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Uczestnictwo we mszy jest
samo w sobie pewnym
nowym dobrem. I to dobro
może być Bogu ofiarowane
wstawienniczo, w jakiejś intencji.

Z

aczyna się wrzesień, wkrótce zatem zaczniemy przyjmowanie intencji mszy
świętych na przyszły rok. W związku z tym
parę uwag praktycznych – tym razem nie
będzie raczej głębokiej teologii, a dość „przyziemne wskazówki”. Od odrobiny teologii
jednak zaczniemy.
Co to właściwie znaczy, że msza odprawiana jest w jakiejś intencji? Jedyna ofiara
Chrystusa, misterium Jego męki, śmierci
i zmartwychwstania, które uobecniane są dla
nas w Eucharystii, dokonały się za wszystkich
ludzi. I to pozostaje podstawową, niezmienną
intencją Eucharystii i naszego w niej współofiarowania się Ojcu. Niemniej nasze uczestnictwo we mszy jest samo w sobie pewnym
nowym dobrem. I to dobro może być Bogu
ofiarowane wstawienniczo, w jakiejś intencji.
Zatem kiedy mówimy o sprawowaniu mszy
w jakiejś intencji, chodzi dokładnie o to ukierunkowanie dobra z naszego uczestnictwa.
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Ściśle robi to ksiądz odprawiający intencję
i ci, którzy ją zamówili. Pozostali uczestnicy
mszy są zaproszeni do włączenia się w to
wstawiennictwo, ale w istocie to oni sami
decydują, czy się włączą, czy raczej ukierunkowanie ich przeżycia współofiarowania się
z Chrystusem będzie nieco inne.
Po tym krótkim wyjaśnieniu pora na serię
uwag związanych z formułowaniem intencji.
Po pierwsze: do kogo się kieruje nasza ofiara?
Do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym.
Taka jest obiektywna istota dynamiki Eucharystii, której nie da się zmodyfikować jakimiś
naszymi preferencjami. W związku z tym
zasadniczo nie podajemy w intencjach do kogo
się modlimy – jest to po prostu domyślne, bo
stałe. I tu muszę zwrócić uwagę na pewien
dość rozpowszechniony, niestety, błąd. Nie
kierujemy intencji modlitewnych do świętych!
Ich prosimy o to, by łączyli z naszą ofiarą
swoją ofiarę uwielbienia, którą nieustannie
składają w stanie pełnej jedności z Bogiem.
Stan ten zwykliśmy nazywać „niebem”. Intencje formułujemy zatem nie np. „do św.
Maksymiliana”, a „za wstawiennictwem św.
Maksymiliana”. Z podobnego powodu – bo
naszą ofiarę składamy Ojcu przez jedynego
Pośrednika Nowego Przymierza, czyli Chrystusa – unikamy w odniesieniu do świętych
wrzesień

KATARZYNA PIOTROWSKA

Intencje
(mszalne)
Msza święta w intencji małżonków obchodzących 15. rocznicę ślubu

określenia „przez pośrednictwo” (nawet jeśli
w głowie mamy to, że chodzi w rzeczywistości o wstawiennictwo). Rzecz jasna uwagi
te odnoszą się do wszystkich świętych bez
wyjątku, zatem także do Maryi, Matki Bożej.
Uwaga druga dotyczy intencji mszy za
zmarłych. Tu znowu mamy pewną stałą: za
każdego zmarłego modlimy się w istocie o to
samo: aby osiągnął pełne zjednoczenie z Bogiem. Do tego może mu być potrzebne nasze
wstawiennictwo, bo jeśli za życia zmarły nie
osiągnął takiego poziomu otwarcia na zjednoczenie z Bogiem, jakiego On oczekuje, to potrzebne jest wstawiennicze uzupełnienie tego
braku. Stan ten nazywamy czyśćcem. Zatem
jako że intencja dla każdego zmarłego jest
taka sama, wystarczy podać za kogo się modlimy. To zaś o co się modlimy, jest naprawdę
oczywiste. Lepiej pominąć doprecyzowania, niż kombinować, często z wątpliwym
skutkiem. Tak jest na przykład w przypadku
2022

dość często pojawiającego się sformułowania
„o łaskę nieba”. Jest ono o tyle niezręczne,
że łaskami nazywamy to, co Bóg nam daje,
żeby nas upodobnić do siebie i udoskonalić
wewnętrznie po to, żebyśmy byli do nieba
gotowi, odpowiedni. Samo „niebo” może
być ewentualne nazwane „łaską”, kiedy używamy tego słowa w bardzo szerokim sensie:
w znaczeniu „Bożej łaskawości” w ogóle…
Uwaga trzecia związana jest z praktyką
podawania danych ofiarodawców przy intencji. Otóż ma ona sens jedynie wtedy, gdy np.
msza jest ofiarowana od sąsiadów i chodzi
o to, żeby było wiadomo, że to akurat ta, bo
są w intencji tej samej osoby odprawiane
jeszcze inne. Zachęta Jezusa, żeby, gdy się
modlimy, nie robić tego na pokaz, powinna nam się tutaj intensywnie przypominać.
A już zupełnie patologiczne są sytuacje –
niestety zdarzające się – że ofiarodawcy mszy
są dokładnie wymieniani głównie po to, żeby
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FELIETON

Skład
Parafialnej Rady
Duszpasterskiej
Henryk Biskup (Rada Ekonomiczna)
Bogdan Duda (sklepik)
Maria Kansy (organiści)
Zdzisław Kania (służba kościelna)
Bożena Kulińska (kancelaria)
Anna Pustelnik (katecheci)
Wikariusz

Jest to o tyle zrozumiałe, że wielu ludzi już boleśnie odczuło skutki podwyżek, wielu dotyka
lęk o to, co się jeszcze wydarzy. Obawa o to,
czy nie będziemy tej zimy marznąć, bardziej
niż zwykle wydaje się całkiem uzasadniona.
Więc przede wszystkim uspokajam: w naszym
kościele nie będzie zimniej niż zwykle – nie
planujemy ograniczenia ogrzewania. Niemniej
trudno nasz kościół uznać w zimie za szczególnie ciepły. Nim ten problem przynajmniej
częściowo rozwiążemy, wykorzystując energię z naszej instalacji fotowoltaicznej, mam
propozycję dla osób, które zwykły przychodzić do kościoła na nieco dłuższą modlitwę,

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
wybrani przez Parafian
(wybory odbyły się 12 czerwca 2022):

Klaudia Babij
Robert Biernacki
Wojciech Derej
Lidia Łukowicz
Wojciech Pilnicki
Mirosława Walter

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
powołani z mianowania proboszcza
(reprezentanci wybranych grup
duszpasterskich i współpracownicy):

wrzesień

Idzie jesień

Im bliżej do jesieni, tym bardziej gorączkowo poruszany jest – chyba i w mediach,
i w rozmowach między ludźmi – temat cen
energii oraz zapasów paliw, zwłaszcza gazu i węgla.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
powołani „z urzędu”, czyli ze względu na
funkcje, jakie stale pełnią w parafii:

Urszula Buczkowska (zespół
charytatywny)
Barbara Marzec (obsługa fotograficzna)
Zenobia Kocurek (róże różańcowe)
Katarzyna Piotrowska (gazetka
parafialna)
Iwona i Roman Strauchmann (oaza rodzin)
Marika Tylkowska (oaza młodzieżowa)
■

R O Z T E R K I FA R O R Z A S P O D L A S U

Ks. Grzegorz Strzelczyk
a w zimie tego unikają lub robią to rzadziej ze
względu na chłód.
Mam nadzieję, że pamiętacie, iż w trakcie obchodów XXV-lecia poświęcenia naszego kościoła została erygowana (powołana do istnienia
stosowną decyzją Arcybiskupa) i poświęcona
kaplica na probostwie. Możemy w niej przechowywać Najświętszy Sakrament – do osobistej
adoracji. Od tego czasu kaplica służy głównie
mieszkańcom probostwa i grupom parafialnym
(najczęściej korzysta z niej oaza młodzieżowa
– w zasadzie co piątek wieczorem).
Propozycja, o której wspomniałem wcześniej,
jest następująca: jak zrobi się chłodno w kościele, osoby chcące adorować Pana Jezusa przez
nieco dłuższy czas, które robią to regularnie,
będą mogły uzyskać dostęp do kaplicy na probostwie i tam się modlić. Kaplica jest ogrzewana, więc przebywanie w niej będzie znacznie
bardziej komfortowe niż modlitwa w kościele
– niełatwo się skupić, trzęsąc się z zimna.
Jak sobie to wyobrażam w praktyce? Bardzo
prosto: osoby chcące korzystać z kaplicy, będą
zgłaszać się do mnie i otrzymają kod umożliwiający wchodzenie na probostwo o każdej porze. Podejrzewam, że nie zgłosi się jakiś wielki
tłum, więc zakładam, że obejdzie się bez listy
i „komitetu kolejkowego”.
BASIA MARZEC

np. dopiec innym członkom rodziny, których
się w tym wymienieniu pomija…
Na koniec jeszcze kilka słów o ofiarach
materialnych składanych przy okazji odprawianych mszy. Przede wszystkim bardzo Was
proszę, żebyście unikali wyrażenia „zapłacić
za mszę”. Płacimy za sprzedawane towary
lub usługi. Eucharystia jest sakramentem,
a sprzedawanie sakramentów jest w Kościele
przestępstwem (nazywa się to „symonia”).
Złożenie ofiary i jej wysokość nie są warunkami odprawienia mszy. Jeśli zetknęliście
się albo słyszeli, że jakiś ksiądz odmówił
odprawienia mszy ze względu na wysokość
lub brak ofiary materialnej, to jest to zachowanie po prostu naganne.
Jednocześnie warto pamiętać, że w Polsce tak się ukształtował system finansowy
Kościoła, że ofiary te (i w zasadzie tylko one
w przypadku zwykłych, parafialnych księży,
którzy nie mają dodatkowej pracy – i w związku z tym wynagrodzenia za pracę – w szkole
czy szpitalu) stanowią podstawę wynagrodzenia duchownych. I tak ofiara w wysokości na
przykład 50 zł trafia w trzech ósmych (czyli
18,75 zł) do kasy parafii (wynagrodzenie organisty itd.), zaś pięć ósmych (31,25 zł) do
wynagrodzenia księdza, który daną mszę
odprawił (przy 100 zł to będzie odpowiednio
37,50 i 62,50 itd.). Zatem jeśli ofiary wynosiłyby do każdej mszy 50 zł, to w miesiącu o 30
dniach do kasy parafii trafiałoby 562,50 zł, zaś
937,50 zł stanowiłoby wynagrodzenie księdza.
Ofiary drugiej i kolejnych odprawionych mszy
tego samego dnia przez tego samego księdza
są dzielone między kasą parafialną a kurią.
Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem.
Ale są to sprawy, o których trzeba czasem
powiedzieć, a w czasie liturgii trochę szkoda
na to czasu…

Ks. Grzegorz Strzelczyk

Co myślicie o tym pomyśle? Będę wdzięczny
za wszelkie opinie!

2022
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Uroczystość odpustowa
ku czci św. Maksymiliana

naszej parafii ks. Grzegorz Strzelczyk za
żyjących parafian.
Kaznodzieja kilkakrotnie podkreślał
znaczenie działalności ewangelizacyjnej św.
Maksymiliana – takiej czynionej nie tylko językiem, ale czynem i prawdą. Wskazywał na
jego odwagę czynnego kochania, na odwagę
oddania swego życia za brata w Chrystusie,
nieznanego mu człowieka. Ukazywał, jak
miłość do Boga i ludzi naturalnie rodziła
zaangażowanie naszego patrona w dzieło
zmieniania świata. Ojciec Andrzej Kuśmierski, ukazując odwagę św. Maksymiliana,
podkreślał, że wszyscy jesteśmy powołani
do świętości, do wyjścia z wygodnego stanu
i zaangażowania się czynem i prawdą.

ZDJĘCIA BASIA MARZEC

roczysta suma o 11.30 połączona z procesją eucharystyczną została odprawiona w koncelebrze przez czterech księży.
Pierwszy proboszcz i budowniczy naszej
parafii ks. Benedykt Borkowy, sprawował
mszę św. w intencji Siostry Natalii Kiełtyka ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek,
naszej parafianki, z okazji 50. rocznicy
urodzin z podziękowaniem za wszelkie
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego oraz
o opiekę Maryi Niepokalanej. Ojciec Andrzej
Kuśmierski, dominikanin, głoszący tego dnia
Słowo Boże, odprawiał za zmarłych parafian,
ks. Krzysztof Płonka za budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła, a proboszcz

W tym roku uroczystość odpustową
ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego
obchodziliśmy 14 sierpnia, dokładnie
w 81. rocznicę męczeńskiej śmierci
patrona naszej parafii i kościoła.
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Bielas, w stroju śląskim. Po mszy i procesji eucharystycznej czekała na wszystkich
obecnych w kościele miła niespodzianka.
Duszpasterze obdarowywali wiernych lizakami. Oczywiście nie obyło się też bez
pierników i innych słodkości. Kramy, jak
co roku, zachęcały do kupna kolorowymi
zabawkami i balonami. W tym roku było
bez maseczek, rodzinnie, radośnie. Jednak
z tyłu głowy wciąż dźwięczały słowa kazania odpustowego: „A może my za mało
kochamy?”.

Celina Antczak

ZDJĘCIA BASIA MARZEC

„A może my jako uczennice i uczniowie
Chrystusa za mało kochamy?” – zapamiętamy te słowa kończące kazanie ojca Andrzeja.
Będziemy musieli sobie na nie odpowiedzieć.
Św. Maksymilian, patron naszej parafii,
prawdziwie umiłował Boga i człowieka, nie
słowem i językiem. Odpowiedział Miłością
na Bożą Miłość. To nasz wzór.
Na mszę odpustową przybyły poczty
sztandarowe: Legionu Maryi i Braci Górniczej, przedstawiciele grup parafialnych,
parafianie i goście. Wśród wiernych można było dostrzec parafiankę, panią Różę

8

CO

POD LASEM PISZCZY 

wrzesień

2022

CO

POD LASEM PISZCZY

9

Oikoumene pod lasem

O pisaniu i ikonach
eszcze dobrze nie skończyło się lato, a nasz
przezorny Farorz już myśli o zimie. I dobrze, bo chyba rzeczywiście w tym roku
trzeba będzie trochę lepiej się do niej przygotować. Ks. Grzegorz zaprasza nas do modlitwy w nowopowstałej (i ciepłej!) kaplicy,
a ja mam propozycję, jak jeszcze można się
do tej modlitwy przygotować.
Kto już był w kaplicy, na pewno zauważył dwa obrazy, które wiszą na ścianie
za tabernakulum – Jezusa Ukrzyżowanego i Matkę Boską z Dzieciątkiem. Na nich
chciałabym się skupić i zaproponować ich
kontemplację ukierunkowaną na ich „czytanie”. Czytanie jest tutaj nie tylko przenośnią,
bo na obrazach pojawiają się litery, które są
integralną częścią każdego z nich. Co więcej, obrazy te, które z grecka nazywamy
ikonami (εἰκών – eikon – obraz, wizerunek,
malowidło) w zasadzie się pisze. Wyznam,
że osobiście trochę mi to „zgrzyta”, bo grecki
czasownik, którym określa się tworzenie
obrazów, czyli γράφειν (grafein) oznacza
tak samo pisać, jak i malować. Tradycyjnie
jednak w kontekście tworzenia ikon przyjęło
się tłumaczenie pisać. I tak, kiedy wszystkie
inne obrazy się maluje, ikony się pisze. Dotyczy to całego procesu powstawania obrazu,
w którym każdy element niesie bardzo konkretne znaczenie. Każdy kolor, każdy gest,
układ osób i ich rozmiary są ściśle ustalone
kanonem. W obliczu ogromnej wolności,
jaką zdają się mieć współcześni malarze,
taka uległość wobec tradycji wydaje nam
się mocno ograniczająca i wykluczająca element twórczy artysty. I rzeczywiście, celem
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malowania (czy pisania) ikony, nie jest wyrażenie indywidualnej prawdy jej autora, jak
to ma miejsce w malarstwie i w ogóle sztuce.
Autor ikony przekazuje zawsze Prawdę Boga
i poprzez zachowanie kanonów wyraża przynależność do wspólnoty Kościoła. Kanony
te powstawały przez setki lat począwszy
od czasów bizantyńskich. W ramach tych
ram mamy mimo wszystko trochę swobody, bo istnieje całkiem sporo kanonicznych
typów przedstawień zarówno Jezusa (np.
Pantokrator, o którym pisałam w styczniu
tego roku), jak i Matki Bożej oraz świętych.
W naszej kaplicy wisi ikona Matki Bożej

ZDJĘCIA BASIA MARZEC

J

Ikona Matki Boskiej Miłosiernej

wrzesień

w typie Eleusa, co oznacza Miłosierna lub
Współczująca. Typ ten można rozpoznać
po relacji Matki i Jezusa, który przytula się
policzkiem do policzka Maryi i obejmuje
ją jedną ręką za szyję. Według tradycji jest
to moment, w którym Bóg, będąc małym
Dzieckiem wyjawia Matce tajemnicę swej
śmierci i zmartwychwstania. Dlatego na
twarzy Maryi maluje się smutek i zaduma.
W Jej spojrzeniu można odczytać zdziwienie,
ale też miłość i zgodę na Wolę Bożą. Ma na
sobie niebieską suknię, co symbolizuje jej
pochodzenie od Adama, oraz płaszcz barwy
purpurowej, która oznacza boskość i godność
królewską. Gwiazdy na czole i na ramionach
są syryjskim symbolem dziewictwa, a złote
nimby dookoła głów obu postaci symbolizują Światło (złoty kolor) i doskonałość
(kulisty kształt) Boga. Ostatnim elementem ikony jest napis, który przypieczętowuje
wierność przedstawienia wobec wzoru. Na
górze ikony, po lewej stronie znajdują się
litery MP, które stanowią pierwszą i ostatnią
literę słowa MHTHP (czyt.: METER), czyli
Matka; po prawej stronie mamy litery ΘΥ,
znów pierwsza i ostatnia litera słowa ΘΕΟΥ
(czyt.: THEU), czyli Boga. Po lewej stronie
małego Jezusa widnieje IC , skrót imienia
ΙΗΣΟΥΣ (czyt. JESUS) i XC , skrót słowa
ΧΡΙΣΤΟΣ (czyt. CHRISTOS), natomiast na
Jego aureoli mamy pojedynczą literę Ὁ, która
jest tylko częścią napisu, niewidocznego na
zakrytej części aureoli, brzmiącego Ὁ ὬΝ
(HO ON) – „Ten, Który jest”, czyli najwłaściwszego imienia Boga.
To przedstawienie Matki Bożej jest wzorowane na ikonie Matki Boskiej Włodzimierskiej (XVI wiek), najbardziej rozpowszechnionym wizerunku Maryi w typie Eleusa.
a namalował (napisał) je dla nas pan Rafał
Cempel, który już od ponad 10 lat zajmuje się
2022

Ikona Jezus na krzyżu

ikonografią. Pan Rafał, jak każdy ikonograf,
mógłby nam wiele opowiedzieć o tym, jak
powstaje ikona. Cały proces przygotowania
materiału i artysty również jest dosyć ściśle
ustalony i sam w sobie jest już modlitwą. Ale
może nią być też studiowanie ikony i rozważanie zapisanych w niej teologicznych treści,
do czego zachęcam.
Drugim obrazem, na który patrzymy
w kaplicy jest Jezus na krzyżu. Jest to w zasadzie sam krzyż z postacią Jezusa, bez
żadnego tła. W klasycznym przedstawieniu mielibyśmy jeszcze osoby stojące pod
krzyżem i kilka innych elementów będących częścią tzw. „ikony świątecznej”, czyli
przedstawiającej ważne sceny z życia Jezusa. Tutaj ich nie ma, ale wspominam o tym,
ponieważ postać Jezusa na naszym krzyżu
jest dokładnym odwzorowaniem kanonu
CO
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pojawiającego się na takiej właśnie ikonie.
Jeśli dobrze przyjrzymy się belkom krzyża,
to na trzech ramionach (bocznych i górnym)
możemy dostrzec postaci aniołów o sześciu
skrzydłach, które symbolizują nieustanną
łączność z Bogiem. Na górze pionowej belki,
ponad głową Jezusa mamy litery IC XC, czyli
znany nam już skrót imienia Jezus Chrystus.
W aureole zostały wpisane te same litery, co
na omawianym przed chwilą obrazie i znów
nie widzimy ich wszystkich, ale niezmiennie znaczą to samo – greckie Ὁ ὬΝ, czyli
hebrajskie JAHWE – „Ten, Który Jest”. Na
dole pionowej belki znajduje się jeszcze jeden
napis: Ὁ ΝΙΚΗΤΗΣ (czyt. HO NIKETES)
– Zwycięzca. I tu już chyba nie potrzeba żadnego wyjaśnienia.
DLA CIEKAWYCH:
► w Tychach znajduje się Wydział
Ikonopisarstwa „Kecharitomene” Śląskiej
Szkoły Ikonograficznej, który prowadzi p.
Natalia Binda-Kiszczak.
► na ikonie Ukrzyżowania u stóp krzyża
znajduje się czaszka Adama, co jeszcze
wyraźniej symbolizuje zwycięstwo nad
śmiercią i grzechem.
► grecka litera „s” (sigma) zapisywana jest
na kilka sposobów: C, Σ, ς, σ i c. Widać to
przy rozwinięciu skrótu IC w ΙΗΣΟΥΣ oraz XC
w ΧΡΙΣΤΟΣ.



Katarzyna Piotrowska

•
Papieskie Intencje Misyjne:
O ZNIESIENIE KARY ŚMIERCI
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi
w nienaruszalność i godność osoby,
została zniesiona w ustawodawstwie
wszystkich państw świata
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Intencje mszalne
01.09.2022 Czwartek
7.30 – O powołania do Służby Bożej.
18.00 – P
 rzez wstawiennictwo Najświętszej
Maryi Panny Nieustającej Pomocy
i św. Maksymiliana w intencji Stanisława Zapały z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski
na dalsze lata życia.
02.09.2022 Piątek
7.30 – W intencji Czcicieli Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
18.00 – Za ++ Agnieszkę i Wawrzyńca
Szafron.
03.09.2022 Sobota
7.30 – Z
 a ++ rodziców Gertrudę i Henryka Seweryn, ++ z rodzin Seweryn
i Niemiec.
04.09.2022 Niedziela
18.00 – Za + teściową Jadwigę Goj w 10. rocznicę śmierci oraz + teścia Jana Goj
i szwagra Mariana.
7.30 – Za + Helenę Sztegmajer i ++ z rodziny Werker.
9.30 – Z
 podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synowej Anny
Kozłowskiej z okazji 45. rocznicy
urodzin.
11.30 – W intencji mieszkańców osiedla Z1
w 25. rocznicę jego powstania (od
Rady Osiedla).
16.30 – W intencji Renaty i Tomasza Duda
z okazji urodzin z podziękowaniem
wrzesień

za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
Bożą opiekę oraz dary Ducha Świętego dla córeczek Zuzanny i Jagody.
05.09.2022 Poniedziałek
7.30 – Za + Bolesława Klukowskiego w miesiąc po śmierci.
18.00 – Za ++ dziadków Stanisława i Irenę
Gwardę oraz za ++ pradziadków, aby
Bóg okazał im swoje miłosierdzie
i przyjął do swego królestwa.
06.09.2022 Wtorek
7.30 – Za + Kasię Szojda w kolejną rocznicę
urodzin.
18.00 – D
 o Matki Bożej Pośredniczki Łask
i św. Maksymiliana o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie Reginy
i Jana Gołosz z okazji 40. rocznicy
ślubu.
07.09.2022 Środa
7.30 – W
 intencji Członków Żywego
Różańca.
18.00 – Za ++ rodziców Helenę i Antoniego
Petela, ++ dziadków oraz krewnych.
08.09.2022 Czwartek
7.30 – Dziękując Bogu za otrzymane łaski,
prosząc o dalszą opiekę i zdrowie
w 10. rocznicę ślubu Elizy i Mariusza Bielackich oraz o zdrowie i dary
Ducha Świętego dla syna Bartosza
i całej rodziny.
18.00 – W intencji rodziny Stanek z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny.
09.09.2022 Piątek
7.30 – Za + Bolesława Klukowskiego o łaskę
nieba (od sąsiadów).
2022

13.00 – ślub: Magdalena Bulanda – Sławomir
Chojnacki.
18.00 – Za + Bogdana Rusa w pierwszą rocznicę śmierci.
10.09.2022 Sobota
7.30 – Za ciocię Anię i wujka Andrzeja
Piszczek z okazji 45. rocznicy ślubu
z podziękowaniem za odebrane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla
Jubilatów.
11.09.2022 Niedziela
18.00 – Za + męża Witolda, jego ++ rodziców,
siostrę i szwagrów.
7.30 – P
 rzez wstawiennictwo św. Maksymiliana w intencji Gabrieli i Barbary
z okazji urodzin, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dary Ducha
Świętego i zdrowie.
9.30 – Z
 a + mamę Genowefę Parznicką.
11.30 – W intencji Barbary i Jerzego Lesisz
z okazji 20. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o błogosławieństwo Boże
na dalsze lata.
16.30 – Za ++ rodziców Janinę i Adama Noga
oraz ++ dziadków Helenę i Stefana
Siemieniec.
12.09.2022 Poniedziałek
7.30 – Z
 a ++ Krystynę i Adama Galanty.
18.00 – Za + brata Stefana, jego żonę Lilianę,
+ siostrę Jadwigę i jej męża Edwarda
i ++ z rodziny.
13.09.2022 Wtorek
7.30 – Za + Ryszarda Waszaka (od żony,
dzieci i wnuków oraz pracowników
przedszkola nr 29).
18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Róży Duchownej w intencji
CO
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Członków Żywego Różańca z prośbą
o Boże błogosławieństwo i wytrwanie w modlitwie.
14.09.2022 Środa
7.30 – W
 intencji Parafian.
18.00 – W intencji mamy Gertrudy Szeliga
z okazji urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo.
15.09.2022 Czwartek
7.30 – Z
 a + Irenę Mróz o łaskę zbawienia
(od przyjaciół).
18.00 – Za + męża Lucjana Dubiel w 10. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obu
stron o łaskę zbawienia.
16.09.2022 Piątek
7.30 – W
 intencji budowniczych i dobrodziejów naszej Parafii.
18.00 – Za ++ rodziców Elżbietę i Franciszka
Gołka, brata Józefa i ++ dziadków
z obu stron.
17.09.2022 Sobota
7.30 – W
 intencji Dawida Kandzia z okazji
urodzin.
13.00 – ślub: Aleksandra Tomaszek – Szymon
Wróbel.

Julii w pierwszą rocznicę urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o Bożą opiekę dla
rodziny.
19.09.2022 Poniedziałek
7.30 – Za ++ Annę, Antoniego, Emilię i Jana
Korczyk.
18.00 – Za + Ryszarda Wróbel i ++ rodziców
z obu stron.
20.09.2022 Wtorek
7.30 – w
 olna.
18.00 – Za + teścia Michała Bomersbach, żonę
Julię, ++ dzieci i wnuka.
21.09.2022 Środa
7.30 – W
 intencji Parafian.
18.00 – Za + Beatę Michalczyk (od sąsiadów).
22.09.2022 Czwartek
7.30 – w
 olna.
18.00 – Za ++ Lidię Rogowską, Salomeę,
Józefa i Zbigniewa Gołębiowskich.
23.09.2022 Piątek
7.30 – w
 olna.
18.00 – Za + siostrę Hiacentę Widuch w rocznicę urodzin.
24.09.2022 Sobota
7.30 – w
 olna.

18.09.2022 Niedziela
18.00 – Za + męża Wojciecha Witkowskiego
w 16. rocznicę śmierci.
7.30 – Z
 a Hannę Pałys z okazji 7. urodzin.
9.30 – W
 intencji Sabiny i Bogdana Mróz
z okazji 15. rocznicy ślubu, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą
o błogosławieństwo na dalsze lata
wspólnego życia.
11.30 – Dziękczynna za tegoroczne plony.
16.30 – Przez wstawiennictwo św. Maksymiliana w intencji małżonków Mirosławy i Piotra Trójca w 10. rocznicę
ślubu, ich dzieci: Natalii, Pauliny oraz

25.09.2022 Niedziela
18.00 – P
 rzez wstawiennictwo Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i św. Franciszka
w intencji Tadeusza Winiarskiego
z okazji 70. rocznicy urodzin oraz
w intencji o. Ignacego z okazji 35.
rocznicy urodzin i 10. rocznicy ślubów wieczystych, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.
7.30 – w
 olna.
9.30 – P
 rzez wstawiennictwo św. Maksymiliana w intencji wnuczki Helenki
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wrzesień

Szołtysek z okazji 3. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha
Świętego i Boże błogosławieństwo
dla rodziców.
11.30 – W intencji Dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św., w intencji Rocznych Dzieci, ich rodziców i rodziców
chrzestnych.
16.30 – Za + Magdalenę Trójca (od brata Piotra z rodziną).
26.09.2022 Poniedziałek
7.30 – w
 olna.
18.00 – Za + Czesława Kubskiego w pierwszą
rocznicę śmierci z prośbą o radość
życia wiecznego (od żony i dzieci
z rodzinami).
27.09.2022 Wtorek
7.30 – W intencji Jadwigi z okazji 90. rocznicy urodzin, dziękując za otrzymane
łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i zdrowie.
18.00 – Za + Aleksandra Litwińskiego, brata
Tadeusza, ++ rodziców z obu stron
oraz ++ z rodziny Wasilewskich i Litwińskich, prosząc dla nich o łaskę
nieba.
28.09.2022 Środa
7.30 – Za dusze rodzeństwa śp. Janiny i Wacława Andrycz i ++ z rodziny o łaskę
nieba dla nich.
18.00 – Z
 a ++ rodziców Pawła i Bertę Mazurczyk i ++ z rodziny.
29.09.2022 Czwartek
7.30 – Z
 a ++ rodziców Emilię i Ryszarda.
18.00 – Za + mamusię Zuzannę Mikosz o łaskę nieba.
30.09.2022 Piątek
7.30 – w
 olna.
18.00 – Za ++ Anielę i Józefa Durkalec oraz
++ rodziców z obu stron.
2022

�

Ogłoszenia
Śluby:
15.07.2022 – Monika Janik – Daniel Myszor
13.08.2022 – M
 artyna Cuda – Rafał
Kulpecki
M
 agdalena Pałys – Leszek
Pałys
Chrzty:
17.07.2022 – Iga Gardawska
24.07.2022 – Krzysztof Ferenc
– Filip Noszczyński
06.08.2022 – Róża Turcza
21.08.2022 – Iga Zawisz
28.08.2022 – Amelia Bratek
– Jan Bula
– Laura Krzemińska
– Gabriela Kuchnik
– Franciszek Żołna
Pogrzeby:

21.07.2022 – Wiesław Kwiatkowski
– Bolesław Klukowski
04.08.2022 – Jerzy Strugała
CO
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Uroczystość odpustowa ku czci św. Maksymiliana. Fotoreportaż na stronach 6–9.

Msze św. niedzielne
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