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Medjugorje: Pozytywny raport watykańskiej ko-

misji? 
Na podstawie Gościa Niedzielnego: 

http://gosc.pl/doc/1554347.Medjugorje-Pozytywny-raport-

watykanskiej-komisji   KAI  | 

Watykańska komisja, która bada domniemane objawie-

nia Matki Bożej w Medjugorje, przekazała do Watykanu 

„pozytywny raport” o owocach tego, co dzieje się w tej 

niewielkiej miejscowości w Bośni i Hercegowinie - poin-

formował portal medjugorjetoday.tv, powołując się na 

„dobrze poinformowane źródła”. 

Medjugorje: Pozytywny raport watykańskiej komi-

sji?   .Milan / CC 2.0  Kościół w Medjugorju 

Miał on zostać złożony w Kongregacji Nauki Wiary pod 

koniec marca br. 

Portal zaznacza jednocześnie, że wciąż otwarta pozostaje 

sprawa stwierdzenia nadprzyrodzonego charakteru objawień, 

gdyż - według wizjonerów - trwają one nadal. Źródła, na 

które medjugorjetoday.tv się powołuje, wyjaśniają, iż nie 

należy spodziewać się szybkiej decyzji papieża w tej spra-

wie. Komisję pod przewodnictwem kard. Camillo Ruiniego 

ustanowił w marcu 2010 r. Benedykt XVI. Obok niego w jej 

skład weszli m.in. kard. Jozef Tomko, emerytowany prefekt 

Kongregacji Ewangelizacji Narodów, kard. Vinko Puljić z 

Sarajewa, kard. Josip Bοzanić z Zagrzebia, kard. Julián Her-

ranz, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. 

Tekstów Prawnych oraz kard Angelo Amato, prefekt Kon-

gregacji Spraw Kanonizacyjnych. W pracach tego gremium 

uczestniczy też dwóch Polaków: o. prof. Zdzisław Józef Ki-

jas, OFMConv., relator w Kongregacji Spraw Kanonizacyj-

nych oraz - jako sekretarz - ks. prał. Krzysztof Nykiel z 

Kongregacji Nauki Wiary. Komisja m.in. przesłuchiwała 

wizjonerów z Medjugorje.   Jednocześnie medjugorjeto-

day.tv przypomina, że obecny papież Franciszek jako ar-

cybiskup Buenos Aires zezwolił w swej diecezji na dwa 

publicznie wystąpienia jednego z wizjonerów z Medju-

gorje, Ivana Dragicevicia. Podczas jednego z nich męż-

czyzna „odbierał” przesłanie od Matki Bożej w obecności 

kilku tysięcy zgromadzonych ludzi. Było to na początku 

marca br. - poinformowała s. Emmanuel Maillard w 

newsletterze organizacji Dzieci Medjugorje. Wcześniej, pod 

koniec lat 90. XX w., abp Jorge Mario Bergoglio spotkał się 

z przebywającym w Argentynie ks. Jozo Zovko, probosz-

czem w Medjugorje w czasie, gdy rozpoczynały się domnie-

mane objawienia. 

Medjugorje leży w diecezji Mostar na terenie Hercegowiny. 

Według słów grupy młodych mieszkańców tej miejscowo-

ści, 24 czerwca 1981 r. zaczęła im się ukazywać Matka Bo-

ża, przekazując przesłania. „Spotkania” te trwają do dzisiaj i 

są związane nie z miejscem (zdarzają się także poza Medju-

gorje), ale z osobami wizjonerów. Właśnie niespotykana w 

historii tego typu zjawisk długotrwałość i brak ich ostatecz-

nego zakończenia są jedną z głównych przyczyn, dla których 

Kościół katolicki nie wypowiedział się ostatecznie na temat 

ich nadprzyrodzonego charakteru.  Dotychczas Stolica Apo-

stolska za miarodajne uznaje stanowisko episkopatu byłej 

Jugosławii z 1991 r., w myśl którego nie można potwierdzić 

nadprzyrodzonego charakteru zjawisk zachodzących w Med-

jugorje. Dopóki tak się nie stanie, nie można organizować 

tam oficjalnych pielgrzymek. Mimo to przybywający do 

tego miejsca wierni powinni być otoczeni opieką duszpa-

sterską. Co roku przyjeżdża do Medjugorje ok. 2 mln 

ludzi.            

  O. Amorth: Jan Paweł II chciał pojechać do 

Medjugorje 
Na podstawie strony internetowej: 

http://www.fronda.pl/a/o-amorth-jan-pawel-ii-chcial-pojechac-

do-medjugorje,5789.html  

Dodane przez: Redakcja Fronda.pl |  

O. Amorth: Jan Paweł II chciał pojechać do Medjugorje 

 To szatan jest głównym przeciwnikiem beatyfikacji polskiego 

papieża – uważa słynny watykański egzorcysta, paulista o. Ga-

briele Amorth. Duchowny mówi też, że Jan Paweł II był przy-

chylnie nastawiony do domniemanych objawień maryjnych 

w Medjugorje i gdyby nie to, że był papieżem, to na pewno 

by tam pojechał.  

- Uważał, że absurdalna antypatia ze strony niektórych miejsco-

wych biskupów wynikała jedynie ze zwykłej kwestii władzy – 

odpowiedział o. Amorth na pytanie włoskiego portalu Ponti-

fex.it o stosunek Jana Pawła II do rzekomych objawień Matki 

Bożej w Bośni i Hercegowinie. Paulista mówił głównie o toczą-

cym się procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Dla o. Amor-

tha reprezentuje on "ikonę świętości". - Jak dobrze wiecie, o. 

Pio jest wzywany przez egzorcystów, a szatan boi się go, szale-

je z wściekłości gdy to robimy. Jednak kiedy podczas egzorcy-

zmów wymieniam imię Jana Pawła II, staje się jeszcze bardziej 

brutalny i wściekły. Nie cierpi go i powtarza: "tego tam (tzn. 

Jana Pawła II) nienawidzę bardziej niż o. Pio" - opowiadał wło-

skiemu portalowi. Odniósł się też do stwierdzenia bp. Tadeusza 

Pieronka na temat Jana Pawła II, który uważa, że "istnieje pe-

wien nurt opiniotwórczy sprzeciwiający się jego beatyfikacji". 

Według niego, prawdziwych wrogów Jan Paweł II nie mógł 

mieć wśród ludzi. - Ale szatan nienawidzi go, ponieważ jest 

wcieleniem dobra, i dlatego stara się podburzyć przeciwko nie-

mu nawet osoby dobre, nie wykluczając ludzi Kościoła. – tłu-

maczy o. Amorth. Na koniec rozmowy egzorcysta ocenił prze-

brzmiałe już w mediach komentarze do korespondencji Jana 

Pawła II z Wandą Póltawską. - Myślę że Półtawska była dla 

niego jak starsza siostra. Nie widzę w tym nic gorszącego, żad-

nego skandalu, a wszelkie fałszywe moralizowanie uważam za 

niewłaściwe. Wspomniane listy są całkowicie niewinne – 

stwierdza jednoznacznie. 
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Jezus Chrystus posłany przez Ojca głosi słowa Boże i dopeł-

nia dzieła zbawienia, które powierzył Mu do wykonania. W 

sposób szczególny dokonuje tego podczas sprawowania Ofia-

ry Ciała i Krwi swojej. Sam bowiem przemawia, gdy jest 

czytane Pismo święte, a uobecniając następnie Ofiarę Krzy-

ża, poucza nas najwymowniej swoim przykładem. Postaraj-

my się usunąć wszystkie przeszkody i otworzyć szeroko swo-

je serce na działanie łaski w mocy zbawczego Słowa.             

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na misje. Po-

lecamy ją Waszej ofiarności i serdeczne dziękujemy za 

wszystkie ofiary. 

1. Dziś rozpoczynamy Światowy Tydzień Misyjny. W na-

szych modlitwach pamiętajmy o misjach i misjonarzach, 

szczególnie w modlitwie różańcowej.                                

2. Nabożeństwo różańcowe o godzinie 15.45. Msza Św. 

popołudniowa o godz. 16.30.                                                  

3. Zapraszamy do klubu „U Plebana” po każdej mszy św. 

dopołudniowej, gdzie można kupić ciekawe książki, kart-

ki, dewocjonalia, kalendarze na 2014 rok oraz lampiony 

roratnie.                                                                               

4. Obchody liturgiczne tygodnia:                                        

w poniedziałek- bł. Jakuba Strzemię, bpa                          

we wtorek- bł. Jana Pawła II, pap.                                       

5. Spotkanie katechetyczne dla 5-latków odbędzie się w 

poniedziałek o godzinie 16.30, a dla dzieci, które przygo-

towywać się będą do Wczesnej Komunii Świętej o godzi-

nie 17.00 w klubie „U Plebana”.                         

6.Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, 

codziennie o godz. 17.15.                                                       

7. Nabożeństwo ku czci św. Antoniego we wtorek po 

mszy św. porannej, a adoracja Najświętszego Sakramentu 

o godzinie 17.00.                                                      

8.Spotkanie Rady Duszpasterskiej we wtorek o godz. 

20.00.                                                                                      

9. Biblioteka parafialna będzie czynna we wtorek i czwar-

tek od godz. 18.00 – 20.00.                                              

10.Poradnia życia rodzinnego dla narzeczonych i wszyst-

kich zainteresowanych czynna będzie w kancelarii para-

fialnej w środę od godz. 18.00 - 20.00.                                  

11.W środę nabożeństwo różańcowe połączone z nowenną 

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podziękowania i 

prośby można składać w kaplicy lub zakrystii.                   

12.Spotkanie rodziców dzieci komunijnych ze SP nr 3 od-

będzie się w środę o godz. 19.00 w kościele.                   

13.Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od 

godziny 17.00.                                                                 

14.Msza św. szkolna w piątek o godz. 16.30. Okazja do 

spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej od 

godz. 16.00.                                                                      

15. Nauka przed chrztem, którego                               

udzielamy w przyszłą niedzielę dla rodziców i chrzestnych 

w piątek o godz. 19.00 w kościele.                                                                                  

16. Okazja do spowiedzi św. przed każdą mszą św., a w 

sobotę od godz. 17.00.                                                        

17. Za tydzień w niedzielę kolekta specjalna na remont 

domu katechetycznego.                                                                       

18. W kancelarii lub zakrystii można składać wypominki 

za zmarłych. Karteczki na zalecki wyłożone są przy prasie 

religijnej. Prosimy, aby wszystko wypisywać drukowany-

mi literami.                                                                                                                    

19. Organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium Królowej 

Pokoju w Medjugorie od 1 – 8 czerwca 2014. Zapisy w 

kancelarii parafialnej wraz z pierwszą zaliczką 270 zł.   

20.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do kupienia 

„Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie 

się”, „List”, „Cuda i łaski”, „Ola i Jaś”, „Dzwonek Janow-

ski” i inna prasa religijna.                                                 

Dziękujemy za udział we Mszy św. i za złożone ofiary, a na 

nasze świętowanie niech nam Pan Bóg błogosławi. 

Ogłoszenia dodatkowe: 

1.W dniach od 29 listopada do 1 grudnia zapraszamy stu-

dentów do przeżycia rekolekcji adwentowych w Ośrodku 

Spotkań i Formacji im. Św. Jadwigi Śląskiej w Brennej, 

które poprowadzi ks. dr Rafał Śpiewak. 

2. Informujemy, że 27 października w transmitowana będ-

zie msza św. przez Program 1 Telewizji Polskiej o godz. 

7.00 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-

Łagiewnikach przez ks. dra Marka Panka - rektora 

Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego 

w Katowicach. 

Plan nabożeństw różańcowych – 2013 r. 
20 Październik (Niedziela) – Kapłani 

21 Październik (Poniedziałek) – Archikonfraternia 

Literacka 
22 Październik (Wtorek) – Grupa Intronizacji Naj-

św. Serca Pana Jezusa 
23 Październik (Środa) – Róże Różańcowe 

24 Październik (Czwartek) – Apostolstwo Dobrej 

Śmierci 
25 Październik (Piątek) – Katecheci (P. Jagoda) 

26 Październik (Sobota) – Oaza Rodzin 

27 Październik (Niedziela) – Kapłani 

28 Październik (Poniedziałek) – Zespół Charytatyw-

ny 
29 Październik (Wtorek) – Apostolstwo Pomocy Du-

szom Czyśćcowym 
30 Październik (Środa) – Grupa św. Ojca Pio 

31 Październik ( Czwartek) - Grupa Miłosierdzia 

Bożego 

• Grupy przygotowują plan nabożeństwa i przedsta-

wiają go P. Organistce a także uzgadniają z Kapła-

nem. 
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Drugi rok pontyfikatu Jana Pawła II – ‘’ Ubóstwo nie jest 

wolą Bożą ‘’ 

Drugi rok pontyfikatu Jana Pawła II przyniósł dwa ważne 

wydarzenia. Pierwszym z nich była dla wielu osób sensacyjna 

beatyfikacja pierwszej Indianki. Bardzo młodej Indianki, bo 

zmarła mając zaledwie 24 lata. Umierając wypowiadała sło-

wa: ‘’Jezu, kocham Cię.’’ Jan Paweł II nazwał ją ‘’ Lilią 

Mohawków’’. Drugim ważnym a zarazem przejmującym 

wydarzeniem była pielgrzymka do Brazylii. Papież odwiedził 

favele, czyli brazylijskie slumsy. Tysiące biedaków pocieszał 

słowami: ‘’ Nie mówcie, że wolą Bożą jest, byście pozosta-

wali w stanie ubóstwa, choroby, niezdrowych warunków 

mieszkaniowych. Są one sprzeczne z godnością człowieka. 

Nie mówcie, że Bóg tego chce. Wiem, że nie zależy to tylko 

od was.’’ 

16 października 1979 roku - Adhortacja apostolska 

"Catechesi tradendae" stanowi ukoronowanie Synodu Bisku-

pów z roku 1977. 5 listopada 1979 roku - Papież zwołuje 

kolegium kardynalskie na pierwsze od 400 lat plenarne posie-

dzenie konsultacyjne. 10 listopada 1979 roku - Jan Paweł II 

wzywa do ponownego zbadania sprawy Galileusza, przema-

wiając do Papieskiej Akademii Nauk. 

13 listopada 1979 roku - Przywództwo radzieckie zatwier-

dza plan "działań przeciwko polityce Watykanu w stosunku 

do państw socjalistycznych". 26 listopada 1979 roku - Ma-

hmet Ali Agca grozi, że zabije Jana Pawła II. 28 - 30 listopa-

da 1979 roku - czwarta papieska podróż zagraniczna - do 

Turcji; w tym: 29 - 30 listopada 1979 roku - Jan Paweł II 

składa wizytę w Stambule patriarsze ekumenicznemu Dimi-

triosowi I. 29 listopada 1979 roku - List apostolski "Inter 

sanctos", ogłaszający św. Franciszka patronem ekologów. 

15 grudnia 1979 roku - Kongregacja Nauki Wiary oświad-

cza, iż ks. Hansa Künga nie można uznać za teologa katolic-

kiego; Jan Paweł II wygłasza na Papieskim Uniwersytecie 

Gregoriańskim przemówienie na temat znaczenia teologii dla 

profetycznego posłannictwa Kościoła. 1 stycznia 1980 roku - 

13. Światowy Dzień Pokoju, orędzie "Prawda siłą pokoju". 14 

- 31 stycznia 1980 roku - Partykularny Synod Biskupów dla 

Kościoła holenderskiego. 24 lutego 1980 roku - List Jana 

Pawła II na temat Eucharystii, "Dominicae Cenae". 5 lutego 

1980 roku - Wizyta w siedzibie Radia Watykańskiego 

(Palazzo Pio), w tym     w redakcji sekcji polskiej. 24 - 27 

marca 1980 roku - W Rzymie zbiera się Synod ukraińskich 

biskupów greckokatolickich. 4 kwietnia 1980 roku - Rozpo-

częcie wydawania raz w miesiącu polskiej edycji 

"LOsservatore Romano". 6 kwietnia 1980 roku - Jan Paweł 

II pisze list do Kościoła na Węgrzech, wzywający do ożywie-

nia katolicyzmu. 2 - 12 maja 1980 roku - Pierwsza piel-

grzymka Jana Pawła II do Afryki (5. papieska podróż zagra-

niczna) -objęła Zair, Kongo, Kenię, Ghanę, Górną Woltę i 

Wybrzeże Kości Słoniowej. 30 maja - 2 czerwca 1980 roku 

- Pierwsza wizyta pasterska papieża we Francji (6. papieska 

podróż zagraniczna); 2 czerwca 1980 Jan Paweł II przemawia 

na forum UNESCO. 30 czerwca - 12 lipca 1980 roku - 

Pierwsza pielgrzymka apostolska Jana Pawła II do Brazylii 

(7. papieska podróż zagraniczna). 14 - 31 sierpnia 1980 roku 

- Strajk w Stoczni Gdańskiej daje początek ruchowi i związ-

kowi zawodowemu "Solidarność". 20 sierpnia 1980 roku - 

List do kard. Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrze-

żu, popierający postulaty strajkujących. 27 sierpnia 1980 

roku - Konferencja Episkopatu Polski popiera apel strajkują-

cych o utworzenie niezależnych związków zawodowych. 1 

września 1980 roku - Dokument Stolicy Apostolskiej o wol-

ności religijnej skierowany do państw sygnatariuszy Aktu 

Końcowego KBWE. 26 września - 25 października 1980 

roku - Synod Biskupów poświęcony zadaniom rodziny 

chrześcijańskiej w świecie współczesnym; jego ukoronowa-

niem będzie adhortacja apostolska "Familiaris consortio", 

ogłoszona 22 listopada 1981 roku. 12 października 1980 

roku - Dzień Rodzin - spotkanie z rodzinami z całego świata. 

WYNIESIENI  NA  OŁTARZE  PRZEZ  JANA  PAWŁA  

II 

Katarzyna Tekakwitha -  nazywana Lilią Mohawków, ur. 

1656 roku w Ossernenon, stan Nowy Jork, w Stanach Zjedno-

czonych, zm. 17 kwietnia  1680 roku w Kahnawake, prowin-

cja Quebec w Kanadzie – świecka  Indianka  kanadyjska. Jej 

matka była chrześcijanką z plemienia Algonkinów, natomiast 

ojciec niechrześcijańskim Mohawkiem. Kiedy Tekakwitha 

miała 4 lata została osierocona w czasie epidemii czarnej 

ospy. Przeżyła ospę, ale pozostały jej blizny na twarzy i 

uszkodzony wzrok. Następnie została adoptowana przez wu-

ja.   W 1676 r. została ochrzczona przez misjonarza jezuitę. 

Na chrzcie otrzymała imię Kateri     na cześć św. Katarzyny 

ze Sieny. Z powodu jej wiary obrzucano ją obelgami, a w 

końcu nawet jej życie znalazło się w niebezpieczeństwie. 

Zmuszona była do ucieczki ze swojej osady. Dotarła do odda-

lonej o ok. 200 mil (ponad 360 km) wioski Sault-Sainte-

Marie niedaleko Montrealu, gdzie była katolicka misja. Po-

dróżowała wraz z jednym z Indian z jej plemienia, przeważ-

nie szlakami wodnymi, rzeką i jeziorami, i po części tylko 

lasami. Podróż ta zajęła im około dwóch tygodni. Zamieszka-

ła w chacie Anastazji Tegonhatsihonga, chrześcijanki pocho-

dzenia indiańskiego. Tam w Sault-Sainte-Marie, w 1677 roku    

w Boże Narodzenie przyjęła pierwszą Komunię Świętą, a w 

1679 roku w święto Zwiastowania Pańskiego złożyła ślub 

czystości. Ofiarowała się również Matce Najświętszej, jako 

Jej córka. Zasłynęła z pobożności, prostoty i licznych umar-

twień. Swoje dalsze życie poświęciła nauczaniu dzieci modli-

twy i opiece nad chorymi. Jej grób w rezerwacie Kahnawake 

w prowincji Quebec w Kanadzie stał się miejscem pielgrzy-

mek chrześcijan Indbeatyfikacyjny w 1884 roku za pontyfika-

tu Leona XIII. 3 stycznia        1943 roku Pius XII ogłosił, że 

córkę wodza Mohawków można nazywać Sługą Bożą. Beaty-

fikował ją 22 czerwca 1980 roku bł. Jan Paweł II jako pierw-

szą Indiankę – chrześcijankę. 19 grudnia 2011 roku zatwier-

dzono cud niezbędny do kanonizacji bł. Katarzyny. Kanoni-

zowana 21 października 2012 roku w Rzymie przez ian i 

francuskich kolonistów. 

Atrybutami św. Katarzyny Tekakwitha są: biała lilia, jako 

symbol czystości, krzyż w ręku, jako wyraz jej miłości do 

Chrystusa i żółw, jako symbol jej klanu. Jest czczona przez 

Kościół katolicki jako opiekunka ekologii, przyrody i środo-

wiska naturalnego. Jest także patronką wygnańców, sierot, 

ludzi wyśmiewanych z powodu ich pobożności. Patronowała 

Światowym Dniom Młodzieży w 2002 roku w Toronto.Jej 

wspomnienie liturgiczne obchodzone jest  17 kwietnia. Była 

pierwszą Indianką chrześcijanką z Ameryki Północnej, wobec 

której rozpoczęto proces Benedykta XVI. 

Papieskie anegdoty 

Paweł - Pawłowi 

Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec zebranym na 

mszy tak spodobały się cytowane przez Papieża słowa św. 

Pawła, że przerwali mu i zaczęli bić brawo. Kiedy Ojciec 

Święty znów doszedł do głosu, przerywając przygotowaną 

mowę, stwierdził: "Dziękuję w imieniu świętego Pawła". 
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7:001.Za Parafian. 

9.001.Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśliwość dla ++ 

rodziców Walerii i Wilhelma, zięciów Edwarda i Wiktora oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

10.301.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla 

Bernadety i Pawła Burskich z okazji 40 rocz. śl., Artura i Iwo-

ny Burskich z okazji 12 rocz. śl. i Barbary Molenda z okazji 

ur. ( Te Deum). 

12.001.Dziękując Bogu za 50 lat pożycia małżeńskiego z proś-

bą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Jadwigi i 

Jana Karkosz oraz o potrzebne łaski dla dzieci, wnuków i pra-

wnuka (Te Deum). 

2.Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za 70 lat życia 

oraz z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie na dalsze lata życia 

dla Jadwigi Karkosz. 

15.45Nabożeństwo różańcowe. 

16.301.Przez wstawiennictwo Anioła Stróża o opiekę i łaskę 

zdrowia dla rocznej Zuzanny Krawczyk oraz siostry Julii z 

okazji 5 ur. 

Poniedziałek 21 października 2013 – Bł. Jakuba Strzemię 

7.01.Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla 

++ rodz. Elżbiety i Władysława Plackowskich – Marty i 

Jana Herman oraz ++ z rodziny. 

17.15Nabożeństwo różańcowe. 

18.001.Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB 

Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo na dal-

sze lata dla Janiny z okazji 75 ur., oraz przez wstawiennic-

two św. Tarsycjusza o błogosławieństwo Boże dla wspól-

noty służby ołtarza, a szczególnie dla Ireneusza rozpoczy-

nającego służbę ministrancką. 

2.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla 

Sabiny Jaworskiej z okazji 85 ur. – od wnuczki Moniki z 

mężem (Te Deum). 
Wtorek 22 października 2013 – Bł. Jana Pawła II, pap. 

7.001Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Bo-

lesnej z prośbą o zdrowie dla mamy. 

Nabożeństwo do św. Antoniego. 

17.00Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

17.15Nabożeństwo różańcowe. 

18.001.Ku czci Najśw. Serca – Króla i Pana naszego Jezusa 

Chrystusa – w intencji przebłagania za grzechy nasze i całe-

go świata, oraz by Królestwo Chrystusa – Królestwo praw-

dy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i po-

koju, urzeczywistniało się w naszych sercach, w rodzinach 

naszych, w parafii, ojczyźnie i w świecie. 

2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane 

łaski w intencji Bogu wiadomej. 
Środa 23 października 2013 

7.001.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławień-

stwo dla Jerzego Hartung z okazji 80 ur. (Te Deum). 

17.15Nabożeństwo różańcowe i nowenna do Matki Bo-

żej Nieustającej Pomocy. 
18.001.Do Miłosierdzia Bożego za + Mariana Nowaka w 1 

rocz. śm. 

2.Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśliwość dla + 

Anny Czeczor w 4 rocz. śm. i za ++ z rodziny. 
Czwartek 24 października 2013 

7.001.Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśliwość dla 

+ Klemensa Bąkowskiego we wspomnienie ur. 

17.00Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

17.15Nabożeństwo różańcowe. 

18.001.Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśliwość dla 

++ rodz. Wiktorii i Henryka oraz dusze w czyśćcu cierpią-

ce. 

2.Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśliwość dla ++ 

Józefy i Juliana Bawół oraz siostry Ireny Wójcik. 
Piątek 25 października 2013 

7.001.Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśliwość dla 

+ Tadeusza Kubeczka we wspomnienie imienin 

16.301.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławień-

stwo w intencji Bogu wiadomej. 

17.15Nabożeństwo różańcowe. 

18.001.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławień-

stwo dla Zbigniewa Karaszewskiego z okazji ur. 
Sobota 26 października 2013 

7.001.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławień-

stwo dla Jerzego Hartung z okazji 80 ur. – od dzieci z ro-

dzinami (Te Deum). 

17.15Nabożeństwo różańcowe. 

18.001.Do Miłosierdzia Bożego o wieczną szczęśliwość dla 

++ męża Andrzeja Oleksiak oraz rodz. Reginy i Zygmunta 

Dudkiewicz. 

2.Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla + 

Anny Skulskiej w 20 rocz. śm., + Zdzisława Skulskiego 

oraz ++ z rodziny. 
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7:001.Za Parafian. 

9.001.Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego 

dla + Heleny Opara w 1 rocz. śm. oraz + Jana Opara i ++ z 

rodzin obydwu stron. 

10.301.Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego 

dla ++ rodz. Heleny i Juliana, Barbary i Jacka, oraz ++ po-

krewieństwo. 

12.001.Przez wstawiennictwo Anioła Stróża w intencji 

rocznej Matyldy Katan z prośbą o łaskę zdrowia i Boże 

błogosławieństwo, oraz w intencji jej rodziców Joanny i 

Tomasza z okazji 10 rocz. śl. 

2.W intencji Chóru św. Maksymiliana z podziękowaniem 

za 15 lat działalności z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

łaskę zdrowia dla wszystkich jego członków (Te Deum). 

15.00W intencji dzieci przyjmujących Chrzest św., rodzi-

ców i chrzestnych, oraz za roczne dzieci Aleksa Maro, Na-

taszę Stefaniak, Zuzannę Skupin, Paulinę Gruszka, Marcela 

Paluch. 

15.45Nabożeństwo różańcowe. 

16.301.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławień-

stwo dla Stefanii Łukaszek z okazji 75 ur. (Te Deum). 
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