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Przeżywamy obecnie rok miłosierdzia w 
Kościele. Liturgia słowa ukazuje nam dzisiaj 
obraz obraz ewangelicznego ojca, okazujące-
go miłosierdzie synowi. Jest to obraz Boga, 
który jest zawsze gotów wybaczyć człowieko-
wi jego słabości.
   Wiemy, że w relacjach międzyludzkich takie 
sytuacje zdarzają się rzadko. Zwłaszcza w sy-
tuacji nadużycia czyjejś miłości i zaufania. 
Może nasza reakcja byłaby tu podobna do 
reakcji starszego syna. Jego oburzenie na za-
chowanie ojca przebaczającego młodszemu  
synowi jego wybryki było słuszne, ale nigdy 
nie może być usprawiedliwione. Ojciec, który 
dał życie synowi, nie chciał żadną miarą tego 
życia zgasić. Dlatego dostrzegając w nim 
iskierkę dobrej woli i skruchy postanawia ją 
rozdmuchać w płomień miłości. Tu na ziemi, 
bardzo często jesteśmy skłonni do wydawa-
nia sądów potępiających innych, zapominając 
o tym, że kiedyś każdy z nas będzie sądzony. 
Cieszmy się z każdej sytuacji, w której uda 
nam się przyprowadzić kogoś zagubionego 
do Boga. Dzielmy się też z innymi radosną 
prawdą, że nasz Bóg jest przede wszystkim 
Bogiem miłosierdzia i wszelkiej pociechy. I 
pamiętajmy o słowach św. Jana  od Krzyża, 
że pod wieczór naszego życia sądzeni 
będziemy z miłości. ks. dr Michał Dubicki

sierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chry-
stus pokazał całą wielkoduszność jako przykład 
dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia 
wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, 
niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała 
na wieki wieków! Amen.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Kor 5, 19

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, 
nam zaś przekazał słowo jednania.

EWANGELIA 
Łk 15, 1–32

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesz-
nicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze 
i uczeni w Piśmie: Ten przyjmuje grzeszników  
i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następują-
cą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec,  
a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdzie-
sięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgu-
bioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze 
z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza 
przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze 
mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powia-
dam wam: Tak samo w niebie większa będzie ra-
dość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują nawrócenia. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, 
zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie 
wymiata z domu i nie szuka starannie, aż ją 
znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki  
i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo zna-
lazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, po-
wiadam wam, radość powstaje u 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 na mnie przypada. Po-
dzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 
młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał  
w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, 
żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał 
ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z oby-
wateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, 
żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołą-
dek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt 
mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż 
to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem 
chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę 
do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię 
choćby jednym z najemników. Wybrał się więc  
i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze da-
leko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję  
i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrze-
szyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz 
ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko 

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 32, 7–11.13–14

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg 
rzekł do niego: Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył 
się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. 
Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im 
nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego 
z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, 
mówiąc: Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowa-
dził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do 
Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym 
karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpa-
lił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć,  
a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak 
zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: 
Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludo-
wi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej 
wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, 
Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś 
na samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię po-
tomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie 
i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym 
potomkom, i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan 
zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 51, 3–4.12–13.17.19

Wstanę i wrócę do mojego ojca

Zmiłuj się nade mną, Boże,  
w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją 
nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, 
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, 
nie gardzisz. 

DRUGIE CZYTANIE 
1 Tm 1, 12–17

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł 
mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że 
uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył 
do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę 
i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, po-
nieważ działałem z nieświadomością, w niewie-
rze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego 
Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chry-
stusie Jezusie. Nauka to zasługująca na wiarę  
i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus 
przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród 
których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miło-

najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pier-
ścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie 
utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i ba-
wić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. 
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. 
Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę  
i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co 
to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił,  
a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ 
odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie 
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłuma-
czył mu. Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto tyle lat ci 
służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; 
ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się za-
bawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn 
twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnica-
mi, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz 
on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze 
jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.  
A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat 
twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.
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Wiktoria  
Wiedeńska

Kiedy na zachodzie Europy islamscy Turcy roz-
poczęli inwazję na kraje chrześcijańskie, a ich 
zwycięstwo przeważało i zagrażało już Austrii, pa-
pież Innocenty XI zwrócił się o pomoc zbrojną do 
Jana III Sobieskiego, by ratował chrześcijaństwo. 
Jednak sejm polski, mając na uwadze pusty skarb 
i wyczerpany wojnami kraj, wahał się… Wtedy to 
szalę przechylił świątobliwy o. Stanisław Papczyń-
ski (dziś święty), spowiednik króla, założyciel 
Zgromadzenia Ojców Marianów, którego hasło 
życia brzmiało: Immaculata Virginis Conceptio sit 
nobis salus et protectio – Niepokalane Poczęcie 
Maryi niech będzie nam zbawieniem i obroną.

Modląc się, błagał Maryję o radę.
Matka Boża ukazała się swemu czci-

cielowi i zapewniła o zwycięstwie.
Kazała iść pod Wiedeń i walczyć.
Ojciec Papczyński wystąpił wobec kró-

la, senatu, legata papieskiego i przemó-
wił tymi słowami:

– Zapewniam cię, królu, Imieniem Dzie-
wicy Maryi, że zwyciężysz i okryjesz 
siebie, rycerstwo polskie i Ojczyznę nie-
śmiertelną chwałą.

Król Jan Sobieski był wielkim czcicie-
lem Maryi.

W drodze na odsiecz wiedeńską za-
trzymał się na modlitwę w sanktuarium 
maryjnym na Jasnej Górze, w Krakowie  
i Piekarach Śląskich, wszędzie modląc 
się przed wizerunkami Matki Bożej.

W dniu Narodzenia Maryi, 8 września, 
wojska polskie przybyły pod Wiedeń.

12 września, w dniu bitwy, król wraz  
z wojskiem polskim był na Eucharystii, 
na górze Kahlenberg, służył do Mszy, 
przyjął Komunię Świętą. Na chorągwiach 
rycerskich polecił wypisać Imię Maryja. 
Z takim też okrzykiem i śpiewając „Bogu-
rodzicę”, wojska polskie ruszyły do bitwy 
z Turkami.

Sobieski stał na wzgórzu, błogosławił 
walczących drzewem Krzyża świętego  
i relikwiami świętych, a w rozstrzygają-
cym momencie sam dowodził husarią.

I rozsypała się w proch muzułmańska 
potęga.

Tego dnia zginęło dwadzieścia pięć ty-
sięcy Turków, a Polaków jeden tysiąc.

Pokorny władca nie przypisał tego zwy-
cięstwa sobie, lecz Bogu i Jego Matce.

Po zwycięskiej bitwie wysłał do pa-
pieża Innocentego XI zdobyczny zielony 
sztandar proroka Mahometa, należący 
do wodza armii tureckiej – Kara Mustafy, 
i napisał list ze słowami: Venimus, vidi-
mus, sed Deus vicit! – Przybyliśmy, zoba-
czyliśmy, lecz Bóg zwyciężył!

Słowa te były następnie powtarzane 
– jak echo – we wszystkich miastach au-
striackich i włoskich, przez które wiezio-
no to zdobyczne trofeum, a jego widok 
wszędzie wywoływał wzruszenie i radość 
wiwatujących tłumów, szczególnie w We-
necji i w Rzymie.

Pięknie na temat Wiktorii Wiedeńskiej 
wypowiedział się św. Jan Paweł II w czasie 
swojej II pielgrzymki do Ojczyzny. Szcze-
gólnej okazji do podnoszenia tej proble-
matyki dostarczyła Mu okoliczność, że 
właśnie na 1983 r. przypadła trzechset-
letnia rocznica bitwy pod Wiedniem. Po-
dobnie jak było to dla króla Sobieskiego – 
mówił Jan Paweł II w Warszawie, na Sta-
dionie Dziesięciolecia – zwycięstwo jest 
również naszym obowiązkiem i tak samo 

jest możliwe. Król Jan III doświadczył, że 
był raczej świadkiem Bożego zwycięstwa, 
niż jego autorem: <Venimus, vidimus, 
Deus vicit>. Podobnie i my – przekony-
wał papież – pozwólmy Bogu zwyciężać 
w naszym życiu:

„Człowiek jest powołany do odnosze-
nia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. 
Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad 
starym człowiekiem, który tkwi głęboko 
w każdym z nas. (...) <Deus vicit> (Bóg 
zwyciężył): mocą Boga, która za spra-
wą Jezusa Chrystusa działa w nas przez 
Ducha Świętego, człowiek powołany jest 
do zwycięstwa nad sobą. Do zwycięstwa 
nad tym, co krępuje naszą wolną wolę,  
i czyni ją poddaną złu”.

I wymienił Ojciec Święty pięć wymia-
rów tego zwycięstwa nad sobą, do któ-
rego jesteśmy powołani: „Zwycięstwo 
takie oznacza życie w prawdzie, prawość 
sumienia, miłość bliźniego, zdolność 
przebaczania, rozwój duchowy naszego 
człowieczeństwa”. Wszystkie one są „nie-
odłączne od trudu, a nawet od cierpienia, 
tak jak zmartwychwstanie Chrystusa jest 
nieodłączne od krzyża”.

ks. dr Michał Dubicki 
Z okazji przypadającej w tym roku 333. 

rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej.

Jan M
atejko, S

obieski pod W
iedniem

 (fragm
ent)

INAUGURACJA ADORACJI
w kaplicy św. Anny

Wszystkie osoby, które w naszej parafii 
zadeklarowały swoje stałe godziny cotygod-
niowej adoracji Najświętszego Sakramentu 
są kandydatami na członków Bractwa Adora-
cyjnego.

     Wybrana godzina adoracji jest czasem osobi-
stego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym 
w milczeniu. Obecny Chrystus, przez zespolenie 
z Nim serc adorujących, odbiera należną mu 
cześć i chwałę.

przed Najświętszym Sakramentem przez jedną 
lub więcej godzin w tygodniu.

Inauguracja Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w kaplicy św. Anny odbędzie się 
podczas uroczystej Mszy św. w najbliższy 
piątek, 16 września o godz. 12.00. 

   Głównym celem Bractwa Adoracyjnego jest 
kult Najświętszego Sakramentu. W ramach tego 
kultu każdy członek Bractwa trwa na modlitwie 

    Zapisy do Bractwa Adoracyjnego trwają. Lista 
jest otwarta. Chętnych prosimy o wypełnienie 
deklaracji i włożenie do skrzynki w kaplicy św. 
Anny. Więcej informacji na stronie internetowej: 
parafiawilanow.pl
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Autor: 
Maciej Lichota

zadanie 1:
Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, wpisując odpowiednie skróty (P/F). 

1 18 września obchodzimy wspomnienie św. Stanisława Kostki, 
prezbitera. 

2 19 września przypada liturgiczne wspomnienie bł. Jerzego 
Popiełuszki, kapłana i męczennika. 

3 21 września przeżywamy święto św. Mateusza, Ewangelisty.

4 Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzimy co roku 
w drugą sobotę września.

zadanie 2:
Zaznacz wszystkie poprawne zakończenia.

św. Stanisław Kostka –
 - kapłan

 - męczennik

 - doktor Kościoła

 - jezuita

 - papież

 - franciszkanin

 - biskup

 - diakon 

 - patron Polski

 - patron Europy 

JA JESTEM TWOJĄ MATKĄ

Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym zaprasza wszystkich chętnych na otwarte 
rekolekcje z Maryją w dniach 16–17 września 2016 r.

REKOLEKCJONISTA: 
egzorcysta ks. dr Maciej Sarbinowski SDB
Od 2003 r. kapłan w Towarzystwie św. Franciszka 
Salezego. Wykładowca w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Krakowie i Lądzie n. Wartą, 
gdzie mieszka na co dzień 
i pełni również funkcję 
spowiednika.   

MIEJSCE REKOLEKCJI: 
kościół św. Anny w Wilanowie
 oraz dzwonnica

PROGRAM :
Piątek – 16 września 

18.00 - Eucharystia  
18.30 - Adoracja   
19.00 - Wieczorne czuwanie

  Sobota – 17 września 
           9.00 - Eucharystia

10.30-12.30 - Konferencje 
12.30-17.00 - Przerwa obiadowa 
17.00-19.00 - Koronka + Konferencje

  od 19.00 - Czuwanie i modlitwa wstawiennicza

WSTĘP WOLNY

 - dominikanin

Wielkie wydarzenie dla polskich rodzin, 
dla wszystkich pokoleń. Chcemy prosić 

Boga, by przywrócił rodzinie radość 
powołania! Radość wspólnego życia, 

radość bycia razem!

Umocnić ojców w ich powołaniu. 
Modlić się o wylanie darów Ducha 
Świętego dla nich, o siłę do walki, 

szczególnie o czyste i mężne serce.

Przywrócić matkom radość z ich 
powołania. Dodać sił w dźwiganiu 
codzienności. Modlić się o wylanie 
darów Ducha Świętego dla nich, 

o miłujące i czułe serca.

Zaproś swoją rodzinę i swoich 
przyjaciół!

Przyjdź!

więcej na www.WielkaPokuta.pl

Jestem Matką łaski i czystości, miłości i nadziei, radości i pokoju.
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Zeskanuj kod QR
i czytaj „Klimaty” 
w smartfonie lub
na tablecie.
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Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl
e-mail Redakcji: klimaty@parafiawilanow.pl
Wydawca

5. Parafialna grupa Odnowy w Duchu Świętym
zaprasza wszystkich chętnych na otwarte
Rekolekcje z Maryją, które poprowadzi
egzorcysta ks. dr Maciej Sarbinowski SDB,
wykładowca w Wyższym Seminarium Ducho-
wnym w Krakowie i Lądzie n. Wartą. Reko-
lekcje rozpoczną się w piątek,16 września,
j

2. Nabożeństwo różańcowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić
się będziemy za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.

10.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
– we wtorek, 13 września, wspomnienie

św. Jana Chryzostoma, biskupa
i Doktora Kościoła;

11.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby Wyższego Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w War-
szawie. W przyszłą niedzielę, przed
kościołem zbierać będziemy ofiary na
potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego.

W niedzielę, 18 września na Mszy św. 
o godz. 8.30, 10.00, 11.30 oraz 13.00
ks. Maciej Sarbinowski SDB wygłosi 
homilię oraz poprowadzi nabożeństwo 
z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie 
o godz. 15.00. Zapraszamy wszystkich
parafian, również tych najmłodszych.

4. Inauguracja Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w kaplicy św. Anny odbędzie się
podczas uroczystej Mszy św. w najbliższy
piątek, 16 września o godz. 12.00.

1.

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla
narzeczonych prowadzony przez osiem 
tygodni metodą warsztatową, w małej
grupie, wg Programu „Radość i Nadzieja”.
Spotkania będą odbywać się w środy
począwszy od 5 października br.
Informacja o warunkach uczestnictwa,
zapisach i kosztach można znaleźć na
naszej stronie internetowej, w zakładce
Sakramenty oraz w zakrystii.

7. Pierwsze spotkanie dla dzieci przygoto-
wujących się do Pierwszej Komunii Świętej
i ich rodziców odbędzie się w następną
niedzielę, 18 września o godz. 11.00,
w kościele.

Po Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.30, 
w czasie nabożeństwa, Ks. Biskup udzieli 
błogosławieństwa dzieciom oraz rodzicom 
oczekującym potomstwa. 
Na tej Mszy św. sprawozdania ze swojej 
działalności złożą następujące zespoły 
parafialne:

Jutro Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
odwiedzi Szkołę Podstawową i Gimnazjum 
w Powsinku, Szkołę im. Wiktorii Wiedeń-
skiej. Wieczorem odprawi Mszę św. w 333. 
rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. W czasie 
Mszy św. modlić się będziemy za naszych 
parafian i wszystkich mieszkańców Wilanowa. 
Zapraszamy do licznego udziału w uroczy-
stości.

–
–
–
–
–
–
–

Ośrodek wsparcia dla najuboższych
Koła Żywego Różańca
Legion Maryi
Krąg Domowego Kościoła
Rodzina Radia Maryja
Rodziny Nazaretańskie
Zespół prowadzący Salonik i Galerię

Mszą św. o godz. 18.00, a zakończą w 
sobotę wieczornym czuwaniem z modlitwą 
wstawienniczą. Program rekolekcji znajduje 
się w „Klimatach”.

Dziś i jutro gościmy w naszej parafii Jego 
Ekscelencję Ks. Biskupa Piotra Jareckiego, który 
w ramach wizytacji kanonicznej pragnie się 
spotkać ze wspólnotą parafialną na kolejnych 
Mszach św. o godz. 10.00, 11.30 i o 13.00.

–
–
–

Ministranci
Lektorzy
Schola Dziecięca

Na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy
przede wszystkim osoby chore i w podesz-
łym wieku, którym po Mszy św., podczas
nabożeństwa, Ks. Biskup udzieli specjalne-
go błogosławieństwa.
Na tej Mszy św. sprawozdania ze swojej dzia-
łalności złożą następujące zespoły parafialne:

Po Mszy Ŝw., o godz. 13.00, udamy siň 
w procesji na cmentarz, aby we wsp·lnej 
modlitwie poleciĺ Miğosiernemu Bogu naszych 
bliskich zmarğych. Po procesji Ks. Biskup 
dokona lustracji cmentarza. 
Na Mszy Ŝw. o godz. 13.00 sprawozdania 
ze swojej dziağalnoŜci zğoŨŃ nastňpujŃce 
zespoğy parafialne:

Akcja Katolicka
Grupa Miğosierdzia BoŨego
Ch·r Parafialny
Odnowa w Duchu świňtym

We wtorek 13 września, po Mszy św.
o godz. 18.00, zostanie odprawione
Nabożeństwo Fatimskie.

–
–
–
–

3.

6.

8.

9. Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek
odbędzie się odbędzie się dziś, podczas
Mszy św. o godz. 11.30.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym.
W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą: 

– zapowiedź II;

Kamil Ropski, kawaler z parafii 
pw. Błogosławionej Karoliny w Ełku
i Paulina Dybiec, panna z parafii tutejszej

12.

– zapowiedź I.

Łukasz Krzysztof Lepianka, kawaler 
z parafii tutejszej
i Agnieszka Grażyna Karaś, panna 
z parafii pw. św. Elżbiety w Powsinie

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między narzeczonymi zobowiąza-
zany jest powiadomić kancelarię para-
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie 
parafian.

– w środę, 14 września, święto
Podwyższenia Krzyża;

– w czwartek, 15 września, wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;

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

– w sobotę, 17 września, wspomnienie
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,
biskupa.

Czy wiesz jak WIELKI JEST BÓG?

Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia. Uzdrowienia od ran przeszłości, od 
męczących wspomnień. Wiele osób cierpi na różne choroby, ponieważ nie potrafią 
przebaczyć sobie lub winowajcom. Kiedy największe wysiłki lekarzy zawodzą, do 
działania może przystąpić Bóg, gdy tylko okażesz mu swoje zaufanie.

Przyjdź z całą rodziną i zaangażuj się w modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała.
Niedziela, 17 września godz. 15.00 w naszym kościele. 




