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Kalendarz Liturgiczny
17 września 2017 Dwudziesta Czwar-

ta Niedziela zwykła
Syr 27, 30 – 28, 7; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 

9-10. 11-12 (R.: por. 8a); Mt 18, 21-35; 

18 września 2017 (poniedziałek) Świę-
to św. Stanisława Kostki, zakonnika

Mdr 4, 7-15; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 
(R.: por. 12a i 13a);  Łk 2, 41-52; 

19 września 2017 (wtorek)Dzień Po-
wszedni 

1 Tm 3, 1-13; Ps 101 (100), 1b-2b. 2c-3b. 
5-6 (R.: por. 2c); Łk 7, 11-17;  

20 września 2017 (środa) Wspomnie-
nie świętych męczenników Andrzeja 
Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong 
Hasang i Towarzyszy

1 Tm 3, 14-16; Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 5-6 
(R.: por. 2a); Łk 7, 31-35; 

21 września 2017 (czwartek) Święto 
św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

 Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a); ; 
Mt 9, 9-13; 

22 września 2017 (piątek) Dzień Po-
wszedni

1 Tm 6, 2c-12; Ps 49 (48), 6-7. 8-10. 17-18. 
19-20 (R.: por. Mt 5, 3); Łk 8, 1-3; 

23 września 2017 (sobota) Wspomnie-
nie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

1 Tm 6, 13-16; Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 
2b); Łk 8, 4-15; 

24 września 2017 Dwudziesta Piąta 
Niedziela zwykła

Iz 55, 6-9; Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 
18a); Flp 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a; 

25 września 2017 (poniedziałek) 
Wspomnienie bł. Władysława z Gielnio-
wa, prezbitera

Ezd 1, 1-6; Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 
(R.: por. 3a); Łk 8, 16-18; 

26 września 2017 (wtorek) Dzień Po-
wszedni 

Ezd 6, 7-8. 12b. 14-20; Ps 122 (121), 1b-2. 
4-5 (R.: por. 1bc); Łk 8, 19-21; 

27 września 2017 (środa) Wspomnie-
nie św. Wincentego à Paulo, prezbitera

Ezd 9, 5-9; Tb 13, 2abcde. 3-4a. 4bcd. 5. 8 
(R.: por. 2a); Łk 9, 1-6; 

28 września 2017 (czwartek) Wspo-
mnienie św. Wacława, męczennika

Ag 1, 1-8; Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: 
por. 4a); Łk 9, 7-9; 

29 września 2017 (piątek) Święto 
świętych Archaniołów Michała, Gabriela 
i Rafała

Dn 7, 9-10. 13-14 lub Ap 12, 7-12a; Ps 
138, 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c); J 1, 47-51; 

30 września 2017 (sobota) Wspomnie-
nie św. Hieronima, prezbitera i doktora 
Kościoła

Za 2, 5-9. 14-15a; Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: 
por. 10d); Łk 9, 43b-45; 

01 październik 2017 Dwudziesta Szó-
sta Niedziela zwykła

Ez 18, 25-28; Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 
por. 6a); Flp 2, 1-11; Mt 21, 28-32; 
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Ewangelia na niedzielę
Z Ewangelii św. Mateusza:
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój 

brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mó-
wię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podob-
ne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi słu-
gami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był wi-
nien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał 
sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a 
wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu daro-
wał. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był wi-
nien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego 
współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam to-
bie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda 
długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opo-
wiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed sie-
bie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 
prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, 
jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go ka-
tom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój nie-
bieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

ROZWAŻANIA 
„Daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twe-

go miłosierdzia” – prosimy Boga w dniu, gdy Jego słowo stawia nam trudny wy-
móg przebaczenia braciom. Niepojęty dla wielu sens rezygnacji z dochodzenia 
swego staje się jasny, gdy praktykując ją, widzimy jej owoce w  naszym życiu. 
Traktując słowo Boże tylko jako piękną teorię, wybieramy zwykle łatwiejszą dro-
gę, ale niszczy nas złość i poczucie krzywdy. Angażując się całym sercem w wy-
pełnianie słowa, doświadczamy Bożego uzdrowienia i pokoju.

Mira Majdan
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Z nauczania Papieża Franciszka  
do młodzieży

Przemówienie Ojca Świętego podczas powitalnego spotkania z 
młodymi uczestnikami ŚDM Kraków 2016

„... Wreszcie się spotykamy!  Dziękuję za to gorące powitanie! Dziękuję kardynałowi Dziwi-
szowi, biskupom, kapłanom, zakonnikom, seminarzystom, osobom świeckim i wszystkim, którzy 
wam towarzyszą. Dziękuję tym, którzy umożliwili naszą dzisiaj obecność w tym miejscu, którzy się 
zaangażowali, abyśmy mogli przeżywać to święto wiary.

Dzisiaj wszyscy razem przeżywamy święto wiary. W ojczystej ziemi św. Jana Pawła II chciał-
bym Mu podziękować za to, że wymarzył i dał impuls do tych spotkań. Towarzyszy nam on z nie-
ba, gdy widzimy wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, kultur, języków, przybyłych jedy-
nie z jednego powodu: aby świętować żywą obecność Jezusa pośród nas. Czy zrozumieliście? A 
stwierdzenie, że On żyje oznacza chęć ponowienia naszego pragnienia pójścia za Nim, naszego 
pragnienia, by żyć żarliwie naśladowaniem Chrystusa. Czy jest jakaś lepsza okazja, by odnowić 
naszą przyjaźń z Jezusem, niż umocnienie przyjaźni między wami! Czy istnieje jakiś lepszy spo-
sób umocnienia naszej przyjaźni z Jezusem, niż dzielenie jej z innymi! Czyż jest lepszy sposób, by 
doświadczyć radości Ewangelii, niż chęć „zarażenia” Jego Dobrą Nowiną w wielu sytuacjach bole-
snych i trudnych! To Jezus nas zwołał na ten trzydziesty pierwszy Światowy Dzień Młodzieży; to 
Jezus nam mówi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Błogo-
sławieni są ci, którzy potrafią przebaczać, którzy potrafią mieć współczujące serce, którzy potrafią 
dać innym to, co w nich najlepszego. Najlepsze to znaczy nie to, co im zbywa, ale  to, co napraw-
dę najlepsze.

Drodzy młodzi, w tych dniach Polska, ta szlachetna ziemia, przybiera się świątecznie; w 
tych dniach Polska chce być wiecznie młodym obliczem Miłosierdzia. Na tej ziemi, wraz z wami, 
a także łącząc się z wieloma młodymi, którzy nie mogą być dziś tutaj, ale towarzyszą nam za po-
średnictwem różnych środków przekazu, wszyscy razem uczynimy z tego dnia prawdziwe świę-
to jubileuszowe, z okazji Jubileuszu Miłosierdzia. W ciągu lat mojego biskupstwa nauczyłem się 
jednego - w zasadzie nauczyłem się wielu rzeczy, ale o jednej tylko powiem: nie ma nic piękniej-
szego niż podziwianie pragnień, zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu młodych ludzi prze-
żywa swoje życie. To jest piękne. To jest źródło piękna. Kiedy Jezus dotyka serca młodego męż-
czyzny, czy młodej dziewczyny, to są oni zdolni do naprawdę wielkich dzieł. To budujące, sły-
szeć jak dzielą się swoimi marzeniami, swoim pytaniami oraz swoim pragnieniem, by przeciwsta-
wiać się tym wszystkim, którzy mówią, że nic nie może się zmienić. Ja ich nazywam „kwietysta-

mi”. Oni nic nie chcą zmieniać. A młodzi mają siłę, żeby się im przeciwstawiać. Tylko niektó-
rzy nie są tego pewni. Pytam was. Odpowiedzcie. Czy  coś w życiu można zmienić? To dar 
z nieba, gdy możemy widzieć, jak wielu z was, z waszymi pytaniami, stara się zmieniać ist-
niejący stan rzeczy.

To wspaniałe, i raduje się moje serce, gdy widzę jak bardzo jesteście żywiołowi. Ko-
ściół dziś na was patrzy, wolałbym dodać: świat na Was patrzy i chce się od 

was uczyć, aby odnowić swoją ufność w miłosierdzie Ojca, który ma zawsze 
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młode oblicze i nie przestaje nas zapraszać, abyśmy należeli do Jego Królestwa. Królestwa rado-
ści, szczęścia, królestwa, które popycha życie do przodu, które daje nam siłę, aby zmieniać nasze 
życie. Zapomniałem zadać wam pytania:  Czy można zmienić życie? Znając żarliwość z jaką po-
dejmujecie misję, śmiem powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode oblicze. Serce miłosierne ma 
bowiem odwagę, by porzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych, 
potrafi objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie 
mieli domu lub go stracili, potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy musieli emi-
grować, jest zdolne do czułości i współczucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głod-
nym, serce miłosierne otwiera się, aby przyjmować uchodźców oraz imigrantów. Powiedzieć wraz 
z wami „miłosierdzie”, to powiedzieć: szansa, przyszłość, zaangażowanie, zaufanie, otwartość, go-
ścinność, współczucie, marzenia. Czy umiecie marzyć? Kiedy serce jest otwarte, potrafi marzyć. 
Wtedy jest w nim miejsce na miłosierdzie. Jest w nim miejsce, żeby przytulić cierpiących, żeby 
być obok ludzi, którzy nie mają pokoju w sercu, którzy nie mają środków do życia, którym brakuje 
tego, co piękne. Wiary. Wszyscy razem powiedzmy: miłosierdzie.  Wszyscy, jeszcze raz. Żeby świat 
usłyszał. Chcę też wam wyznać coś innego, czego nauczyłem się przez te lata. Nie chcę nikogo 
obrazić. Napełnia mnie bólem, gdy spotykam ludzi młodych, którzy zdają się być przedwczesny-
mi „emerytami”. To mnie smuci. Młodzi, którzy w wieku 23, 24 czy 25 lat zachowują się jak eme-
ryci. To mnie smuci. Martwi mnie, gdy widzę ludzi młodych, którzy „rzucili ręcznik” przed rozpo-
częciem walki. Którzy się „poddali”, nie rozpocząwszy nawet gry. Którzy idą ze smutną twarzą, jak 
gdyby ich życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie młodzi zasadniczo znudzeni... i nudni. I któ-
rzy zanudzają innych. I to też mnie zasmuca. To trudne, a zarazem jest dla nas wyzwaniem, kiedy 
ludzie młodzi porzucają swoje życie w poszukiwaniu „oszołomienia” czy też owego wrażenia, że 
żyją, wchodząc na mroczne drogi, które w końcu zmuszają do zapłaty... i to do zapłacenia wyso-
kiej ceny. Myślicie o wielu młodych, których znacie, którzy wybrali tę drogę.

Zastanawiające jest, gdy widzisz młodych, którzy tracą piękne lata swego życia  i swoje 
siły na uganianiu się za sprzedawcami fałszywych iluzji, a jest ich bardzo wielu (w mojej ojczyź-
nie powiedzielibyśmy „sprzedawców dymu”), którzy okradają was z tego, co w was najlepsze. I to 
mnie bardzo smuci. Jestem pewien, że wśród was ich nie ma. Ale są młodzi „emeryci”, którzy rzu-
cają ręcznik przed rozpoczęciem walki, pozwalają się oszołomić i wpadają w pustkę. Dlatego, dro-
dzy przyjaciele, zgromadziliśmy się, aby pomóc sobie nawzajem, bo nie chcemy pozwolić, żeby 
okradziono nas z tego, co w nas najlepsze, nie chcemy pozwolić, żeby nas ograbiono z energii, 
radości, marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenia. Drodzy przyjaciele, pytam was: czy chcecie 
dla waszego życia tego wyobcowującego „oszołomienia”, czy też chcecie poczuć moc, która spra-
wia, że czujecie się żywi, pełni? Wolicie wyobcowujące oszołomienie czy moc łaski?  Wyobcowu-
jące oszołomienie czy moc pełni życia. Co chcecie? Nie słyszę dobrze? Żeby żyć pełnią, żeby mieć 
siłę odnawiania się  -  jest jedna odpowiedź, której się nie sprzedaje, i której nie można kupić, nie 
jest to rzecz, nie jest to jakiś przedmiot, ale żywa osoba – która nazywa się Jezus Chrystus. Popro-
szę o oklaski. Pytam was: czy można kupić Jezusa Chrystusa? Czy Jezus Chrystus sprzeda-
wany jest w sklepach? On jest darem.  Prezentem od Ojca. Darem naszego Ojca. Kim jest 
Jezus Chrystus?  

Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia, Jezus Chry-
stus jest tym, który nas prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, 
co w nas najlepsze; to Jezus Chrystus, stawia nam wyzwania, zachęca nas i 
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pomaga nam, by powstawać za każdym razem, kiedy uważamy siebie za przegranych. Jezus Chry-
stus nam pomaga nam podnosić wzrok i marzyć o rzeczach wzniosłych.  Ale Ojcze - ktoś mógłby 
powiedzieć -  tak trudno jest myśleć o rzeczach wzniosłych. Tak trudno jest się wspinać, być cią-
gle w drodze na szczyt.  Ojcze, ja jestem słaby, upadam, staram się, ale wiele razy mi nie wycho-
dzi. Alpiniści kiedy się wspinają na szczyt, śpiewają piękną pieśń, która brzmi tak:  w sztuce wspi-
nania, nie chodzi o to, żeby nie upadać, ale żeby nie pozostawać w upadku. Jeżeli jesteś słaby, jeśli 
upadasz, podnieś wzrok w górę, tam jest wyciągnięta ręka Jezusa, który mówi: podnieś się i idź za 
mną.  Ale ile razy?  Piotr zapytał Jezusa: ile razy? Siedemdziesiąt siedem razy. Jezus wyciąga rękę 
zawsze wtedy, kiedy upadamy. Zrozumieliście?

To Jezus Chrystus pobudza nas do podniesienia wzroku i do wzniosłych marzeń. W Ewan-
gelii słyszeliśmy, że Jezus, idąc do Jerozolimy zatrzymał się w domu – w domu Marty, Marii i Ła-
zarza – który Go ugościł. Przechodząc, wchodzi do ich domu, aby z nimi przebywać; obie kobie-
ty przyjmują Tego, o którym wiedzą, że potrafi się wzruszyć. Wiele zajęć sprawia, że jesteśmy jak 
Marta: aktywni, rozproszeni, zawsze w biegu tu i tam... ale często jesteśmy też jak Maria: w obli-
czu pięknego krajobrazu lub filmiku, jaki posłał nam na komórkę przyjaciel, zatrzymujemy się, by 
pomyśleć, by wsłuchać się. W tych dniach, Światowych Dniach Młodzieży, Jezus chce wejść do 
naszego domu; do serca każdego z nas, zobaczy nasze niepokoje, nasze bieganie na wyścigi, jak 
Marta... i będzie czekał, aż wysłuchamy Go jak Maria; aż pośród wszystkiego, co trzeba wykonać, 
będziemy mieli odwagę, żeby się Jemu powierzyć. Będą to dni dla Jezusa, poświęcone na słucha-
nie się nawzajem, aby Go przyjąć w tych, z którymi dzielę dom, ulicę, grupę lub szkołę. A ten, kto 
przyjmuje Jezusa, uczy się kochać jak Jezus. Zatem pyta On, czy chcemy życia pełnego: Chcesz 
życia pełnego? Zacznij od tego, byś pozwolił się wzruszyć! Ponieważ szczęście rodzi się i rozkwi-
ta w miłosierdziu: ono jest Jego odpowiedzią, zaproszeniem, wyzwaniem, Jego przygodą: miło-
sierdzie. Miłosierdzie ma zawsze młode oblicze; podobnie jak oblicze Marii z Betanii, siedzącej u 
stóp Jezusa jako uczennica, która lubi Go słuchać, bo wie, że w tym jest pokój. Jak oblicze Maryi 
z Nazaretu, począwszy od Jej „tak” w przygodzie miłosierdzia, która będzie nazywana błogosła-
wioną przez wszystkie pokolenia, nazywana przez nas wszystkich „Matką Miłosierdzia”.  Wołajmy 
wszyscy: Maryjo, Matko Miłosierdzia, wszyscy, Maryjo, Matko Miłosierdzia.

Zatem wszyscy prośmy teraz Pana, niech każdy powtórzy to pytanie w ciszy, w swoim sercu. 
Zaangażuj nas wszystkich w przygodę miłosierdzia! Zaangażuj nas w przygodę budowania mo-
stów i burzenia murów (płotów i zasieków); zaangażuj nas w przygodę spieszenia z pomocą ubo-
giemu, temu, kto czuje się samotny i opuszczony, kto już nie odnajduje sensu swego życia. Za-
angażuj nas, byśmy prowadzili do Ciebie tych, którzy Cię nie znają, byśmy mogli powiedzieć im 
z wielkim szacunkiem w Twoje imię, dlaczego wierzymy. Naucz nas, jak Marię z Betanii, słuchania 
tych, których nie rozumiemy, tych którzy pochodzą z innych kultur, innych narodów, a także tych, 
których się boimy, sądząc, że mogą nam wyrządzić zło. Spraw, abyśmy skierowali nasze spojrze-
nie, jak Maryja z Nazaretu podczas nawiedzenia Elżbiety, ku naszym seniorom, naszym dziadkom, 
aby nauczyć się ich mądrości. Pytam was: rozmawiacie ze swoimi dziadkami? Szukajcie kontaktu 
z waszymi dziadkami. Oni posiadają mądrość życia. I powiedzą wam rzeczy, które poruszą wasze 
serce. Panie, oto jesteśmy! Poślij nas, byśmy dzielili się Twoją Miłością Miłosierną. Chcemy Ciebie 
przyjąć podczas tych Światowych Dni Młodzieży, chcemy potwierdzić, że życie jest pełne wów-
czas, gdy je przeżywamy wychodząc z miłosierdzia, że to jest ta najlepsza i najsłodsza cząstka, któ-
rej nigdy nie będziemy pozbawieni.” 
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Intencje Mszalne  na najbliższy czas...

Niedziela 17.09.2017 r. XXIV Niedziela Zwykła
07.00 + Stefania Szocik - greg. 22
09.30 1) + Kornela, Henryk, Zdzisław Ciesielscy – 7 rocz. śmierci
               2) + Aniela, Nikodem, Henryk Rodziewicz; zmarli z rodziny Rodziewiczów, 
 Tomkiewiczów; w intencji zmarłych przyjaciół i darczyńców spotkanych 
 w pielgrzymce ich życia
11.00 Pro populo
12.30 + Janina, Mikołaj, Piotr; + Stanisław, Jan, Edward, Maria; + Stanisław
18.00 1) + Mieczysław Żelaznowski – 15 rocz. śmierci i za zmarłych z rodz. Żelaznowskich  
               i Dameckich
18.00 2) Za Ojczyznę
 Olchowo (godz.11.00) + Marta Stefańska w 2 rocz. śmierci, + Henryk 
 i za zmarłych z rodziny.
 Wojcieszyn (godz.12.15) 
 + Malwina w 32 rocz. śmierci, + Czesław w 19 rocz. śmierci, 
 + Feliks w 30 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny Feodorczyk, Nagły i Łoś.

Poniedziałek 18.09.2017 r. 
07.00 + Bożena 
18.00 + Stefania Szocik - greg. 23 

Wtorek 19.09.2017 r. 
07.00 + Bożena
18.00 1) + Stefania Szocik - greg. 24
          2) + Helena Bednarek
          3) + Feliksa Paszkowska

Środa 20.09.2017 r. 
07.00 1) + Stefania Szocik - greg. 25
          2) O opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. oraz łaskę uzdrowienia duszy i ciała 
 dla Ryszarda z okazji urodzin

18.00 Msza św. Zbiorowa:
          - Z okazji 20 rocznicy ślubu Marzeny i Piotra
          - + Marek Gasiecki w 9 rocz. śmierci (Msza Św. zamówiona od córki z rodziną)
          - + Bożena
          - + Jan, Ryszard Bil, Stanisław i Henryk Piasecki, Stefania Nowicka, Janusz Karasiński,   
             Jan Zieńka, Maria Kijek.
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Czwartek 21.09.2017 r. 
07.00 + Bożena
18.00 1) + Stefania Szocik - greg. 26
            2) + Zdzisław Hoppe w 9 rocz. śmierci, Danuta Hoppe w 6 miesiącu po śmierci  i za 
zmarłych 
          z rodziny Hoppe i Łuczaków

Piątek 22.09.2017 r. 
07.00 + Bożena
18.00 1) + Stefania Szocik - greg. 27
           2) O łaskę nowych powołań do Zgromadzenia Michalitów
Sobota 23.09.2017 r. 
09.00 1) + Irena Wojciechowska, Tomasz, Marysia, Mikołaj z rodziny Łoza, Dubińscy, Kap-
ka, Gałęzcy. 
           2) O beatyfikację Sługi Bożej Matki Jadwigi Borzęckiej oraz o potrzebne łaski  i Boże 
           błogosławieństwo dla Apostołek Zmartwychwstania Pańskiego.
18.00 + Stefania Szocik - greg. 28

Niedziela 24.09.2017 r. XXV Niedziela Zwykła
07.00 + Stefania Szocik - greg. 29
09.30 + Franciszek i Władysława (K) Stępień, + Władysław i Agnieszka Cieplo oraz zmarłych 
 z rodziny.
11.00 Pro populo ( Msza św. z chrztami)
12.30 + Marianna Mosiniak
18.00 + Henryk Piotrowicz w 18 rocz. śmierci
 Olchowo (godz.11.00)
 Wojcieszyn (godz.12.15) 

Poniedziałek 25.09.2017 r. 
07.00 + Stefania Szocik - greg. 30
18.00 w intencji dzieci poczętych 

Wtorek 26.09.2017 r. 
07.00 + Bożena
18.00 + Władysława(K) w 22 rocz. śmierci, + Stefan w 9 rocz. śmierci z rodziny Werkow-
skich oraz 
 za zmarłych z rodziny Werkowskich, Chlebickich, Matuszczaków i Staszaków.
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Środa 27.09.2017 r. 
07.00 + Mikołaj Tracz w 5 rocz. śmierci
18.00 Msza św. Zbiorowa:
          - + Zofia, Marian Pustelnik oraz za zmarłych z rodz. Pustelnik i Kucińskich
          - + Bożena
           - + Wojciech Kałuża ( intencja od kuzynki Ireny)

Czwartek 28.09.2017 r. 
07.00 + Bożena
18.00 1) + Bolesław, Jan, Rozalia, Stanisław Walas oraz za + Stanisław Zając.
          2) + zmarłych z rodziny Golińskich, Suchodolskich oraz za śp. Rajnera.

Piątek 29.09.2017 r. 
07.00 + Bożena
18.00 1) O błogosławieństwo Boże dla Janiny Szałaj z okazji 84 rocznicy urodzin oraz o 
spokój 
               wieczny dla zmarłego męża Mieczysława w 6 rocz. śmierci.  
           2) + Teresa w 16 rocz. śmierci, Marian, Celina z rodziny Dubineckich

Sobota 30.09.2017 r. 
09.00 W intencji Ojca Świętego Franciszka, Ojczyzny, Radia Maryja oraz powstałych dzieł 
18.00 1) + Józef Morawski w 10 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny; + Anna, Józef, Danuta,                                                                                                                                          
                     Edmund z rodz. Dudek
2) + Henryk Dorożko w 20 rocz. śmierci 

Niedziela 01.10.2017 r. XXVI Niedziela Zwykła
 
07.00 + Zbigniew Antczak w 3 rocz. śmierci
09.30 1) + Remigiusz z okazji imienin, + Krzysztof
          2) + Zbigniew Jabłoński w 6 rocz. śmierci
11.00 Pro populo
12.30 + Anna Stasiak w 21 rocz. śmierci, + Stefan, Józef, Zuzanna, Czesław Florkowscy
18.00 + Helena Chorążyczewska –greg. 1
Olchowo (godz.11.00) 
Wojcieszyn (godz.12.15) 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Parafia rzymskokatolicka   
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

ul. Kościelna 2A • Nowogard • Tel: 91 39 26 370  
ks. Proboszcz  506 081 328

Biuletyn redaguje ks. Waldemar Piątek

Zbiórka dla  ministrantów 
w soboty o godz. 10.00. 

Zapraszamy do służby ministranckiej 
wszystkich chętnych chłopców ze szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich. Wszelkie informacje 
u ks. Andrzeja Zaniewskiego.

Zapisy  osób przygotowujących się 
w parafii do Sakramentu 

Bierzmowania i tych, które chcą 
rozpocząć taką formacje (od 7 klasy 

szkoły podstawowej) w niedzielę 17.09, 
24.09 oraz 01.10. 2017 w kościele po 

Mszy św. o godz. 18.00  
u ks. Waldemara.

17 września obchodzić będziemy 
rocznicę napaści Sowietów na Polskę 
oraz rocznicę opuszczenia Polski przez 
wojska radzieckie. Zapraszamy w tym 

dniu na Msze Św. w intencji Ojczyzny o 
godz. 18.00 i spotkanie przy pomniku.

 W poniedziałek 18.09.2017 
zapraszamy na Msze św. o godz. 18.00 
w sposób szczególny dzieci i młodzież.  
Za wstawiennictwem św. Stanisława 

Kostki – patrona dzieci i młodzieży, 
będziemy modlić w ich intencjach. 

Na koniec Eucharystii osobiste 
błogosławieństwo dla obecnych 

dzieci i młodzieży.

19.09 podczas Mszy św. o godz. 18.00 
modlitwy za wstawiennictwem 

bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
a 23.09 podczas  

Mszy św. o godz. 18.00 modlitwy 
za wstawiennictwem św. Ojca Pio. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej 

modlitwy.

Nauki przed chrztem 23 .09.2017 około 
godz. 18.40 (po skończonej Mszy św. 
wieczornej) w kancelarii parafialnej.

W dniach 22 – 30.09.2017 odbywać 
się będzie parafialna pielgrzymka na 

Jasną Górę i kresy wschodnie.

01.10 2017 o godz. 13.00 odbędzie się 
Odpust w Dąbrowie 

Nowogardzkiej z okazji wspomnienia 
patrona mieszkańców 

św. Michała Archanioła. 
Osoby pragnące wziąć udział w tych 

uroczystościach mogą zabrać się busem 
spod kościoła  

w Nowogardzie o godz. 12.30. 

Od 01.10.2017 rozpoczynamy w 
kościele modlitwę różańcową. 

Serdecznie zapraszamy 
do wspólnej modlitwy:

- dorosłych i młodzież od niedzieli 
do piątku na godz. 17.30 
a w sobotę o godz. 8.30;
- dzieci od poniedziałku 

do czwartku na godz. 16.30.


