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Ze Stołu Słowa Bożego… 
 

Na XXII Niedzielę zwykłą Łk 14, 1.7-14       
 Jedną z ważnych cech pokory jest pragnienie kochania, a 
ponieważ miłość jest darem, ten, kto kocha, zawsze chce obdarować 
swego bliźniego zaszczytnym miejscem przy stole lub posiłkiem, za 
który nie oczekuje wdzięczności. Pokora nie jest pogardą czy 
lekceważeniem samego siebie, lecz uznaniem konieczności kochania 

za najważniejszą zasadę relacji do drugiego człowieka. 
 Panie, naucz mnie kochać bliźnich. Daj mi pragnienie służenia im całą moją osobą, nie 
tylko tym, co posiadam, ale zwłaszcza tym, kim jestem. 
 

Na XXIII Niedzielę zwykłą Łk 14, 25 - 33      
 Aby iść za Jezusem i być Jego uczniem, konieczne jest wyzwolenie się od dominacji 
nawet najbardziej naturalnych relacji emocjonalnych i przywiązań. Pierwszeństwo miłości do 
Boga, akceptacja samego siebie, niesienie swojego krzyża to znaki autentycznej miłości, daru 
czynionego ze swojego życia. Bez kształtowania powyższych wymiarów życia nasze 
chrześcijaństwo narażone jest na śmieszność tak jak budowniczy, który nie przewidział 
wystarczających środków na dokończenie dzieła, albo jak ten, kto poniósł klęskę, gdyż podjął 
się zmagania ze zbyt silnym przeciwnikiem. 
 Dzięki Twej miłości, Panie, będę mógł prawdziwie kochać moich bliskich, a w 
wyrzeczeniu się tego, co posiadam, otrzymam wolność, aby cieszyć się tym wszytkim, co 
stworzyłeś. 
 

Na XXIV Niedzielę zwykłą Łk 15, 1 - 32       
 Miłosierdzie Boga jest dostępne nie dla tego, 
kto potrafi przygotować piękną mowę pokutną, ale 
dla tego, kto w swym sercu uznał szkodliwość 
popełnionego zła i postanawia je porzucić oraz jest 
gotów przyjąć na siebie konsekwencje własnych 
czynów. Powrót do ojca jest dla młodszego syna 
wyznaniem, że młody człowiek mylił się w swym 
uporze. Pewność, że ojciec kocha taką miłością, 
pozwala podjąć drogę powrotu. 
 Panie, nie pozwól mi trwać w grzechu, daj mi 
odwagę wyznania zła i prośby o przebaczenie. Daj 
śmiałą gotowość ponoszenia konsekwencji, ale w zaufaniu Twemu miłosierdziu. 
 

Na XXV Niedzielę zwykłą Łk 16, 1 - 13       
 W przypowieści o nieuczciwym zarządcy nie możemy szukać wzorców dla naszych 
ziemskich relacji. Zdumiewa w niej zwłaszcza końcowa pochwała. Dopiero, gdy przełożymy ją 
na relacje panujące w królestwie Bożym, staje się ona zrozumiała. To Bóg jest właścicielem 
dóbr, które, grzesząc, egoistycznie marnotrawimy. On dał nam siły i zdolności i cały świat, 
byśmy nim zarządzali. Marnotrawienie tych darów niszczy dobro stworzenia. Dlatego Bóg pyta 
nas, co robimy z Jego darami. A to, jak jest nasza wiara w Jego dobroć i miłosierdzie, okazuje 
się wtedy, gdy jesteśmy miłosierni dla naszych braci. 



 Ty jesteś Bogiem Miłosiernym i chcesz, aby Twoje miłosierdzie było zasadą naszych wzajemnych relacji. 

Daj mi łaskę darowania win moim bliźnim, tak jak Ty mi je odpuszczasz. 

 
Na XXVI Niedzielę zwykłą Łk 16, 19 - 31      
 Sekret wiary nie kryje się w oglądaniu cudów. Ona rodzi się ze słuchania słowa Bożego. 
Bogacz codziennie widział Łazarza przed bramą swego domu, ale nigdy nie dostrzegł w nim 
człowieka, który potrzebuje i zasługuje na miłosierdzie. Dlaczego? Ten rodzaj ślepoty rodzi się 
z odrzucenia Słowa. Człowiek, który nie pozwala, aby słowo Boże kształtowało jego życie, jego 
sposób patrzenia na bliźnich i świat, pozostaje ślepy i nie może poznać prawdy, nie rozumie 
nic z tego, co dzieje się wokół niego.  
 Panie, potrzeba mi pokory, abym pozwolił kształtować się przez słowo Boże, potrzeba mi 
odwagi, abym dostrzegł potrzebę nawrócenia mojego serca, potrzeba mi Twego światła, abym 
widział świat tak, jak Ty go widzisz. 

ks. Augustyn CR 
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MODLITWA SZEWCA 
 
Zbliża się 1 września. Oczywiście nie znaczy to, że przyjdzie nagłe 

ochłodzenie i uciążliwe deszcze, opadną wszystkie liście z drzew i nie 
ukaże się już słońce. Jednak prawie dla każdego z nas jest to 
symboliczna data, ponieważ rozpoczyna ona rok szkolny dla dzieci, 
koniec letnich urlopów dla dorosłych, czas jesiennych żniw dla 
rolników. Każdy będzie miał wiele pracy do wykonania, wiele spraw do 
załatwienia. Znów po krótkiej przerwie zacznie się codzienne 
zabieganie. I pośród rozmaitych zajęć może zabraknąć nam czasu na 
modlitwę... 
Pewien szewc przyszedł do kapłana i zwrócił się do niego z takimi 
słowami: Niech mi ksiądz powie, co mam robić z modlitwą poranną? 
Moi klienci - ludzie niebogaci, zazwyczaj mają tylko po jednej parze 
obuwia. Ja biorę ich obuwie do naprawy wieczorem i pracuję większą 
połowę nocy. Nie zdążam z pracą do świtu, a ludzie potrzebują obuwie 
już od samego rana. Cóż mam uczynić z modlitwą poranną? Jak 
modliłeś się do tego czasu? Czasami szybciutko odmawiam modlitwę i 
powracam do pracy, lecz po tym jest mi jakoś ciężko na sumieniu. 
Czasami przychodzi mi się nawet opuścić modlitwę. W takim wypadku 
też odczuwam jakąś stratę, i za każdym razem, kiedy podnoszę swój 
szewski młotek, prawie słyszę westchnienie swego serca: „Jakim 
nieszczęśliwym człowiekiem jestem; zupełnie nie mam czasu na 
poranną modlitwę!” Gdyby ja byłem Bogiem - odrzekł kapłan - to owo 
westchnienie byłoby dla mniej bardziej wartościowym, niż sama 
modlitwa. 

W życiu każdy z nas potrzebuje również odpowiednich momentów 
zatrzymania się. Tak jak prawdziwa miłości potrzebuje momentów jej 
okazania, np. rozmów, tak samo i modlitwa. Jak życie fizyczne 
człowieka składa się z oddechów i pożywienia, tak życie duchowe 
człowieka składa się z tej żywej relacji z Panem Bogiem i modlitwy, 
widzianej jako praktyki codziennej: modlitwy poranne, wieczorne, 
odmówiony różaniec, przeczytany krótki fragment Pisma Świętego. 
Jak nie ma sensu jedzenie bez oddychania, tak nie ma sensu 
odklepywanie paciorków bez żywej relacji z Panem Bogiem. Ale z 
drugiej strony każda nasza najprostsza modlitwa będzie niczym 
innym, jak mocnym spotkaniem z Panem Bogiem, obecnym cały czas 
w naszej rzeczywistości. Czas, poświęcony Panu Bogu, nigdy nie jest 
czasem straconym. 

Modlitwa to kontakt osobisty z Panem Bogiem, który cały czas jest obecny w naszym 
życiu. To jest zatem najważniejsze zadanie chrześcijanina, kogoś kto ma w sercu swoim Boga. 



Jeśli tylko chcemy, to możemy się modlić. Każdy z nas ma taki dar w sobie. I nie jest ważne 
jak jeszcze nie umiem się modlić, ale jak się modlę teraz. Przez całe życie modlitwa się bowiem 
będzie doskonalić. Przez całe życie stawać będzie przed każdym z nas zadanie doskonalenia 
osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Zatem modlitwa polega i na rozmowie z Bogiem, jak 
rozmawiają dzieci z ojcem i mamą, i na wylewaniu Panu Bogu swoich żali, i na dziękowaniu 
Mu, i na pytaniu się dlaczego tak jest w moim życiu, i na odmawianiu ulubionych modlitw. 
Myślę, że to jest ważne, żeby stawać przed Bogiem z całym swoim życiem, ze swoimi 
radościami i swoimi cierpieniami. Modlitwa nie jest czymś mechanicznym do odmówienia. 
Każdy z nas ma swoją modlitwę. Pewnie, że potrzebujemy wskazówek, potrzebujemy może i 
jakiejś metody, ale to nie jest konieczne do kontaktu z Panem Bogiem. W ostateczności każdy 
musi odnaleźć swój własny styl.  

Prawdą jest, że dla Pana minuta szczerej, wypowiedzianej własnymi słowami modlitwy 
będzie bardziej wartościowa, niż bezmyślne godzinne odmawianie nauczonych słów modlitw z 
książeczek. A ów szewc z przypowieści niech będzie nam dobrym przykładem w tych trudnych 
chwilach, gdy zabraknie nam czasu na modlitwę.  

Ewelina Borsuk 
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Rycerze Kolumba 
  

2 października 1881 roku, mała grupka 
mężczyzn spotkała się w piwnicy Kościoła Najświętszej 
Marii Panny na alei Hillhouse w New Haven, stanie 
Connecticut. 
Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela 
McGivneya, mężczyźni ci założyli stowarzyszenie 
bratnie, które później stało się największą w świecie 
katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali oni 
siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w 
jednomyślności i wspólnemu oddaniu się świętej 
sprawie: przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodziny i 
wiary... 
Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy 
Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego 
Świata. 
Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy 
Kolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba. 
Zakon był nazywany „silną prawą ręką Kościoła” i wychwalany przez papieży, prezydentów i 
innych przywódców światowych za poparcie dla Kościoła, program ewangelizacji i katolickiej 
edukacji, zaangażowanie społeczne i pomoc potrzebującym. 
Wizja księdza McGivneya obejmowała również program ubezpieczeniowy, aby zapewnić byt 
wdowom i sierotom po zmarłych rycerzach. Program ubezpieczeniowy Zakonu rozrósł się, aby 
lepiej służyć coraz liczniejszej organizacji. Rok po roku Rycerze Kolumba zdobywają najwyższe 
notowania za wypłacalność z A.M. Best oraz Standard & Poor’s. 
Zakon oferuje najwyższej jakości usługi w zakresie ubezpieczenia, rent i długoterminowych 
programów dla członków i ich rodzin, łącznie z wieloma innymi korzyściami wynikającymi z 
braterskiej wzajemnej pomocy. 
Najwyższa Rada jest organem zarządzającym Rycerzy Kolumba i jest odpowiedzialna za rozwój 
organizacji jako całości. 
Obowiązki Najwyższej Rady obejmują: rozpoczynanie działalności Zakonu na nowych 
terenach, powoływanie władz regionalnych, określanie i propagowanie zasad i celów 
organizacji, podejmowanie inicjatyw na skalę całej organizacji, rozpropagowywanie informacji 
o misji Rycerzy Kolumba w świecie, a także troska o dobro rodzin członków poprzez programy 
ubezpieczeniowe. 
Większość działalności charytatywnej wykonują członkowie lokalnych i podporządkowanych 
rad. 



Rycerze Kolumba są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która 
powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z 
rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej 
potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne 
prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w 
wypadku wojny czy katastrofy. 

Historia Zakonu wskazuje na proroczą wizję księdza McGivneya, którego proces 
beatyfikacyjny jest w trakcie przygotowywania przez Watykan. Wizja księdza McGivneya 
przyczyniła się do stworzenia organizacji, która stała się wiodącą katolicką, bratnią 
organizacją wzajemnej pomocy na świecie. Rycerze Kolumba rozwinęli się od jednej rady 
liczącej kilku członków do ponad 12 000 rad i ponad 1.8 miliona członków w USA, Kanadzie, 
Meksyku, Portoryko, Republice Dominikańskiej, Panamie, Gwatemali, na Filipinach, 
Bahamach, Wyspach Dziewiczych, Guam i Saipan oraz w Polsce. 
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„Idźcie, bez obawy, aby służyć” 

XXVIII Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro 
 

W ostatnich dniach lipca w Brazylii odbyły się kolejne, 
Światowe Dni Młodzieży, czyli spotkanie młodzieży całego świata 
pod przewodnictwem Papieża. Takie Dni zapoczątkował bł. Jan 
Paweł II. Odbywają się one co 2-3 lata i gromadzą miliony młodych 
osób. Niezliczone są ponadto rzesze tych, którzy mogą śledzić 
spotkania przez różne media. Ojciec Święty Franciszek na 
spotkaniu w Brazylii poruszał aktualne problemy, zwłaszcza 
zachęcał do dzielenia się swą wiarą z innymi, ukazywał sposoby, 
jak wiarę przeżywać i przekazywać innym. Jest to wezwanie 
skierowane nie tyko do młodych, lecz do wszystkich wierzących. 

W czasie czuwania modlitewnego na plaży Copacabana przed przybyciem Papieża, odbył 
się spektakl teatralno-muzyczny, w czasie którego młodzież z przynoszonych przez siebie 
elementów budowała symboliczny kościół. Następnie w czasie przemówienia Ojciec Święty 
przypomniał postać św. Franciszka i zadanie, które otrzymał od Chrystusa: „idź, odbuduj 
mój Kościół!”, z czasem św. Franciszek zrozumiał, że nie chodzi o budynek z kamienia, ale o 
wspólnotę, o to, aby wniósł swój wkład w życie Kościoła. Chodziło o oddanie się na 
służbę Kościoła, miłując go i pracując nad tym, aby coraz bardziej odzwierciedlało się 
w nim oblicze Chrystusa. To zadanie otrzymujemy od Chrystusa także my, ludzie wierzący.  

W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu Ojciec Święty Franciszek zachęcił, by 
każdy powiedział Chrystusowi: „tak, Panie, ja także chcę być żywym kamieniem. Razem 
chcemy budować Kościół Chrystusa”. Papież chcąc przybliżyć młodym co znaczy być 
uczniem i misjonarzem ukazał trzy obrazy pola  -  pierwszy – pole jako teren, na którym się 
sieje; drugi – pole jako miejsce treningu, i trzeci – pole jako plac budowy. Następnie w 
swej homilii rozwinął te trzy obrazy, trzy porównania. Ciekawe jest porównanie do pola, jako 
miejsca treningu: „Jezus powołuje nas, abyśmy szli za Nim przez całe życie, prosi, 
abyśmy byli Jego uczniami, „grali w Jego drużynie”. domaga się od nas trenowania, 
abyśmy „byli w formie”, abyśmy bez lęku stawiali czoła wszystkim sytuacjom 
życiowym, dając świadectwo naszej wierze. (…) W jaki sposób? Poprzez dialog z Nim: 
modlitwę, będącą codzienną rozmową z Bogiem, który zawsze nas słucha. Przez 
sakramenty, dzięki którym wzrasta Jego obecność w nas i upodabniamy się do 
Chrystusa. Poprzez braterską miłość, umiejętność słuchania, zrozumienie, 
przebaczenie, otwarcie się, pomaganie innym, każdej osobie bez wyjątku, bez 
wykluczania”. 

Starać się poświęcać dla innych i ewangelizować bez lęku, to zadanie, jakie Papież 
Franciszek powierzył wszystkim młodym w swej homilii podczas Mszy Rozesłania, na 
zakończenie Światowych Dni Młodzieży .„Nie bójcie się być wielkoduszni dla Chrystusa, 
dawać świadectwo o Jego Ewangelii” – powiedział. Zdaniem Ojca Świętego, Pan zaprasza 
młodych, aby byli uczniami i misjonarzami. „Idźcie, bez obawy, aby służyć”, nauczał. „Czy 
wiecie, co jest najlepszym narzędziem do ewangelizowania młodych ludzi? Inny młody 
człowiek. Oto droga, którą wszyscy powinniście iść!” Papież Franciszek stwierdził 



ponadto, że Pan posyła młodych, aby mogli nieść Chrystusa do wszystkich, również do tych, 
którzy pozostają najbardziej oddaleni i obojętni. Przecież „Pan poszukuje wszystkich, 
pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości" – tłumaczył Papież.  

Papież uświadamiał młodych, że w dzieleniu się swą wiarą nie są sami, jest z nimi 
Chrystus, trzeba więc wyzbyć się obawy głoszenia Ewangelii. Papież Franciszek przypomniał, 
że prorok Jeremiasz także czuł lęk, ale Bóg go umocnił, mówiąc „Nie lękaj się”. Wysyłając 
swoich uczniów na misję, Jezus obiecał: „Ja jestem z wami przez  wszystkie dni”. W czasie 
Mszy św. na zakończenie Dni Młodzieży Papież jeszcze przypomniał, że młodzi mają 
przekazywać doświadczenie wiary innym, bo – jak mówi św. Paweł - wiara rośnie, gdy jest 
przekazywana: „Wiara jest płomieniem, który staje się tym żywszy, im bardziej się nią 
dzieli, przekazuje, aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa, 
który jest Panem życia i historii”. To nie jest zadanie tylko dla niektórych, to jest zadanie 
dla wszystkich, którzy wierzą i 
Ewangelię trzeba zanieść 
wszystkim. Papież podkreślając 
słowo idźcie, wytłumaczył, że 
wiarą trzeba dzielić się we 
wspólnocie, nie w pojedynkę. Nade 
wszystko, temu, kto wyznaje swą 
wiarę, głosi Ewangelię, czyni 
dobro, towarzyszy sam Chrystus.  

Na zakończenie Światowych 
Dni Młodzieży ojciec Święty ogłosił, 
że następne spotkanie młodych 
odbędzie się w Krakowie: „Drodzy 
młodzi, jesteśmy umówieni na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w 2016 r. w 
Krakowie, w Polsce”.  

s. Elżbieta  
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ROZKŁAD KATECHEZY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 
 

Dzieci przedszkolne i „0”   sobota godz. 14.30 

Klasa I      sobota godz. 10.00 

Klasa II        sobota godz. 11.00 

Klasa III       sobota godz. 11.50 

Klasa IV        środa godz. 15.30 i czwartek godz. 9.45 

Klasa V       środa godz. 17.00 

Klasa VI       czwartek godz. 16.00 

Klasa VII       czwartek godz. 17.00 

Klasa VIII      wtorek godz. 16.00 

Klasa IX      wtorek godz. 17.00 

Klasa X i XI    poniedziałek godz. 16.00 

Młodzież po kl. XI   poniedziałek godz. 17.00 



 

Z kroniki parafialnej…   
 
2. 06. 2013 r. – W uroczystość Bożego Ciała z Chrystusem Eucharystycznym 
przeszliśmy procesją po ulicach naszego miasta, zatrzymując się przy czterech 

ołtarzach. 
 
6. 06. 2013 r. – Tradycyjnie już w miesiącu czerwcu ministranci z naszej parafii uczestniczyli 
corocznym spotkaniu Służby Liturgicznej Ołtarza, które odbywało się w Wyższym Seminarium 
Duchownym Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie – Brzuchowicach. 
 
17. 06. 2013 r. – W tym dniu rozpoczął się remont kościoła w Radłowicach. 
 
23. 06. 2013 r. – Mszę świętą o godz. 1130 celebrował ks. kanonik Gerard Liryk, który 
świętował jubileusz 25 lecia sakramentu kapłaństwa.    
 
2. 07. 2013 r. – W tym dniu na plebanii był obecny Konsul RP, który przyjmował i 
rozpatrywał wnioski parafian dotyczące przyznania Karty Polaka.            
 
11. 07. 2013 r. – Podczas niedzielnej sumy odbyło się wprowadzenie i utworzenie Rady 
Rycerzy Kolumba w naszej wspólnocie parafialnej. 
 
13. 08. 2013 r. – Z racji zbliżającej się 
uroczystości Wniebowzięcia NMP oraz 
dorocznej uroczystości odpustowej w naszej 
parafii miało miejsce wystawienie Najśw. 
Sakramentu – czterdziestogodzinne 
nabożeństwo. 
 
22. 08. 2013 r. – Grupa młodzieży z naszej 
parafii uczestniczyła w corocznym spotkaniu 
młodych, które odbywało się w Łanowicach. 
 
26. 08. 2013 r. – W święto Matki Bożej 
Częstochowskiej przeżywaliśmy uroczystość 
odpustową w Kornałowicach, której 
przewodniczył. Ks. Paweł proboszcz z 
Chyrowa.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POMYŚL… 
Wakacje dobiegają powoli końca, więc warto sobie trochę 
odświeżyć wiedzę religijną. Rozwiązanie testu przynieś ze 

sobą na pierwszą lekcję katechezy we wrześniu, a 
otrzymasz nagrodę. 

1). Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte? 
a) 75  b) 72  c) 70 

 
2). Ile jest prawd wiary? 

a) 6  b) 7  c) 9 
 

3). Opatrzność Boża jest to: 
a) sprawiedliwość Boża b) niezmienność Boga c)opieka Boga nad światem 

 
4). Kto z ludzi jest wolny od grzechu? 

a) Jan Chrzciciel b) Matka Boża c) Abraham 
 

5). Spośród wymienionych podkreśl proroków: 
a) Abraham b) Izajasz c) Salomon d) Jeremiasz 

 
6). Kto założył Kościół? 

a) Papież  b) św. Piotr   c) Pan Jezus 
 

7). Spośród podanych podkreśl cnoty kardynalne czyli główne: 
a) roztropność  b) miłość  c) wstrzemięźliwość 

d) nadzieja  e) sprawiedliwość  f) męstwo 
 

8). Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą? 
a) na bierzmowaniu  b) na chrzcie św.   c) w komunii św. 

 
9). Które z wymienionych sakramentów możemy przyjąć tylko jeden raz w  życiu? 

a) Chrzest  b) Małżeństwo  c) Kapłaństwo 
 

10). Częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone to: 
a) spowiedź  b) odpust  c) sakrament 

 
11). Znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą to: 

a) modlitwa  b) życie  c) sakrament 
 
12). Które z poniższych wydarzeń jest cudem dokonanym przez Chrystusa? 

a) przejście przez Morze Czerwone b) wskrzeszenie Łazarza c) manna na pustyni 
 

13). Jak inaczej nazywamy Ewangelie? 
a) Dobra Nowina  b) Dzieje Świata  c) Plan Zbawienia 

 
14). Jaką religią jest religia katolicka? 
a) objawioną przez Boga    b) stworzoną przez Apostołów  c) to dzieło Jana Chrzciciela 

 



SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI: 
Jurij Czekas i Maria Razmus - 13. 07. 2013 r. 

Marian Andryszczak i Irena Melnerowicz – 13. 07. 2013 r. 
Józef Jaszczyszyn i Ewelina Borsuk – 3. 08. 2013 r. 
Andrzej Mykułycz i Maria Wuj – 10. 08. 2013 r. 

 

"Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela" (Mt 19,6). Drodzy Nowożeńcy niech Boży pokój 
wypełnia wasze serca, w codziennym życiu małżeńskim i rodzinnym pełnijcie Bożą wolę zawsze 
się miłując, tak abyście w tym sakramentalnym związku byli sobie wierni w zdrowiu i chorobie, 

w dobrej i złej doli, aż do końca życia. 
 

�   �    �    �  
 

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZYJĘLI: 
Dominik Jan Szemelak - 7. 07. 2013 r. 

Paulina Angelina Ziembowicz - 21. 07. 2013 r. 
Wiktoria Szewczenko - 4. 08. 2013 r. 
Ostap Jan Kwiatkowski - 4. 08. 2013 r. 

Karolina Teresa Kwiatkowska - 4. 08. 2013 r. 
Artur Iwanek - 11. 08. 2013 r. 
Mateusz Zagórski - 18. 08. 2013 r. 
Władysław Iwaszczak 25. 08. 2013 r. 

Drodzy Rodzice i Chrzestni – niech wasze dzieci wzrastają w zdrowiu, latach i łasce u Boga i ludzi. 
Pamiętajcie o obowiązku wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga 
i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Słowem i przykładem własnego życia pomagajcie im 

zachować godność dziecka  Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. 
�   �    �    �  

 

���� ODESZLI DO PANA 
 

Maria Jaroszewicz-Bilińska 12. 03. 1927 r. – 28. 06. 2013 r. 
Zbigniew Żuk 27. 02. 1933 r. – 4. 08. 2013 r. 

Stanisława Mitek 11. 05. 1935 r. – 8. 08. 2013 r. 
Ludmiła Detyna 1. 07. 1939 r. – 22. 08. 2013 r. 

 

Tobie Boże, polecamy naszych zmarłych i prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść im 
grzechy, które popełnili z ludzkiej ułomności, aby umarli dla świata żyli dla Ciebie… 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 
 

 

�   �    �    �  
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