
L I T U R G I A  S Ł O W A
PIERWSZE CZYTANIE 

Iz 50, 5–9a
  Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie 

oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet 
mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. 
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewa-
gami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, 
dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego 
uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że 
wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który 
Mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór 
ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim 
oskarżycielem? Niech się zbliży do Mnie! Oto 
Pan Bóg Mnie wspomaga. Któż Mnie potępi?

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 116A, 1–6.8–9 

W krainie życia będę widział Boga
Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Ga 6, 14

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego 
innego, jak tylko z Krzyża Chrystusa, 
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany 
dla mnie, a ja dla świata.
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Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta otchłani,
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
„O Panie, ratuj me życie!”

K O M E N T A R Z

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niewoli, a On mnie wybawił.

  Dzisiejsze czytania pokazują nam 
różnicę między optyką Bożą a optyką 
ludzką. W sposób dotkliwy doświadczył 
tego św. Piotr. Słyszymy w Ewangelii, że 
kiedy chciał po ludzku uratować Mistrza, 
nie wziął pod uwagę planów Bożych. 
Dlatego Pan Jezus mówi do Piotra: „Zejdź 
mi z oczu”, a dokładnie tłumacząc, mówi: 
„Stań za Mną” – przestań myśleć jak szatan. 
Przyjmij postawę ucznia, który słucha 
Mojego Słowa, a nie forsuje swoich prywa-
tnych rozwiązań na życie. Zbawiciel chce 
nam dziś powiedzieć, że rozwiązania 
zgodne z wolą Bożą, nawet jeśli stoją 
w sprzeczności z ludzką logiką, są zawsze 
dobre. Musimy jednak pamiętać, że życie 
zgodne z wolą Bożą związane jest zawsze 
z wzięciem swojego krzyża i podążaniem 
za Mistrzem przez życie. Jezus wziął krzyż 
z miłości do Ciebie. A co Ty zrobisz? Czy 
pójdziesz za Nim?
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  Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś 
będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie 
spełniał uczynków? Czy (sama) wiara zdoła 
go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra 
nie mają odzienia lub brak im codziennego 
chleba, ktoś z was powie im: Idźcie w poko-
ju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! – a nie 
dacie im tego, czego koniecznie potrzebują 
dla ciała – to na co się to przyda? Tak też 
i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynka-
mi, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś 
powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam 
uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, 
to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.

DRUGIE CZYTANIE 
Jk 2, 14–18

EWANGELIA  
Mk 8, 27–35

   Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami 
do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze 
pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? 
Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, 
inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z pro-
roków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie 
uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś 
Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby 
nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pou-
czać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, 
że będzie odrzucony przez starszych, arcy-
kapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie 
zabity, ale po trzech dniach zmartwychwsta-
nie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go 
upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na 
swych uczniów, zgromił Piotra słowami: 
Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz 
o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem
przywołał do siebie tłum razem ze swoimi 
uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 
Bo

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
oczy moje od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; 
a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewan-
gelii, zachowa je.
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    Moje jesienne nastawienie do rzeczywistości 
nieodmiennie przywodzi mi na myśl leniwca. 
To mile wyglądające zwierzątko, przypomina-
jące skrzyżowanie koali z lemurem, jest wprost 
stworzone do obijania się. Ma niewiele mięśni, 
ale ogromny, wielokomorowy żołądek. Może 
zatem zrobić spore zapasy, nie ruszając się z 
miejsca. Nie reguluje swojej temperatury ciała, 
bo to byłby duży wysiłek dla organizmu. Gdy 
mu gorąco przesuwa się lekko w cień, gdy zbyt 
chłodno wysuwa pyszczek ku słońcu. Takie 
postępowanie umożliwia mu zmniejszenie 
zapotrzebowania kalorycznego o połowę w sto-
sunku do innych ssaków, których metabolizm 
odpowiada za ciepłotę ciała. Leniwce mają 
niespotykaną w świecie zwierząt odporność. 
Po urodzeniu  maleńki leniwiec odwraca się do 
góry nogami i pozostaje w tej pozycji do końca 
swoich dni. Leniwiec pstry może nawet obrócić 
głowę o 270 stopni, żeby zbyt często nie mu-
sieć się przemieszczać. Najpierw obskubuje 
wszystkie rośliny wokół swojej głowy i dopiero 
potem musi się gdzieś ruszyć – fenomenalne 
stworzonko, nieprawdaż? Maksimum korzyści 
przy minimalnym wysiłku.

   Obecnie zatraciliśmy takie podejście do rze-
czywistości. Po co marnować czas na naprawę 
zegarka, skoro można kupić nowy? Po co 
trwać w małżeństwie, które nie przynosi nam 
żadnych korzyści, nie sprawia satysfakcji, nie 
uskrzydla, skoro można tak łatwo się rozwieść 
i spróbować ponownie; zamienić żonę czy 
męża na lepszy model?

  Pogoda robi się coraz gorsza. Prawdę 
mówiąc, nie przepadam za jesienną szarugą. 
Takie bezsłoneczne dni sprzyjają lenistwu. Nic 
się człowiekowi nie chce, a zakopanie się pod 
kołdrę wydaje się jedynym właściwym sposo-
bem spędzania czasu. Konieczność podejmo-
wania jakiejkolwiek innej aktywności budzi 
wewnętrzny sprzeciw.

LENIWIEC
 Dziadek uśmiechnął się do żony i odparł:

– Widzisz, wnusiu, my jesteśmy z tej epoki, 
kiedy się rzeczy naprawiało, zamiast je 
wyrzucać.

w naszym życiu. Musimy sobie uświadomić, że 
małżeństwo jest zbyt wielką i cenną sprawą, 
żeby zły nie chciał jej zniszczyć.

  Dobrymi przewodnikami w duchowych bojach 
są Ojcowie Pustyni. Jeden z nich, Ewagriusz 
z Pontu opisał w swoim traktacie 
„O ośmiu duchach zła” demona, który kibicuje 
gorąco rozwojowi naszego wewnętrznego 
leniwca. Został on nazwany przez Ewagriusza 
demonem acedii, czyli w uproszczeniu ducha 
„nie chce mi się”. Ewagriusz tłumaczy, że 
acedia jest stanem, w którym dusza człowieka 
„osłabła i zmęczyła się, i zmarniała w swym 
rozgoryczeniu, (…) siłę pochłonęło jej wielkie 
osłabienie”. Jest to stan, w którym człowiek staje 
się leniwcem. Anna Dąbrowska w artykule pt. 
„Nauka o ośmiu demonach według świętego 
Ewagriusza z Pontu” doskonale zobrazowała 
ten stan w życiu małżeńskim: „żonaty mężczy-
zna będąc w stanie acedii zmienia żonę, 
ponieważ obwinia ją o swoje cierpienie. Mnich 
z kolei chce uciec z celi łudząc się, że w innym 
miejscu będzie mu lepiej. Ma subiektywne po-
czucie opuszczenia przez braci, mistrza ducho-
wego, oczekuje od nich pocieszenia, a nie 
otrzymując go oskarża ich o obojętność i brak 
miłości. Nikt nie jest jednak w stanie pomóc 
takiemu człowiekowi, ponieważ toczy on wew-
nętrzną walkę, w której przeciwnikiem nie jest 
żona, współbracia, koledzy z pracy, ale zra-
nione „ja”.”

   A przecież to, co wartościowe musi koszto-
wać. Wymaga poświęcenia, wytrwałości, 
nierzadko i cierpienia. Z małżeństwem jest 
trochę jak z perłą. Mało z nas zdaje sobie 
sprawę z tego jak powstaje ten skarb. Historia 
każdej prawdziwej perły zaczyna się w ten sam 
sposób. Muszla małego żyjątka morskiego 
zostaje podrażniona przez ciało obce, najczę-
ściej ziarnko piasku albo jajeczko pasożyta. 
Wówczas nabłonek małży wytwarza wapienną 
substancję, którą próbuje się bronić przed 
niechcianym ciałem obcym. Jest to ta sama 
substancja, która tworzy jego muszlę. Walczy 
i walczy, nakładając na intruza kolejne warstwy 
masy perłowej. Powstanie maleńkiej 5 mm 
perły trwa ok. 3 lat. Tyle wysiłku, żeby powstało 
takie piękne maleństwo, którym później można 
ozdobić naszyjnik czy pierścionek.

  Błąd jednak tkwi już u początku takiego 
myślenia o związku, więc z kolejną osobą 
także nie mamy szansy na powodzenie. 
Bierzemy ślub zakładając, że to my mamy być 
szczęśliwi, a szczęście współmałżonka ma być 
naturalną konsekwencją naszego szczęścia. 
Oczywistym wydaje się fakt, że w małżeństwie 
to nasze potrzeby powinny być zaspokajane, 
nasze marzenia spełniane, nasze wizje part-
nera i wspólnego życia realizowane. Koniecz-
ność włożenia w małżeństwo pracy własnej 
nam umyka. Słowo wysiłek nie współgra 
z hollywoodzką wizją romantycznej miłości. 
Bohaterom filmów przecież wszystko przycho-
dzi z taką łatwością. Nigdy się nie sprzeczają, 
a ich wzajemna relacja wydaje się wprost 
ociekać ambrozją. Gdy w naszej małżeńskiej 
rzeczywistości tak nie jest, poddajemy się 
zamiast podnieść rękawicę i walczyć o miłość. 

Dane pokazują, że ponad 70% decyzji 
o rozwodach podejmowanych jest za szybko. 
Gdy pojawiają się pierwsze problemy, kłótnie, 
spory, niejasności, następuje niemal natych-
miastowa decyzja o rozstaniu. W naszej efek-
tywnej rzeczywistości, w świecie nastawionym 
na osiąganie wyników, nie dostrzegamy potrze-
by pracowania nad sobą, nad związkami, nad 
naszym życiem. Taka praca wymagająca 
czasu, zaangażowania, wysiłku i pieniędzy 
wydaje nam się bezsensowna, zwłaszcza, że 
nikt nam nie zagwarantuje pozytywnego 
wyniku naszych starań. W Internecie krąży 
opowieść, która wydaje mi się bardzo 
adekwatna do zobrazowania powyższej myśli. 

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

 Pewnego dnia odbywało się przyjęcie 
rodzinne z okazji sześćdziesiątej rocznicy 
ślubu dziadków. Dziadek i babcia siedzieli za 
stołem i żartowali między sobą, trzymając się 
dyskretnie pod stołem za ręce. Po chwili przy-
siadł się do nich nastoletni wnuczek, którego 
rodzice rozwiedli się, gdy był mały i zapytał:

   W życiu małżeńskim skupiając się na swoim 
„ja” niezwykle łatwo zostać leniwcem. Skoro 
mąż się stara to po co ja mam się starać? To 
on powinien dbać o to, żeby w naszym małżeń-
stwie było dobrze. To ona powinna ustąpić. 
Niech on przeprosi pierwszy. W życiu małżeń-
skim często zachowujemy się jak dzieci w pia-
skownicy. Wiaderko jest moje i koniec – żadnych 
ustępstw, żadnych kompromisów, żadnego 
racjonalnego argumentowania, żadnego wysiłku, 
żadnych kosztów własnych.

– Dziadziu, jak ty wytrzymujesz z babcią tyle 
lat?

  Szukając winy za niepowodzenie małżeń-
stwa, wszędzie tylko nie w sobie, zgłaszamy 
też całą masę pretensji do Boga. Zarzucamy 
mu obojętność i to, że nie wywiązuje się ze 
swojej części umowy. Przecież obietnica przed 
ołtarzem miała być gwarancją sukcesu? 
Jesteśmy jak ci nieustannie skarżący się 
ludzie, o których św. Proboszcz z Ars pisał, że 
„Słuchając ich, zdaje nam się, że Pan Bóg 
zawsze stoi za nami z kijem”.
  Pan Bóg daje nam jasne wskazówki 
i podpowiedzi jak żyć, żeby być szczęśliwymi. 
Pytanie tylko, czy z tych środków korzystamy. 
Najczęściej nie, ponieważ leniwiec każe nam 
się łudzić, że wszystko samo się ułoży i nie 
warto tracić sił np. na modlitwę za współ-
małżonka czy nasze małżeństwo. Łatwiej być 
leniwcem, który zaspokaja własne potrzeby 
minimalnym wysiłkiem, niż wojownikiem 
o miłość.
   Walka o miłość w małżeństwie, jak każda 
walka duchowa, jest rzeczą trudną. Ciężko jest 
bowiem walczyć ze słabościami ludzkiej natu-
ry, zwłaszcza, że zło często wykorzystuje je do 
zniszczenia rzeczy pięknych i wartościowych 

Może by tak? ...
A nie, jednak mi się nie chce.
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 Dołącz do nas :-)

 Serdecznie zapraszamy chłopców
na zbiórki ministrantów 

w soboty o godz. 10.30 w Kanonii. 

Po zbiórce gramy razem w piłkę nożną 
lub koszykówkę.

 Ministranci
ŚWIĘTEJ ANNY 

  Każdy z nas pragnie prawdziwej, pięknej 
miłości, ale niewielu decyduje się na pracę. 
Dobra relacja nie zbuduje się sama, tak jak perła 
nie powstaje ot tak z niczego. Małżeństwo 
każdego dnia trzeba pielęgnować, otulać 
modlitwą, podlewać łaską Eucharystii, nawozić 
dobrymi słowami i bezinteresownymi uczynkami 
miłości. Wspólny śmiech i wspólne łzy, godziny 
spędzone na niejednokrotnie trudnych rozmo-
wach w celu osiągnięcia porozumienia, podci-
nanie korzeni własnego egoizmu, miażdżenie 
swojej dumy, stawianie potrzeb ukochanej osoby 
przed osobistymi pragnieniami. To wszystko 
służy osłabieniu leniwca, aby mogła wykluć się 
perła pięknego i trwałego małżeństwa.

   Leniwce w przeciwieństwie do większości 
ssaków żyją samotnie. Nie da się żyć z kimś 
nie wkładając w to wysiłku. Nie wypracowując 
codziennych kompromisów, dbając wyłącznie 
o swoje dobro i wygodę. Jest to jak widać nie-
możliwe zarówno w świecie ludzi, jak i zwie-
rząt. Leniwcom grozi wyginięcie, z jednej strony 
owszem spowodowane działalnością człowie-
ka, czyli wycinką lasów równikowych. Jednakże 
drugą przyczyną powstałego zagrożenia jest 
ich… lenistwo. Gdy ludzie je dokarmiają, 
opiekują się nimi, próbując ochronić gatunek, 
rozleniwiają się jeszcze bardziej. W wyniku 
czego ich tempo rozmnażania staje się coraz 
wolniejsze. Zbyt wolne, żeby zapewnić przetrwa-
nie gatunku. Nadejdzie dzień, w którym ostatni 
leniwiec spojrzy na świat postawiony na głowie, 
po raz ostatni. Nie pozwólmy by taki los spotkał 
jakiekolwiek małżeństwo, od naszego poczy-
nając. Powalczmy z naszym wewnętrznym 
leniwcem o to, co najważniejsze! Warto, 
bowiem jak pisał Antoine de Saint-Exupery 
„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. 
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.”

  Stasio Kostka urodził się 28 października 
1550 roku w Rostkowie, wiosce położonej ok. 
4 km od Przasnysza, na Mazowszu. Tatą 
świętego był Jan Kostka, od 1564 kasztelan 
zakroczymski, a mamą jego byłą Małgorzata z 
Kryskich (z Drobnina). Obie rodziny: Kostków 
i Kryskich były w wieku XVI dobrze znane. 
Wuj Albert wsławił się poselstwami od króla 
Zygmunta Augusta, drugi brat matki był 
wojewodą mazowieckim, krewny ojca był 
kasztelanem gdańskim, a jeszcze inny krewny 
– biskupem chełmińskim.

  Stanisław postanowił wstąpić do zakonu 
Jezuitów. Kilka razy prosił o przyjęcie i za 
każdym razem mu odmawiano. Jezuici nie 
mieli zwyczaju przyjmować kandydatów bez 
woli rodziców, a Stanisław nie mógł na nią 
liczyć. Zdobył się więc na heroiczny czyn: 
niezwykłą ucieczkę do Augsburga i Dylingi – 
gdzie został poddany próbie pokory i wreszcie 
do Rzymu.

Stanisław miał w domu wesoło, ponieważ
miał trzech braci i dwie siostry. Nieźle, co? 
O dzieciństwie Stasia nie wiemy zbyt dużo. 
Pie 

Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. 
Dlaczego nie w szkole? W domu rodzinnym 
Staś przebywał  do 14. roku życia. Rodzice 
wysłali go razem z bratem, Pawłem do Wiednia 
na studia. Ciekawe, kto z nas  spędziłby 2 lata 
za granicą pod opieką rozrzutnego brata.

   Trzeba powiedzieć, że Stanisław przebył 
bardzo daleką podróż i to na pieszo. Trasa 
z Wiednia do Dylingi wynosi około 650 km, 
a nasz Święty poszedł jeszcze dalej – do 
Rzymu. Możecie sprawdzić na mapie. Czy 
ktoś z was potrafiłby tyle przebyć?

 Wspomnienie liturgiczne św. Stanisława 
Kostki przypada 18 września.

Nasi przyjaciele, którzy czekają na nas w Niebie, chcą nam pomagać w naszych trudnościach. 
Jednym z nich jest św. Stanisław Kostka – patron Polski, polskich dzieci i młodzieży, a także 
ministrantów.

Św. STANISŁAW KOSTKA

opracował: Miłosz Kozikowski

   28 października 1567 r. nasz dzielny Staś 
dotarł do Rzymu, gdzie został przyjęty do 
nowicjatu, który znajdował się przy kościele 
św. Andrzeja. Tam w pierwszych miesiącach 
1568 r. przyjął śluby zakonne. Stanisław czuł 
się szczęśliwy, że wreszcie spełniły się jego 
marzenia i osiągnął cel swojego życia. Ojciec 
jednak postanowił za wszelką cenę go stamtąd 
wydostać. Wykorzystał w tym celu wszystkie 
możliwości. Do Stanisława wysłał list, pełen 
wymówek i gróźb. Stanisław jeszcze raz 
musiał sprzeciwić się woli ojca. Prosił go, aby 
raczej dziękował Panu Bogu, że wybrał syna 
na swoją służbę, a nie zmuszał go do 
powrotu do domu.

   Stanisław Kostka bardzo kochał Maryję. 
W uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia) 
napisał list do Matki Bożej i schował go na 
swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię 
świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu 
u Boga łaskę śmierci w święto Wniebo-
wzięcia Maryi. Prośba została wysłuchana. 
Zmarł 15 sierpnia 1568 roku w wieku 18 lat. 
Czy to nie wcześnie?
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zadanie: Wykonaj polecenia.

a) Uzupełnij treść głównych prawd wiary.

b) Wpisane słowa znajdź i wykreśl, pozo-
stałe litery czytane poziomo utworzą 
rozwiązanie.

1. Jest ………… Bóg. 
2. Bóg jest …………. sprawiedliwym, który 

za ………… wynagradza, a za zło 
…………. . 

3. Są ……… Osoby Boskie: Bóg 
………. , Syn ………. i Duch ……… . 

4. Syn Boży stał się ……………….. i umarł 
na …………….. dla naszego zbawienia. 

5. ………… ludzka jest nieśmiertelna. 
6. ………… Boża jest do zbawienia 

koniecznie potrzebna.
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ROZWIĄZANIE: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _
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XXIV Niedziela Zwykła 
– 13 września 2015 r.

1.

2.

3.

Po przerwie wakacyjnej chór parafialny 
wznawia swoją działalność. Spotkania 
odbywają się w każdy wtorek, po Mszy św. 
o godz. 18.00, w Kanonii. Zapraszamy 
wszystkich chętnych.

Nabożeństwo fatimskie zostanie odprawione 
o godz. 17.00, a po nim modlić się będziemy 
za zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych. 
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się dziś o godz. 16.00, w Kanonii.
Spotkanie dla dzieci przygotowujących się 
do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się w niedzielę 20 września br., 
o godz. 11.00 w kościele.

9.

6.

Wszystkim  obchodzącym  w  tym  tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia bło-
gosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym i zawodowym.

W najbliższym czasie sakramentalny związek 
małżeński zawrą:

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kancelarię 
parafialną. Narzeczonych polecamy 
modlitwie parafian.

Marcin Adam Wasilewski, kawaler 
z parafii tutejszej 
i
Katarzyna Lepianka, panna z parafii 
pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie
– zapowiedź I.

–

4.

W październiku br. odbędzie się kolejna 
sesja Synodu Biskupów ds. Rodziny. Abp. 
Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski i Abp. Henryk Hoser, 
którzy w polskiej delegacji udają się na paź-
dziernikowy synod, apelują o jedność Kościoła 
i nie uleganie rewolucyjnym propozycjom 
płynącym z krajów dotkniętych najgłębszym 
kryzysem rodziny, a które dążą do uznania 
„szczególnej wartości” związków homosek-
sualnych – a nawet akceptację na wycho-
wywania przez nie dzieci oraz bezwarun-
kowe zezwolenie żyjącym w związkach nie-
sakramentalnych na przyjmowanie Komunii 
Świętej. Dlatego trwa akcja zbierania podpi-
sów pod listem do papieża Franciszka, 
którego prosimy o potwierdzenie prawdy 
o nierozerwalności sakramentu małżeństwa

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warszawie.

5.

7.

8.

Jak co roku nasza parafia organizuje uro-
czyście Jubileusz Małżeństw obchodzących 
rocznicę swojego ślubu. Uroczysta Msza 
święta odbędzie się w niedzielę, 18 paździer-
nika o godz. 16.00. Dostojnych Jubilatów 
zapraszamy, by potwierdzili swój udział 
w Dziękczynnej Mszy św. sprawowanej 
w ich intencji. 

W  tym  tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

Spotkanie biblijne 
w sobotę, 26 września

o godz. 19.00
w saloniku – wieży. 
PRZYJDŹ, jeśli chcesz, 

by Bóg dotknął Twojego życia!

W Słowie Pisma św. 
spotykamy się z Bogiem, 

z Chrystusem, 
odkrywamy Boga.

w poniedziałek, 14 września, święto 
podwyższenia Krzyża Świętego;

–

we wtorek, 15 września, wspomnienie 
Najśw. Maryi Panny Bolesnej;

–

w środę, 16 września, wspomnienie 
św. męczenników Korneliusza, papieża 
i  Cypriana, biskupa;

–

w czwartek, 17 września, wspomnienie 
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 
biskupa;

–

w piątek, 18 września, święto 
św. Stanisława Kostki, zakonnika.

–

i jedności rodziny. Inicjatywę tą koordynuje 
w naszej parafii Akcja Katolicka.

Zapraszamy parafian 
do udziału 

w jesiennej wystawie 
własnych prac plastycznych

PARAFIADA
15.10 – 31.11.2015 r.

Prosimy zgłaszać się pod nr tel. 660 927 997 

Za przyczyną 
Matki Bożej Różańcowej 

módlmy się za wszystkich chorych 
i cierpiących, a szczególnie 
za nieuleczalnie chorych.

od 13.09 do 11.10.2015 r.
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