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

Lb 11, 25–29
  Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. 

Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go 
owym siedemdziesięciu starszym. A gdy 
spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie 
prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. 
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden 
nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich 
też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, 
tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc 
w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł 
młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Eldad 
i Medad wpadli w obozie w uniesienie pro-
rockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości 
swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos 
i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im! Ale 
Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś 
o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, 
oby mu dał Pan swego ducha!

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 19, 8.10.12–14

Nakazy Pana są radością serca
Prawo Pańskie jest doskonałe 
i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, 
uczy prostaczka mądrości.
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, 
a wszystkie razem słuszne.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
J 17, 17ba

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, 
uświęć nas w prawdzie.
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Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie

Oto słowo Boże

Zważa na nie Twój sługa
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy?
Oczyść mnie z błędów, 
które są dla mnie skryte.

K O M E N T A R Z

Także od pychy broń swojego sługę,
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy
i wolny od wielkiego występku.

Ewangelia dzisiejsza opowiada nam 
o zazdrości Apostołów oraz o zgorszeniu.
Apostołowie zazdrościli jednemu z ludzi, 
który nie był uczniem Jezusa i nie chodził 
razem z nim, że potrafił czynić cuda w imię 
Chrystusa Pana. Tymczasem Zbawiciel 
był innego zdania. Stwierdził On, że każdy 
kto Go kocha i czyni w Jego Imię coś 
dobrego, ma prawo to czynić. Nawet czynić 
cuda w Imię Boże.

   Płynie stąd dla nas nauka, że człowiek 
działający w Imię Boże musi pozbyć się 
swoich wad, a szczególnie zazdrości, która 
jest jednym z grzechów głównych. A być 
powodem grzechu dla kogoś tzn. zgorszyć 
go i dać zły przykład. Dawanie złego świa-
dectwa jest zatem sprzeciwianiem się 
Bogu, który jest samym dobrem. A zatem 
jest przeciwieństwem dobra, czyli złem. 
Jezus przestrzega apostołów i każdego z 
nas, byśmy nie stali się „powodem grze-
chu dla jednego z tych małych, którzy 
wierzą”. 
     Zbawiciel znał ludzkie słabości i ludzką 
naturę skłonną do zła. Dlatego Jego prze-
strogi są surowe i twarde. Ze złem bowiem 
nie ma dialogu ani kompromisu. Chrystus 
upomina nas wreszcie dlatego, że jest On 
dobrym Ojcem, który pragnie ocalić swoje 
dziecko. On chce żebyś żył radością dzie-
cka Bożego.

   Dlatego żyjmy wg prawa naturalnego, 
zapisanego w sercu każdego z nas. 
A brzmi ono: „czyń dobro, a unikaj zła”.
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  Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród 
narzekań na utrapienia, jakie was czekają. 
Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze 
stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro 
zardzewiało, a rdza ich będzie świadec-
twem przeciw wam i toczyć będzie ciała 
wasze niby ogień. Zebraliście w dniach osta-
tecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, 
żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, 
a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. 
Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostat-
ków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. 
Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie 
stawia wam oporu.

DRUGIE CZYTANIE 
Jk 5, 1–6

EWANGELIA  
Mk 9, 38–43.45.47–48

  Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczy-
cielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, 
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabra-
nialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz 
Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, 
kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł 
zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam 
poda kubek wody do picia, dlatego że nale-
życie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam 
wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się 
stał powodem grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej 
uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go 
w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 
ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, 
niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień 
nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 
ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwie-
ma nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli 
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, 
wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim 
wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem 
oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak 
ich nie umiera i ogień nie gaśnie. 
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       Znacie takie przysłowie, ziarnko do ziarnka 
aż zbierze się miarka? Znakomita większość 
z nas nie choruje przewlekle z przyczyn gene-
tycznych czy np. ekspozycji na rakotwórcze 
promieniowanie w pracy. Chorujemy, bo latami 
pracujemy na swoją chorobę, pozwalając 
sobie na ową „nieszkodliwą” odrobinkę. Wiemy 
co jest dla nas dobre, co nas leczy, a co nas 
zatruwa i szkodzi, mimo to wybieramy to 
drugie licząc, że akurat nam nic się nie stanie. 
Fachowców, oczywiście proszę o wybaczenie, 
że tak upraszczam skomplikowane zagadnie-
nia profilaktyki zdrowotnej.

   Absolutną podstawą profilaktyki duchowej 
jest weryfikacja stanu własnego serca, zwana 
nieco nieszczęśliwie rachunkiem sumienia. 
Pozwalam sobie na takie ocennne stwierdze-
nie, bo chyba zgodzicie się, że słowo 
„rachunek” nie kojarzy się w naszym języku 
zbyt dobrze. Rachunki się płaci, rozlicza, 
porządkuje. Słowo to przywodzi nam zwykle 
na myśl bezlitosne bilanse na zakończenie 
roku

    Dziwnym zjawiskiem charakterystycznym 
dla większości społeczeństwa jest to, ze choć 
wiemy co jest dla nas dobre jakoś tego nie 
robimy dopóki nie musimy. Większość z nas 
ma świadomość, że przesiąknięte tłuszczami 
trans chipsy zatykają żyły, coca-cola psuje 
zęby, a cukier zamiast krzepić zaburza gospo-
darkę insulinową organizmu. Wiem i co z tego 
wynika – nic. Nadal chrupiemy, pijemy i słodzimy, 
bo przecież odrobinka złego nie zaszkodzi…

DOBRA OKAZJA
niezwykłego, bo jesteśmy z natury grzeszni), 
ale zamiast „profilaktycznie” korzystać z sakra-
mentu pokuty i pojednania, robić codzienny 
rachunek sumienia, analizować nasze poczy-
nania przez pryzmat duchowy, tłumaczymy 
sobie i innym, że przecież nie zrobiliśmy nic tak 
bardzo złego, żebyśmy od razu musieli iść do 
spowiedzi i dalej pływamy po tafli błogiej 
bezmyślności. Musimy jednak pamiętać, że o 
kondycję naszego sumienia, podobnie jak ciała 
musimy dbać. Rzeczone „coś bardzo złego” z 
czasem będzie nam się wydawało coraz mniej 
złe, aż w końcu zupełnie błahe, jeśli nasze su-
mienie nie będzie odpowiednio kształtowane: 
karmione, gimnastykowane, pojone. Jeśli 
zaniedbamy profilaktykę dbałości o sumienie 
nie dość, że nie będzie mowy o jakimkolwiek 
rozwoju duchowym, to prędzej czy później 
zaczniemy się duchowo wręcz zwijać.

roku czy kwartału. I to skojarzenie przekładamy 
na sferę duchową. Patrzymy na rachunek 
sumienia jak na listę dobrych i złych uczynków 
ze szczególnym naciskiem na te ostatnie. 
Wyliczanka z książeczek dla dzieci pierwszo-
komunijnych, która w początkowym okresie 
kształtowania sumienia przynosi nieocenione 
owoce, na naszej dalszej drodze infantylizuje 
nasze życie duchowe…Każdy z nas czuje, że 
sakrament pokuty i pojednania to coś o wiele, 
wiele większego niż przyklęknięcie przy kratce 
konfesjonału i wyrecytowanie naszej osobistej 
litanii „czy, jak i ile razy” zgodnie z instrukcją 
z dziecięcego modlitewnika.

  Mam jednak wrażenie, że tak samo postę-
pujemy w życiu duchowym. Dopuszczamy 
drobinki zła, popełniamy masę grzechów pow-
szednich (w czym nie ma oczywiście nic 
niezwykłego

Z pamiętnika
katolika ...

Tekst: Maria Paszyńska

  Przed nami pierwszy piątek miesiąca dobra 
okazja, żeby spróbować w ten nieco odmienny 
sposób spojrzeć na spowiedź, by się nią 
rozradować jako szansą na lepsze jutro, 
w ramionach Tego, z którym można wszystko.

  Jak zatem powinien wyglądać rachunek 
sumienia? Otóż (przygotujcie się na wstrząs, ja 
osobiście przeżyłam takowy, gdy pierwszy raz 
usłyszałam zdanie, które nastąpi po nawiasie) 
na samym początku należy uświadomić sobie, 
że spowiedź jest bardzo, szalenie wręcz rado-
snym wydarzeniem. Gdy już to sobie uświado-
mimy powinniśmy najpierw podziękować (sic!) 
Bogu za całe dobro, którego dzięki Jego łasce 
doświadczyliśmy w minionym czasie. Potem 
powinniśmy uzmysłowić sobie ogrom Bożej 
miłości do nas. Tu uwaga techniczna – chodzi 
o świadomość miłości Bożej, a nie poryw serca 
i emocje. Potem przychodzi moment konfronta-
cji z grzechem, czyli stanięcia w prawdzie 
o samym sobie wobec świadomości miłości 
Boga. Tyle tylko, że nie chodzi o to, by te 
grzechy wypunktować, a raczej o to by odna-
leźć ich korzenie, bo zwykle źródło grzechu jest 
w zupełnie innym miejscu niż nam się na 
pierwszy rzut oka wydaje. To jest trudny, 
bardzo trudny element całości, ale zobaczycie 
jak bardzo owocny… Na koniec należy znów 
przypomnieć sobie, że mimo tego całego 
bagna, w którym jesteśmy unurzani Bóg się 
nami nie brzydzi. Czeka na nas z szeroko 
otwartymi ramionami jak kochający ojciec, 
który rozkłada ręce by przytulić umazanego 
w błocie dwulatka. Bóg nas kocha, zawsze 
i pomimo wszystko. Także odwagi kochani!

   Ks. Feliks Folejewski urodził się 4 lipca 1934 r. W 1952 r. 
rozpoczął nowicjat w Otwocku. 11 czerwca 1959 r., w Semi-
narium Księży Pallotynów w Ołtarzewie przyjął święcenia 
kapłańskie. Jak mówił w 55. rocznicę swoich święceń 
kapłańskich: „Na kapłaństwo patrzę jako na dar z Nieba. Ten dar 
jest dla mnie wciąż nowym wyzwaniem”.

   Ks. Feliks Folejewski (1934–2015), ksiądz, duszpasterz Ruchu 
Apostolskiego „Rodzina Rodzin”, wykładowca i ojciec duchowny 
Seminarium, redaktor czasopism „Być Sobą” i „Królowa 
Apostołów”, rekolekcjonista i misjonarz ludowy, duszpasterz 
ludzi pracy, apostoł i świadek Bożego Miłosierdzia.

  Od lat poważnie chorował na serce. Mimo wielu zawałów, nie 
zwolnił tempa życia i duszpasterstwa. Na pytanie o zdrowie 
zawsze odpowiadał: „Jezu, ufam Tobie!”. 
 Głoszenie Miłosierdzia Bożego zawsze było dla niego 
nieodłącznym elementem kapłańskiej posługi. To zobowiązanie 
podjął w 1993 r. – podczas uroczystości beatyfikacyjnych Siostry 
Faustyny. „Panie, jak dasz mi siłę i zdrowie, to poświęcę je na 
głoszenie Bożego Miłosierdzia” – wyznawał wówczas w duchu.
   Zawierzajmy go Miłosierdziu Bożemu słowami jego ulubionej 
modlitwy: „Jezu, ufam Tobie!”.

  W tym roku obchodził 56. rocznicę święceń kapłańskich. Był 
następcą ks. Jerzego Popiełuszki w duszpasterstwie ludzi pracy 
archidiecezji warszawskiej. Jako doświadczony duszpasterz 
rodzin i rekolekcjonista głosił rekolekcje w seminariach, domach 
zakonnych, wspólnotach i parafiach, zarówno w Polsce, jak i za 
granicą.

Odszedł do Domu Miłosiernego Ojca

W nocy z 22 na 23 września 2015 r., 
przeżywszy 81 lat, odszedł

KS. FELIKS FOLEJEWSKI 
(pallotyn)

Zafascynowany Bożym Miłosierdziem, 
które głosił słowem i przykładem; 
zakochany w Ojczyźnie, którą kochał 
jak matkę; wierny Stowarzyszeniu i misji  
apostolskiej w świecie, którą do końca 
pełnił z wielkim zaangażowaniem. 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 
26 września o godzinie 11 w katedrze 
warszawsko-praskiej pod wezwaniem 
świętego Michała Archanioła i świętego 
Floriana Męczennika.

Panie Jezu, 
okaż Księdzu Feliksowi 

swoje Miłosierdzie!
JEZU, UFAM TOBIE!
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  Mała Tereska urodziła się w nocy z 2 na 3 
stycznia 1873 roku w Alençon (Północna 
Francja), jako dziewiąta i ostatnia córka 
Ludwika Józefa Stanisława Martin i Marii Zelii 
Guerin. Miała świętych rodziców (już za kilka 
dni, 18 października, Ojciec Święty Franciszek 
dokona ich kanonizacji), a wszystkie jej siostry 
(oprócz jednej) były zakonnicami! Na chrzcie 
otrzymała imiona: Maria, Franciszka, Teresa. 
Była bardzo rozpieszczana przez rodziców 
i siostry. Pomimo tego od najmłodszych lat, po-
stanowiła trwale pracować nad swoim charak-
terem. To niełatwe! Bardzo lubiła przedstawie-
nia teatralne, w jednej ze sztuk grała św. Joannę 
D’Arc, której heroizm bardzo podziwiała.
  Święta miała zaledwie 4 lata!, kiedy zmarła 
jej ukochana mama (1877). Niestety, cały 
ciężar wychowania dzieci spadł na tatę. 
Teresa po śmierci ukochanej mamusi, obrała 
sobie za mamę Najświętszą Maryję Pannę. W 
tym samym roku ojciec przeniósł się ze 
swoimi córkami (Marią, Pauliną, Leonią, 
Celiną i Teresą) do Lisieux. W latach 1881– 
1886 tata oddał ją do internatu sióstr 
benedyktynek, które w swoim opactwie miały 
także szkołę z internatem dla dziewcząt. 

   W 1882 r. Paulina wstąpiła do sióstr kar-
melitanek w Lisieux. Dnia 25 marca 1883 r. 
Tereska zachorowała na ciężką chorobę, 
która trwała do 13 maja tegoż roku. Jak sama 
wyznała, uzdrowiła ją cudownie Matka Boża. 
W 1884 r. przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. 
Tego samego roku otrzymała też sakrament 
bierzmowania.  Jako trzynastolatka, dążyła do 
tego, by żyć w zgromadzeniu zakonnym 
i realizować swoje powołanie – Miłość. W tym 
celu pojechała ze swoim tatą do Rzymu, by 
prosić papieża Leona XIII o pozwolenie wstą-
pienia do Karmelu. Udało się. Mając 15 lat 
wstąpiła do Zakonu Sióstr Karmelitanek 
Bosych, w którym panuje całkowita izolacja 
od świata, bardzo dużo milczenia i modlitwy, 
żadnej własności… Wyobrażacie sobie? 
W styczniu 1889 r. odbyły się jej obłóczyny 
i otrzymała imię Teresa od Dzieciątka Jezus 
i od Najświętszego Oblicza. 

jak dzieci nie umiejące czytać: mówię Panu 
Bogu po prostu, co chcę Mu powiedzieć, nie 
siląc się na piękne zdania, a On mnie zawsze 
zrozumie… Dla mnie modlitwa jest wzniesie-
niem serca, prostym wejrzeniem ku Niebu, 
okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno 
w cierpieniu jak i w radości.”
   Pamiętała zawsze o modlitwie w intencji 
kapłanów, uważała bowiem, że bardzo jej po-
trzebują. Gdy umierała, miała zaledwie dwa-
dzieścia cztery lata, zapowiadając, że z nieba 
jeszcze bardziej będzie udzielać łask tym 
wszystkim, którzy o nie proszą Boga za jej 
pośrednictwem. Zmarła 30 września 1897 r. 
W 1923 r. papież Pius XI ogłosił ją błogo-
sławioną, a dwa lata później ten sam papież 
Pius XI dokonał jej kanonizacji.

    Nasi przyjaciele, którzy czekają na 
nas w Niebie, chcą nam pomagać 
w naszych trudnościach. Jedną z nich 
jest opiekunka wszystkich misjonarzy, 
patronka tych, którzy szukają Boga, 
a kiedy Go znajdują, są zatroskani 
o wieczne zbawienie innych ludzi:

Św. TERESA Z LISIEUX 
zwana Małą Tereską, Małym Kwiatkiem 
albo św. Teresą od Dzieciątka Jezus

opracował: Miłosz Kozikowski

   W 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił 
ją doktorem Kościoła, bo uczy zarówno ludzi 
prostych jak i wykształconych tzw. małej drogi 
całkowitego powierzenia się Panu Bogu i Jego 
świętej woli.
 Jej wspomnienie obchodzimy 1 października.

    Miała dziecięcą wiarę w Boga. W poszu-
kiwaniu pięknych modlitw wyznała „od tego aż 
głowa mnie boli, tak ich jest dużo… a poza tym 
wszystkie są bardzo piękne, jedna ładniejsza 
od drugiej… Nie zdołam odmawiać wszystkich, 
a nie wiedząc, którą z nich wybrać, postępuję 
jak 
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zadanie: Połącz w pary. Litery czytane w kolejności numerycznej utworzą
          hasło, które zapisz poniżej.

1. św. Piotr

2. św. Maksymilian Kolbe

3. św. Józef

4. św. Mateusz

5. św. Karol Boromeusz

6. bł. Jerzy Popiełuszko

Autor: Maciej LichotaROZWIĄZANIE:  _ _ _ _ _ _ _ _

7. bł. Władysław z Gielniowa

8. św. Wojciech
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„Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał; i ci do Niego 
przyszli”. Oto tajemnica mojego powołania, całego mojego życia, a nade wszystko 
tajemnica upodobania, jakie Jezus ma dla mojej duszy... Nie wzywa tych, którzy są 
tego godni, lecz tych, których sam chce, lub, jak mówi święty Paweł: „Bóg lituje się 
nad tym, nad kim zechce, i miłosierdzie okazuje temu, nad kim chce się zmiłować”. 
(Rkp A 2r°)

Zapraszamy wszystkich 
Czytelników 

na spotkanie autorskie 
z Marią Paszyńską, 

zorganizowane przez 
Bibliotekę Wilanowską, 

które odbędzie się 
1 października 2015 r. 

o godz. 19.00
przy ul. Kolegiackiej 3

   Wraz z Marią Paszyńskią – autorką 
felietonów z cyklu Z pamiętnika katolika 
zapraszamy w podróż do romantycznej przed-
wojennej stolicy, by zakochać się w warszaw-
skich świtach, snach i przebudzeniach... 
Aby dowiedzieć się więcej o debiutanckiej 
powieści Marii Paszyńskiej pt. „Warszawski 
niebotyk”: 

patron Warszawy 

Ewangelista

biskup
kapłan – męczennik XX wieku 

patron Polski

Oblubieniec  NMP 

pierwszy papież 

założyciel Niepokalanowa
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XXVI Niedziela Zwykła – 27 września 2015 r.

1.

2.

3. Od 1 października rozpoczynamy w naszej 
parafii Nabożeństwa Różańcowe codziennie 
po Mszy św. o godz. 17.00, a w niedziele 
o godz. 17.00.

Nabożeństwo ku Najśw. Maryi Pannie – 
Akatyst zostanie odprawione o godz. 17.00, 
a po nim modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek 
i I sobota miesiąca. W czwartek, 1 paździer-
nika, Msza św. wotywna o Chrystusie Naj-
wyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 17.00, 
a po Mszy św. koronka do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, 
modlimy się o powołania kapłańskie. 
W piątek, 2 października, Msza św. wotywna 
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. 
Z sakramentu pokuty i pojednania można 
będzie skorzystać: rano i od godz. 16.00, w 
czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Pragniemy również odwiedzić chorych i oso-
by w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska 
oraz adresy osób pragnących skorzystać z 
sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjąć 
Najświętszy Sakrament prosimy zgłaszać 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 3 października, Msza św. wotyw-
na o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00, 
a po Mszy św. Nabożeństwo Różańcowe.

W naszej parafii odbędzie się chrzest 
w Duchu Świętym. Otwarte Seminaria zwane 
Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi Odnowy 
(REO) to cykl 11 spotkań, kończących się 
modlitwą o nowe wylanie darów Ducha 
Świętego. Rozpoczną się one w pierwszy 
poniedziałek miesiąca – 5 października, 
Mszą św. wotywną o Duchu Świętym o godz. 
18.00. Zapraszamy młodzież i dorosłych.

9.

6.

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.

Jacek Tomasz Zieliński, kawaler z parafii 
pw. św. Jakuba Ap. w Warszawie
i
Edyta Adrianna Teluk, panna z parafii 
tutejszej
– zapowiedź I.

–

5.

7 października, w święto Matki Bożej 
Różańcowej, Koła Żywego Różańca zapra-
szają na Różaniec po Mszy św. o godz. 
17.00. Po nim odbędzie się spotkanie 
członków Żywego Różańca w kawiarence.

4.

Jak co roku nasza parafia organizuje uro-
czyście Jubileusz Małżeństw obchodzących 
rocznicę swojego ślubu. Uroczysta Msza św. 
odbędzie się w niedzielę, 18 października 
o godz. 16.00. Dostojnych Jubilatów zapra-
szamy, by potwierdzili swój udział w Dzięk-
czynnej Mszy św. sprawowanej w ich intencji. 

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.

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty” 
w smartfonie lub 
na tablecie.

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebooku.
www. facebook.com/parafi a.wilanow

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

W poprzednią niedzielę zebraliśmy do 
puszek 817 PLN na potrzeby Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Wszystkim ofiaro-
dawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

7.

8.

W  tym  tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

w poniedziałek, 28 września, wspomnie-
nie św. Wacława, męczennika;

–

we wtorek, 29 września, święto 
św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;

–

w piątek, 2 października, wspomnienie 
św. Aniołów Stróżów.

–

w środę, 30 września, wspomnienie 
św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła;

–

w czwartek, 1 października, wspomnienie 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy 
i doktora Kościoła;

–
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