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MOC SŁOWA
Niedziela XXV Zwykła W Ciągu Roku 
– 18 września 2011
Mt 20,1–16

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypo-
wieść: „Królestwo niebieskie podobne jest 

do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, 
aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił 
się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich 
do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 
zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, 
i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co 
będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedł-
szy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, 
tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny je-
denastej, spotkał innych sto-jących i zapytał ich: 
»Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Od-
powiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: 
»Idźcie i wy do winnicy«. A gdy nadszedł wieczór, 
rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj 
robotników i wypłać im należność, począwszy od 
ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około 
jede-nastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy 
więc przyszli pierw-si, myśleli, że więcej dostaną; 
lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szem-
rali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni 
jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, 
którzyśmy  znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to 
odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci 
krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? 
Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu 
dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić 
ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, 
że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, 
a pierwsi ostatnimi”.

Refleksja niedzielna:
Nic dziwnego, że narzekają – owi robotnicy 

pierwszej godziny. Czują się oszukani. Na ich miejscu 
sami – wobec takiej prowokacji! – byśmy się bunto-
wali. Jeśli gospodarz jest taki dobry dla ostatnich, 
to dlaczego nie dla pierwszych, którzy harowali cały 
dzień? To nie jest w porządku, chociaż bez zarzutu w 
świetle kodeksu pracy: „Czy nie o denara umówiłeś 
się ze mną?” – pyta się właściciel winnicy niezado-
wolonych najemników.

Zmieńmy zatem na chwilę perspektywę i po-
patrzmy na tę przypowieść oczyma owych robot-
ników ostatniej godziny. Nieomal cały dzień mieli 
nadzieję, że ktoś ich wynajmie do pracy. Tymczasem 
mijały godziny, zrobiło się późne popołudnie i nic. Ale 

czekali dalej. Zrezygnowani zapewne już dawno po-
szliby do domu, ale jakże pojawić się w nim z pustymi 
rękami! Wreszcie, już u schyłku dnia, nieoczekiwane 
szczęście: Jest praca! Wprawdzie tylko na jedną go-
dzinę, ale to lepsze niż nic. l jeszcze większe zasko-
czenie: dostali zapłatę, jakby pracowali cały dzień. 
Jednego denara – dokładnie tyle, ile potrzebował 
mężczyzna, by zapewnić swojej rodzinie dzienne 
utrzymanie. Któż zdoła wyobrazić sobie szczęście 
owych robotników ostatniej godziny? A któż móg-
łby im tego szczęścia pozazdrościć? l nagle nasza 
sympatia dla robotników, którzy szemrali, że ostatni 
zostali zrównani z pierwszymi, właśnie z nimi, jakoś 
się ulatnia. Czego właściwie oni chcą? Czy w imię 
sprawiedliwości ci ostatni powinni otrzymać tylko 
jedną piątą albo może tylko jedną dwunastą tego, 
co jest potrzebne, by przeżyć dzień? No, nie! l teraz 
staje się jasne, że w przypowieści tej w ogóle nie 
chodzi o to, żeby ostatnich zrównać z pierwszymi 
ani na odwrót. Chodzi o godne życie dla wszystkich! 
Jeśli to zrozumiemy, nieco zbliżymy się do królestwa 
niebieskiego (nie dotykając jeszcze głębszego zna-
czenia tej przypowieści).

Niedziela XXVI Zwykła W Ciągu Roku 
– 25 września 2011
Mt 21,28–32 

Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek 

miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego 
i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. 
Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. 
Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten 
odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się 
i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.  
Mówią Mu: „Ten drugi”.  Wtedy Jezus rzekł do nich: 
„Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. 
Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawied-
liwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś 
i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, 
ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu 
uwierzyć”.

Refleksja niedzielna:
Dzisiejszą Ewangelię dobrze by było posłuchać 

uszami historyka. Jezus jest już w Jerozolimie. Zaraz 
po uroczystym wjeździe do Miasta Dawidowego 
wszedł na dziedziniec świątynny i wyrzucił z niego 
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sprzedających i kupujących, by świątynia znowu 
była domem modlitwy, a nie jaskinią zbójców. Spory 
z kapłańskim establishmentem nabierają na sile. 
Arcykapłani, starsi ludu i faryzeusze postanawia-
ją „pochwycić” Jezusa. Przestają mieć jakikolwiek 
wzgląd na Niego, na Jego słowa i czyny. Zatracają 
zmysł mądrości politycznej. Pytają wprost: „Jakim 
prawem to czynisz?” Odpowiednio ostre są słowa 
Jezusa: w królestwie niebieskim gorąco będą witani 
ci, na których wy – arcykapłani, starsi ludu, faryzeu-
sze, uczeni w Piśmie – nie raczyliście nawet spojrzeć. 
Wtedy zdziwicie się – wy wszyscy dostojnicy i prawi, 
którzy sądzicie, że możecie rościć sobie prawo do 

królestwa niebieskiego. Wtedy okaże się, że szcze-
gólnymi względami będą się cieszyli akurat nie ci, 
którym takie względy okazuje się już teraz. Jeśli w tym 
duchu należałoby rozumieć Jezusową przypowieść o 
dwóch synach, to jakie pytania stawia nam dzisiej-
sza Ewangelia? Może właśnie takie: Czy i w moim 
otoczeniu są tacy, którzy spełniają wolę Boga, choć 
trudno ich o to podejrzewać? Kto jeszcze może dostać 
kartę wstępu do królestwa niebieskiego, którą, jak 
mniemam, ja i kilku dobrych znajomych już mamy 
zapewnioną? Jakiż to jeszcze łachmyta zaskoczy 
pytaniem: „Gdzie jest winnica, w której mógłbym być 
potrzebny, w której mógłbym popracować?”

Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami

Co to znaczy „Bóg żywy” ? Określenie to ma ko-
rzenie w Starym Testamencie. Kiedy kapłani i pro-
rocy narodu wybranego chcieli pokazać wyższość 
Jahwe nad bóstwami innych plemion – mówili, że 
czczą Boga żywego.

Urodzony z Maryji syn Boży, Jezus z Nazaretu, 
przyjął naturę człowieka – więc to jest la nas, dla 
ludu Nowego Przymierza, oczywiste – był żywy 
życiem człowieka, żywy jak my, do życia powrócił 
po Zmartwychwstaniu.

Kiedy Jezus naucza nas, że jest krzewem win-
nym, a my Jego latoroślami, czujemy jak płyną w 
nas ożywcze soki Jego łaski, czujemy się razem 
z Nim żywą rośliną.

Czy jednak wierzymy w głębi serca, że Bóg w 
Trójcy jedyny, Bóg wieczny i wszechmocny jest 
„Bogiem żywym:? Czy nie redukujemy Go do abs-
trakcji, do logicznego pojęcia, do krystalicznej 
niezmienności. A przecież powinniśmy wierzyć w 
Niego jak w żywą Osobę, a nie jak w ciało niebie-
skie, coś w rodzaju duchowej galaktyki.

Zielone miesiące; wiosna, lato, to dobra okazja 
do nawrócenia się do żywego Boga. Prawdziwe zaś 
nawrócenie jest nie tylko sprawą serca, musi przy-
nosić owoce działania. Olbrzymie są przestrzenie 
różnorodności i biologicznego życia, a życie przy-
rody jest życiem Stworzenia, częścią skierowane-
go do człowieka Objawienia i zielonymi kartkami 
włączonymi do Biblii.

Przyrodę mamy czytać, to znaczy poznawać, 
zachwycać się i chronić. Chroniąc wszelkie gatunki 
roślin i ptaków. Chroniąc ogrody i sady przed in-
wazją asfaltu i betonu, chroniąc zwierzęta przed 
bólem, lasy przed zaśmiecaniem, rzeki przed za-
truciem, ratujemy zdrowie i życie swoje i swoich 

dzieci. Ocalamy także zielone kartki Biblii przed 
wydarciem i zniszczeniem, przekazujemy przy-
szłym pokoleniomi wiekom tę objawioną księgę. 
Ewangelizujemy przez ocalanie życia. 

Planeta może być uratowana nie na wiecach 
ekologów, ale w rodzinach. Dzieci muszą wzrastać 
wychowywane nie tylko w szacunku do zieleni, 
dla środowiska, ale w duchu religijnego szacunku 
dla życia. Trzeba chronić każde poczęte życie, aby 
dzieci rosły ze świadomością, że były kochane 
zanim przyszły na świat.   (Irena)

Zielone kartki Biblii...
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Piotr Mozyro, ks. Andrzej Stokłosa, ks. Bernardas Augaitis.

Ofiarodawcy na remont

Sakrament Chrztu Świętego:  
11/09/2011
Hanna Brzezińska, Bartosz Luto

Sakrament małżeństwa: 
03/09/2011 
Monika Czakis i Ernest Ziębaczewski
10/09/2011
Monika Werelich i Tomasz Leonowicz
Ewa Pawełek i Tomasz Litwiński

Odeszli do wieczności:
 Jadwiga Wrzochal, Sejny (l. 91) zm. 30/08/2011
 Janina Dzimido, Krasnowo (l. 80) zm. 30/08/2011
 Zofia Misiukanis, Sejny (l. 87) zm. 30/08/2011
 Henryka Misiukanis, Romanowce (l. 78) 

    zm. 31/08/2011
 Józef Sikorski, Nowosady (l. 89) zm. 31/08/2011
 Marianna Mackiewicz, Ogrodniki (l. 100) 

    zm. 01/09/2011

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego (plebanii) i spłatę długu 
za remont okien w kaplicy Matki Bożej. 
Ofiary złożyło 417 rodzin na sumę 42080 zł

Milanowscy Regina Henryk,Sejny,Ogrodowa
Okulanis Aldona,Sejny,Konarskiego
Kolka Izabela,Kartuzy, Klonowa 
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego 
Motuk Ryszard Krystyna,Sejny, Nowotki 
Staniewicz Jakub Monika,Zaleskie 
Wichert Regina Tadeusz Mieczysław,Radziuszki 
Radzewicz  Daniela,Sejny, Głowackiego 
Laskowscy Stanisław Jadwiga,Daniłowce 
Budziński Józef,Ogrodniki 
Rekuć Władysława,Jenorajście 
Sankowscy Ireneusz Danuta,Konstantynówka Gib. 
Gryguć Andrzej Anna,Skustele 
Szymańscy Jerzy Jadwiga,Sejny, Łąkowa 
Gawinowicz Marian Halina,Sejny, Krzywa 
Sidorowicz Andrzej Krystyna,Radziuszki 
Sienkiewicz Albin Krystyna,Łumbie 
Basiewicz Leokadia,Łopuchowo 
Szkarnulis Jerzy Małgorzata,Sejny, Piłsudskiego 
Jaszczołt Edward Wiesław,Sejny, Łąkowa 
Pawłowscy Grzegorz Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Czokajło Marian Janina,Sumowo 
Orzechowscy Antoni Janina,Daniłowce 
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki 
Paprotka  Irena,Sejny, Mickiewicza 
Gołąbek Robert Stanisława,Sejny, Strażacka 
Milewscy Józef Weronika,Sejny, Łąkowa 
Pierożyńska  Marianna,Sejny, Wojska Polskiego 
Milanowscy Regina i Henryk,Sejny, Ogrodowa
Kap  Janina,Sejny, Piłsudskiego

18 września Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu

Obchodzenie Światowego Dnia Środków Spo-
łecznego Przekazu zalecił Sobór Watykański II w 
dekrecie Inter mirifica (punkt 18) z 4 XII 1963 r. Po 
raz pierwszy dzień ten obchodzono w niedzielę 
7 maja 1967 roku na polecenie Pawła VI, który 
l maja tegoż roku ogłosił z tej okazji specjalne 
orędzie. Od tego czasu papieże co roku ogłaszają 
z pewnym wyprzedzeniem najpierw hasło, a na-
stępnie orędzie na ten dzień. Od 1986 roku przyjął 
się zwyczaj, że orędzie Ojca Świętego nosi datę 
24 stycznia, gdy Kościół katolicki wspomina św. 
Franciszka Salezego, patrona pisarzy katolickich 
i dziennikarzy, a hasło jest ogłaszane 29 września, 
w święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela 
i Rafała (św. Gabriel Archanioł jest patronem ra-
diowców). W większości krajów dzień ten obchodzi 
się w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego. W Polsce zaś jest obchodzony w trzecią 
niedzielę września. Dzień Środków Społecznego 
Przekazu w 2011 roku jest obchodzony pod ha-
słem: Prawda, przepowiadanie i autentyczność 
życia w erze cyfrowej.
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1 Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społeczne-
go przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki 

wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie 
przekonywaliśmy się podczas tylu pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw naszego 
umiłowanego Jana Pawła II, a także obecnego Ojca Świętego Benedykta XVI, widzieliśmy podczas 
tylu transmisji z uroczystości kościelnych, tylu programów katolickich… Wiemy, że media, jeśli chcą, 
mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw 
mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby 
właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie. Bardzo zachęcamy do 
czytania prasy katolickiej: tygodniki „Idziemy”, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, miesięcznik naszej diece-
zji „Martyria”, czytajmy „Nasz Dziennik”, słuchajmy Radia Maryja, bo z tym radiem można się modlić, 
poszerzać wiedzę religijną poprzez katechezy, ciekawe audycje dla młodzieży i dzieci, transmisje 
z ważnych wydarzeń życia Kościoła, oglądajmy też Telewizję „Trwam”, z pewnością zasługuje na to, 
jako jedyna transmitowała Światowe Dni Młodzieży w Madrycie, gdzie zgromadziło się 2 mln młodych 
ludzi z całego świata.

2 Z inicjatywy Kościoła w Polsce obchodzony jest Tydzień Wychowania, poświęcony sprawie 
wychowania młodego pokolenia Polaków. Dzisiaj ten tydzień dobiega końca. Patronuje mu 

św. Stanisław Kostka, patron polskiej młodzieży – dzisiaj obchodzimy jego święto. Mimo upływu stu-
leci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Zatem podczas Eucharystii przez 
wstawiennictwo świętego Stanisława Kostki, prośmy Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo 
od nich zależy przyszłość naszego Narodu i Kościoła.

3 Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale 
i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też do 

odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, 
dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające u nas Koło Misyjne, 
Podwórkowe Kółka Różańcowe, organizacje katolickie, szkolne Koła Caritas, Oaza, Liturgiczna Służba 
Ołtarza. Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej pracy!

4 Młodzież klas trzecich gimnazjum przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Do 
końca września młodzi składają odpowiednie deklaracje gotowości przygotowania, propono-

wane warunki i potrzebne dane. Deklaracje mają być podpisane przez rodziców i młodzież. Składamy 
je u katechetki lub u ks. Piotra.

5 Dzieci klas drugich rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do pełnego udziału w Eu-
charystii. Odbywa się to przygotowanie na katechezie, ale też i w kościele. Rodziców proszę 

o wypełnienie deklaracji i przekazanie do katechetki. Pierwsze spotkanie wspólne dzieci i rodziców 
będzie na Eucharystii w niedzielę, 25 września o godz. 15.00. Wszystkich rodziców proszę o udział 
razem z dziećmi na tej Mszy św.

6 Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych odbędzie się w Sejnach, w sobotę 24 września. 
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Jerzego Mazura będzie o godz. 11.00.

7 W czwartek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, 
Gabriela i Rafała, a kolejna niedziela, 2 października, niejako przesłania wspomnienie świętych 

Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego, 
posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły 
są bowiem namacalnym przejawem obecności Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. 
Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie 
cieszą się wyjątkową bliskością Boga. Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłasz-
cza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei. W dziejach Kościoła ciągle odnotowuje się 
wiele cudownych ingerencji tych naszych Niebieskich Przyjaciół. 
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Intencje mszalne 18.09.–2.10.2011 r.
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
18 września 2011
07:00 +Marian Luto (greg)
08:30 +Czesław Matulewicz i zm. z rodziny
10:00 +Karol (10 rocz.) +Marian Tujakowscy +Pa-

weł Puchowski
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla 

Posejanki
13:00 LT: +Marianna +Józef z rodz. Łatwis +Aldona 

Aleksa (miesiąc od pogrzebu)
17:30  +Antoni +Eugeniusz Sienkiewicz

PONIEDZIAŁEK,  19 września 2011 
06:30 +Michał +Leontyna Walesiuk
06:30  +Marian Luto (greg)
08:00 +Marek Klimko (1 rocz. exekwie!
17:30  +Wacław Soroko (6 rocz.)
17:30 +Stanisław (8 rocz.) +Henryk Pietkiewicz
17:30 +Zenon Łabanowski (8 rocz. i zm. z rodziny

WTOREK, 20 września 2011
06:30 +Karol Tujakowski(10 rocz.)
06:30 +Henryk Gęsierowski (10 rocz.)
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00  +Helena (30 rocz.) +Aleksander i ich rodzice 

z rodz. Letkiewiczów i Pachuckich 
08:00 +Franciszek Naumowicz (11 rocz.)
17:30 +Aldona Pieczulis (11mc)
17:30 +Joanna +Zygmunt Kondraccy
17:30 +Jan Głoniatowski (13 rocz.)

ŚRODA, 21 września 2011
06:30 +Witold (9 rocz.) +Wincenty (15 rocz.) Pa-

chutko
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00  +Bronisław (26 rocz.) +Maria i zm. z rodz. 

Tomkiewiczów i Maksimowiczów
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jubilatów Ja-

niny i Andrzeja Sikorskich w 50 rocz. ślubu
17:30 +Zofia +Marian Makarewicz

CZWARTEK, 22 września 2011
06:30 +Krystyna Poszwa (14 rocz.)
06:30 +Helena Koneszko (3 rocz.) +Józef +Eusta-

chy Grzybowski
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00  +zm. z rodz. Kellerów
08:00 +Anna Krywanis
17:30  O błog. Boże i zdrowie dla Emilii, Marcina 

i Moniki
17:30 +Anna Michalska (1 rocz.)

PIĄTEK, 23 września 2011
06:30 +Janusz Klejs
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Helena +Michał Bumbul

17:30 +Bronisław Toczewski (9 rocz.)
17:30 +Czesław +Helena Orłowscy +Helena Ga-

dzinowska 

SOBOTA, 24 września 2011
06:30 Dziękczynno-błagalna w 20 rocz. ślubu Te-

resy i Jarosława i dla całej rodziny
06:30  +Jan Czyżyński (5mc)
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Monika Namiotko (2mc)
08:00 +Władysława (2 rocz.) +Hneryk (9 rocz.) Mi-

kłaszewicz
08:30 LT +Michalina Micewicz (3mc)
17:30 +Janina Klucznik (10mc)
17:30 +Piotr (10 rocz.) +Anna +Marcin +Józef z 

rodz. Kewlek
17:30  +Stanisław +Stanisława +Wacław Adamo-

wicz

NIEDZIELA XXVI W CIĄGU ROKU, 
25 września 2011
07:00 +Marian Luto (greg)
08:30 +Romuald Borkowski (15 rocz.) i z rodz. Mak-

simowiczów
10:00 +Ludwika Depkun (3 rocz.) 
11:30 Dziękczynna w 60 rocz. ślubu Jubilatów Le-

onardy i Stanisława Żegarskich
13:00 (LT): +Donat Łatwis (miesiąc od pogrzebu) 

+Weronika Łatwis (3 rocz.)
Krasnowo: Za parafian 
17:30  +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy 

PONIEDZIAŁEK,  26 września 2011 
06:30 +Marian Luto (greg)
08:00 +Stanisław +Julita Andrulewicz
08:00 +Dariusz Buchowski (3mc)
17:30 +Stanisława Łabanowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Romuald Jakubowski (8mc)
17:30 +Aleksandra +Franciszek Szczerbińscy

WTOREK, 27 września 2011
06:30 +Czesław Witkowski (m-c od pogrzebu)
06:30 +Antoni Żyliński (30 rocz.)
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Eugenia Kamińska (7 rocz.)
17:30 +Jerzy Godlewski (6 rocz.) +Stanisława 

+Piotr Chaciak
17:30 +Antoni Strękowski (17 rocz.) 

ŚRODA, 28 września 2011
06:30 +Antoni Grażulewicz (8mc)
06:30 +Wacław Dacz i jego rodzice i rodzina
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Wacław +Stefania Ordowscy
17.30 +Krzysztof Pierożyński (3 rocz.)
17:30 +Jan Zdancewicz i jego rodzice
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CZWARTEK, 29 września 2011 
06:30 +Zbigniew Jakimowicz
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodz. San-

kowskich
08:00 +Marian Luto (greg)
17:30  +Anna Jakubowska (10 rocz.)
17:30 +Weronika +Eustachy +Eustachiusz +Józefa 

Morawscy

PIĄTEK, 30 września 2011
06:30 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Marian Luto (greg)
08:00 +Czesława Ciesińska (6mc)
17:30 +Stefan Winiewicz (3 rocz.)
17:30 +Hieronim Skupski i jego rodzice

SOBOTA, 1 października 2011
06:30 W pewnej intencji 
08:00 +Zofia Misiukanis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Romuald +Ryszard Bielscy +Albina +Fran-

ciszek +Adam +Zofia Puzynowscy
17:30 +Józef Moroz (greg.)
17:30 +Wacław +Lidia (7 rocz.) z rodz. Dąbrowskich 

i Andrejczyków

NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
2 października 2011
07:00 +Jadwiga Gołębiewska +Janusz +Leonard 

Obuchowscy
08:30 O błog. Boże dla Danuty i Stanisława Bed-

narko w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
10:00 +Antoni Szuszczewicz (2 rocz.)
11:30 +Józef Moroz (greg)
Krasnowo: Za parafian
13:00 LT: +Biruta z rodz. Rekuć +Jerzy +Antoni 

Auruszkiewicz +Piotr Kossa
17:30  +Konstanty Gałdzewicz i jego rodzice

8 Wchodzimy w październik – miesiąc mod-
litwy różańcowej. Rozpoczyna go sobota, 

pierwsza miesiąca poświęcona Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Różaniec będzie 
codziennie po Mszy św. wieczornej przed wysta-
wionym Najśw. Sakramentem w kaplicy Matki Bo-
żej. Dzieci zapraszamy na różaniec w środy i piątki 
o 16.00, a młodzież w piątki o 18.00. W niedzielę 
Różaniec będzie o 17.00, oczywiście w kaplicy 
Matki Bożej. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w 
nabożeństwach różańcowych w kościele, niech 
modli się w rodzinie lub indywidualnie.

9 Serdeczne Bóg zapłać wszystkim składają-
cym ofiary na remont domu parafialnego. 

Prace postępują, stropy zostały wylane, trwają 
prace przy remoncie dachu. Przed zimą chcemy 
zamknąć budynek, tzn. położyć nowe pokrycie da-
chowe, wstawić brakujące okna i drzwi zewnętrz-
ne. Mamy nadzieję, że się to uda. 

– 20 IX – św. św. Andrzej Kim Taegon (†1839), 
prezbiter koreański, który zginął podczas prześla-
dowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk 
koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć 
męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspo-
mnienie obowiązkowe);

– 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, 
kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucha-
rystii i Matki Bożej (wspomnienie obowiązkowe).

– 27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), 
prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów 
i Sióstr Miłosierdzia – szarytek (wspomnienie 
obowiązkowe);

– 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę 
czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swe-
go brata, poganina, patron Czech (wspomnienie 
obowiązkowe);

– 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), 
prezbiter, Doktor Kościoła, któremu zawdzięcza-
my tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński 
(wspomnienie obowiązkowe);

– 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-
1897), dziewica i Doktor Kościoła, patronka misji 
katolickich (wspomnienie obowiązkowe).

2 października 
Święto Aniołów Stróżów

W niektóre dni nasi Aniołowie Stróżowie 
odlatują tak wysoko, że my nie jesteśmy w stanie 
ich dojrzeć, ale oni nigdy nie tracą nas z oczu.

Aniołowie są znakami Boga

Gdy człowiek popełnia zło, anioł usuwa się 
w milczeniu w najdalszy zakątek duszy obcią-
żonej winą, do którego nie ma odwagi nawet 
zajrzeć sam grzesznik, i płacze, jak tylko płakać 
mogą aniołowie. 

 Leon Bloy
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