
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać składam osobom sprzątającym i strojącym wczoraj nasz kościół. 

Na ten tydzień troskę o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: 
Alicji i Jerzego Kisała, Kamili i Wojciecha Hofman, Jadwigi i Mariana Sota. 

2. Bóg zapłać pracującym przy kościele oraz za ofiary na cele parafialne. 
3. Msze św. w tygodniu: wtorek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1800. 
4. W poniedziałek przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, we wtorek 

Matki Bożej Bolesnej. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
W piątek święto świętego Stanisława Kostki patrona Polski, dzieci i młodzieży. 
Serdecznie zapraszam wszystkich do modlitwy za dzieci i młodzież w jego 
święto. Na tę Mszę św. ponownie zapraszam młodzież pragnącą mieć 
przewodnika – Ducha Świętego – po drogach życia do wieczności. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy 
mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem 
mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: 
«Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz 
aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest 
Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się 
rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, 
przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 
dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego 
ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, 
dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób 
odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: 
„Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. 
Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług 
mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał 
jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął 
dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił 
go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. 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 opowiedzieli swemu panu 
wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, 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 uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, 
dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój 
Niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».  
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 3 8(75)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 14.IX – 20.IX 2020 

poniedziałek + Edward Hawro 

wtorek + Józef Kuźniar 

środa + Józef Kuźniar 

czwartek + Genowefa, + Tomasz Gałka, + Zygmunt 

piątek + Józef Kuźniar 

sobota O opiekę Maryi nad zdrowiem duszy i ciała dla synów 
i całej rodziny 

niedziela 
Dziękczynna za wszelkie łaski w 10 – letnim życiu 
małżeńskim Ewy i Dawida i o dalszą opiekę Maryi Matki 
Pięknej Miłości nad ciepłem życia rodzinnego 

„Pochwalon bądź, o mój Panie, przez 
tych, co przebaczają ze względu 

na Twą miłość.” 
– – – – – – – –  

„Modlę się za brata, który mnie zranił, 
a któremu szczerze przebaczyłem.” 

św. Franciszek 
z Asyżu 

św. Jan Paweł II 


