanta, autor
Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym i Nowym Testamentem;

• 23 września, św. Ojciec Pio, jeden z najbardziej popularnych
i znanych świętych minionego stulecia; z jego kapłańskiej
posługi, zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego
kierownictwa, korzystało wielu pielgrzymujących do San Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie
obowiązki.

5 INTENCJE MSZALNE

XXIV Niedziela Zwykła 11.09.
9.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 11
10.30.		 O szczęśliwą operację i zdrowie dla Edwardy i o Boże
			 błogosławieństwo dla dzieci
12.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Jasia w 10. r. urodzin
18.00. † Marię, Stanisława, Aleksandra Szymskich
Poniedziałek 12.09.
17.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 12
		 2) † Władysławę, Józefa, Stanisława, Józefa, Zbigniewa
			 Jasek
18.00. † Mariannę, Bronisława, Stefana Krosta; Stanisława
			 Pazur; Zygmunta Molickiego
Wtorek 13.09. Św. Jana Chryzostoma
7.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 13
		 2) † Henrykę Stryjniak, od koleżanek z pracy wnuczki
18.00. † Janinę, Jana Oczoś, od córki
Środa 14.09. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
17.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 14
		 2) † Andrzeja Kiljan w 1. r. śmierci, od córki i dzieci
18.00. † Władysława w 2. r. śmierci, Natalię Jańczyk; Helenę,
			 Stanisława Snopek
Czwartek 15.09. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
17.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 15
		 2) O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Remigiusza
			 Stypka w 15. r. ślubu
18.00. † Irenę Gulińską w 4. r. śmierci, od syna z rodziną
Piątek 16.09. Świętych męczenników Korneliusza
i Cypriana
17.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 16
		 2) † Wandę Kutryba, od syna z rodziną
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego dla
			 nich, a także za wszystkich pacjentów oraz o życie
			 wieczne dla zmarłych pacjentów
Sobota 17.09.
7.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 17
16.00		 Ślub: Adrian Korzeniowski i Agnieszka Matysiak
18.00. 1) † Michała Smolińskiego w 5. r. śmierci, od babci
			 Teresy
		 2) † Zofię, Ludwika, Wandę, Henryka Kalamat; Józefę,
			 Bogusława, Władysławę, Elżbietę, Klaudiusza-Stanisła			 wa Struzik; Barbarę, Janusza Haberko; Tadeusza Badana

XXV Niedziela Zwykła 18.09.
9.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 18
10.30.		 Chrzty: Filip Szyszka, Milena Skopowska, Lena
			 Ziętkowska
12.00.		 O Boże błogosławieństwo w 35. r. ślubu dla Jolanty
			 i Bogdana Krajewskich
18.00. † Mieczysława Mitka w 30. r. śmierci, od żony i dzieci
Poniedziałek 19.09.
17.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 19
18.00. 1) † Krystynę Natkańską, od córki z mężem i wnukiem
		 2) † Marcina Wilka w 3. r. śmierci, od mamy
Wtorek 20.09. Św. Andrzeja Kim Taegona i towarzyszy
7.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 20
18.00. 1) † Małgorzatę Szczygieł; oraz za zmarłych rodziców
			 Lucjana i Danutę Cyba
		 2) † Zbigniewa Zacz, od brata i bratowej Mieczysława
			 i Alicji
Środa 21.09. Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
17.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 21
		 2) † Mieczysława Gierat, od córki z rodziną
18.00. † Zachariasza Solipiwko w 20. r. śmierci
Czwartek 22.09.
17.00. † Jana Jachimowicza, od sąsiadów z bloku
			 Tysiąclecia 12
18.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 22
		 2) † Wiesława Kmieciak w 2. r. śmierci; Zofię Piskała
Piątek 23.09. Św. Pio z Pietrelciny
17.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 23
		 2) † Wincentynę Pogoda, od uczestników pogrzebu
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła
			 Stróża dla Patryka
Sobota 24.09.
7.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 24
18.00. 1) † Czesława w 7. r. śmierci, Adama, Katarzynę,
			 Izydora Grudzień; Ryszarda, Joannę, Stanisława
			 Kwiatkowskich
		 2) † Mariusza Gnieckiego, od żony i dzieci
XXVI Niedziela Zwykła 25.09.
9.00. † Mateusza Przybyszewskiego
10.30. † Annę, Franciszka, Zdzisława Stańców
12.00. 1) Roczki: Igor Wróbel, Michał Wański
		 2) O Boże błogosławieństwo i zdrowie w 11. r. urodzin
			 dla Marcina Witek
18.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 25
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