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 Szczęść Boże! Na początku witamy serdecznie i dzię-
kujemy, że zgodził się Ksiądz Biskup odpowiedzieć
na kilka pytań. Czy możemy już mówić o pierwszych
wrażeniach z wizytacji w naszej parafii (24 września)?
 W parafii pod wezwaniem NMP Matki Kościoła jestem
po raz drugi. Pierwszy raz byłem na wiosnę ubiegłego roku
podczas udzielania młodzieży sakramentu bierzmowania,
a teraz przeprowadzam wizytację kanoniczną. Taka wizy-
tacja odbywa się co pięć lat. Muszę powiedzieć, że jestem
pod ogromnym, pozytywnym wrażeniem, zachwyca mnie
tutaj to, że jest tyle różnych wspólnot, takich mniejszych
grup, które animują i ożywiają życie duszpasterskie całej
parafii. Między innymi cieszę się, że jest Grupa Biblijna,
że jest pięć wspólnot różańcowych, w tym jedna męska.
W parafii jest bardzo aktywna, dynamiczna Liturgiczna
Służba Ołtarza - widać, że ministranci oraz lektorzy są
dobrze i solidnie przygotowani do pełnionych funkcji. Jest
również wspólnota Semper Fidelis i bardzo aktywna Rada
Duszpasterska, znajdująca wspólny język z proboszczem.
Chociaż dominują ludzie starsi w tej parafii, to życie jej
jest młode.
 Na czym, według Księdza Biskupa, powinna opierać
się parafia?
Parafia pochodzi od greckiego słowa paroikia, które zo-
stało utworzone od czasownika paraoikimi. Tę nazwę
utworzył św. Polikarp, uczeń św. Jana Apostoła, dla okre-
ślenia mniejszej wspólnoty chrześcijan. Ten grecki czasow-
nik oznacza "mieszkać wśród obcych", a paroikia to
"wspólnota mieszkająca wśród obcych", wśród pogan.
W czasach św. Polikarpa poganie byli w większości,
a chrześcijanie w mniejszości i siłą rzeczy mieszkali oni
wśród obcych. Stąd taka nazwa, która przez łacinę stała
się słowem "parafia". Parafia jest przede wszystkim czą-
stką Kościoła powszechnego, a fundamentem życia parafii
jest Słowo Boże, jego głoszenie, życie nim, rozważanie,
przyjmowanie i wcielanie, a także życie sakramentalne.
Sakramenty to widzialne znaki łaski, która jest konieczna
do zbawienia, którą Chrystus wyjednał przez krzyż. Do
tego według wskazań Soboru Watykańskiego II bardzo
ważne w parafii są mniejsze wspólnoty, grupy duszpaster-
skie, które jak wspomniałem, są w dość szerokiej gamie
obecne także w tej parafii. Takie wspólnoty aktywniej
angażują parafian, jednocześnie animują życie dusz-
pasterskie i duchowe całej parafii.
 Parafia to nie tylko wierni, ale także kapłani. Jakie
cechy, według Księdza Biskupa, powinien posiadać

FUNDAMENTEM ŻYCIA PARAFII JEST SŁOWO BOŻE
ROZMOWA Z BISKUPEM WIESŁAWEM SZLACHETKĄ

dobry duszpasterz?
Dobry duszpasterz powinien przede wszystkim kochać Pa-
na Jezusa, a jak będzie kochał Pana Jezusa, to będzie także
kochał Kościół, czyli Lud Boży, wspólnotę, którą św. Paweł
określa "mistycznym Ciałem Chrystusa". To jest podstawo-
wa cecha duszpasterza: kochać Jezusa i tych, za których
On oddał życie. Druga
ważna cecha, która
wypływa właściwie
z miłości, to umieję-
tność słuchania swo-
ich parafian. Na to
zwrócił uwagę Ojciec
Święty Franciszek
i zachęcał, aby słu-
chać parafian, bo słu-
chanie ludzi jest też
głoszeniem Ewangelii.
I to rzeczywiście się
sprawdza. Duszpas-
terz musi być sumien-
ny w spełnianiu swo-
ich obowiązków,
powinien przygotowy-
wać głoszone homilie,
które świadczą, że głoszący wie, co chce przekazać i na
co chce zwrócić uwagę. Powinien też znać swoja parafię,
w myśl słów Pana Jezusa, że "dobry pasterz zna swoje
owce", powinien znać, najlepiej po imieniu. To wymaga
pewnego wysiłku, ale jest możliwe, jeśli rzeczywiście
obdarza się miłością Jezusa i jego Kościół.
 Papież Franciszek mówił podczas Światowych Dni
Młodzieży między innymi o "wstaniu z kanapy",
a Ksiądz Biskup wspominał o tym, że "parafia to
także mieszkanie wśród obcych". Zauważamy, że są
osoby wokół nas, także na tym osiedlu, które nie
chcą przychodzić, korzystać z różnych wspólnot,
które daje nam ta parafia. Co możemy zrobić, aby do
nich wyjść, pomóc naszym duszpasterzom?
Pierwszy krok to modlić się za tych ludzi, którzy są niejako
na marginesie Kościoła, na peryferiach wiary. To jest bardzo
ważne, z tej modlitwy zrodzą się dalsze pomysły, w jaki
sposób do nich docierać. Modlitwa daje natchnienie. Kiedy
modlimy się to pozwalamy Duchowi Świętemu działać
i On nas oświeci, co akurat jest potrzebne i co można
zrobić, bo każde środowisko jest inne. Absolutnie drzwi



 Na Syberię ojciec Walter był wieziony w jednym wagonie
z niebezpiecznymi przestępcami, pozbawionymi skrupułów,
którzy okradli go z dodatkowych ubrań. Zakonnik pisze,
że dopiero później zdał sobie sprawę, że również oni byli
ludźmi, którymi kierował strach. Nauczył się po prostu im
współczuć.
 Po przyjeździe do łagru jezuita został przydzielony do pracy
przy szuflowaniu węgla, która była ponad ludzkie siły
i przebiegała w szalonym tempie, do granic wyczerpania.
W agonii przypominał sobie słowa Pisma Świętego: "Duch
wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe". Paradoksalnie
czuł jednak ogromny szacunek i miłość do ciała, jako tego,
które brało na siebie ciężar cierpienia. Pan Bóg bowiem
stworzył człowieka z duszą oraz ciałem i to ostatnie nie
jest godne pogardy, ale szacunku jako wielki dar Boży.
W końcu sam Jezus przyjął ludzkie ciało i w tym ciele
cierpiał, na nim nosił ślady męki. Również
pracę, choć wycieńczającą i budującą zbrodni-
czy system, o. Walter przyjmował z godnością.
Przypominał sobie, że i Chrystus przez trzy
czwarte swego życia pracował jako cieśla,
doświadczając zwykłego ludzkiego trudu.
Dlatego każda praca - nawet najprostsza i naj-
bardziej nijaka - może być codzienną okazją do
współpracy z Panem w jego dziełach.  Ma także
wartość dla innych ludzi. Ponadto w końcu

parafii nie są zamknięte przed tymi, którzy nie wierzą,
wręcz przeciwnie są otwarte. Istnieją różne formy do-
cierania, ale pierwszą formą jest modlitwa. Duch Święty
poprowadzi, a czasami dokona takich dzieł, które będą
przekraczać nasze oczekiwania.
 Jest Ksiądz Biskup m.in. przewodniczącym Komisji
Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. Jak
w dzisiejszych czasach można mądrze pomagać innym,
także w ramach parafii?
W ramach Konferencji Episkopatu Polski przewodniczę
wszystkim działaniom pomocowym prowadzonym przez
Caritas Polska, wespół z Caritas diecezjalnymi. Na te
zespoły diecezjalne składają się zespoły parafialne, szkolne
i akademickie koła Caritas. Ostatnio zwrócono uwagę,
aby duszpasterze zrobili wszystko, co możliwe, aby powsta-
wały koła Caritas tam gdzie jeszcze ich nie ma. Warto tu
wspomnieć, że w Kościele w Polsce, Caritas prowadzi
około 5 tysięcy różnych dzieł pomocowych, z których
korzysta około trzech milionów ludzi potrzebujących
pomocy. Jest to ogromna skala wsparcia, jednak każdy
czas niesie kolejne potrzeby, którym trzeba sprostać. Ważną
sprawą w zakresie tej pomocy charytatywnej jest otocze-
nie opieką ludzi na różne sposoby uzależnionych, także od
komputera, od "hejtów", które są bardzo niebezpieczne
w swoich skutkach. W tym zakresie mogą bardzo dużo
zrobić ludzie młodzi. Jak mówi papież Franciszek, świat
wirtualny też potrzebuje ewangelizacji, a młodzi w tym
świecie przebywają po kilka godzin dziennie. Tam także

możemy rozpoznać ludzi, którzy potrzebują konkretnej po-
mocy, a czasami bardziej w tej wirtualnej rzeczywistości
wypowiedzą swoje wołanie o pomoc niż w przestrzeni
rzeczywistej. Otwierają się szerokie możliwości niesienia
pomocy przez ludzi młodych, ale też przez dorosłych. Rodzą
się nowe potrzeby w związku z uchodźcami, syryjskim
rodzinom pomagać można np. w ramach programu "Ro-
dzina rodzinie". Ludzie potrzebują także pomocy duchowej.
Młodzi mogą tutaj szczególnie dużo zrobić i robią, bo dzieje
się bardzo dużo, śledzę i uczestniczę w działaniach Caritas
na każdym szczeblu, z czego się cieszę ogromnie.
 Jest Ksiądz Biskup doktorem teologii i cenionym
biblistą. Na czym polega owocna lektura Pisma Świę-
tego? Jak do czytania Biblii nie zniechęcać, ale za-
chęcać?
Osobiście uważam, że Biblia to księga najbardziej intere-
sująca, imponująca, fascynująca. Jak zachęcić? Samemu
czytać. Warto dzielić się z innymi słowem przeczytanym,
które samemu się doświadcza, zaprosić na Grupę Biblijną.
Jest dużo form, sposobów oddziaływania na innych, aby
zachęcić do lektury Pisma Świętego, ale najważniejsze jest
samemu zafascynować się Słowem Bożym, które zapisane
jest w tekście biblijnym, które rozjaśnia wszystkie ciemności
człowieka, daje odpowiedzi na najgłębsze pytania, jakie
jawią się w człowieku. Jest to księga fascynująca, jeszcze
raz podkreślę i jeśli się sam zafascynuję się tą księgą, to
będę umiał zafascynować ją innych.
 Dziękujemy za rozmowę. Rozmawiali: Barbara Majkowska

i Damian Zelewski

Z BOGIEM W ZSRR - ŚWIADECTWO O. WALTERA CISZKA SJ (cz. III)

zakonnik mógł też rozpocząć potajemnie swoją posługę
kapłańską wobec współwięźniów, choć było to niebezpie-
czne, bo wśród nich znajdowali się też sowieccy informa-
torzy. Mimo to, wraz z innymi więzionymi kapłanami,
spowiadał, odprawiał Eucharystię, organizował rekolekcje,
a czasem po prostu służył swoją obecnością i współczuciem
udręczonym ludziom. Tak w kraju ogarniętym wojującym
ateizmem, w warunkach obozu powstawał Kościół. Jego
sercem była zaś Msza Święta, odprawiana w najbardziej
prymitywnych warunkach i w ukryciu - często z naraże-
niem się na poważne konsekwencje. Wyczerpani pracą
więźniowie pracowali rano o głodzie, żeby tylko zachować
post eucharystyczny, potajemnie szmuglowano też hostie
i wino mszalne. Dla wszystkich uczestników było to bardzo
ważne doświadczenie. O. Walter notuje: "Ludzie, których
nigdy nie pozbawiono możliwości uczestniczenia we Mszy,
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nie rozumieją tak naprawdę, jak wielkim jest ona skarbem".
Jezuita miewał też przez te wszystkie lata wątpliwości,
także bał się śmierci, w pewnym momencie był nawet bliski
rozpaczy - wówczas podtrzymywała go wiara, nie rozum.
Dzięki niej zauważał obecność Boga w każdych okolicz-
nościach. Nie przestał tego robić także wówczas, gdy po
kilkunastu latach przebywania w obozie został uwolniony,
choć nie mógł wyjechać z ZSRR - nakazano mu osiedlić
się w Norylsku. Wciąż jednak uważał, że prawdziwą wol-
nością jest "pozwolenie Bogu, aby działał w duszy bez żadnej
ingerencji z ludzkiej strony, wybieranie woli Pana, a nie
działanie z własnej inicjatywy". Takiej wolności nie zabrało
mu nawet więzienie. Wolę Bożą zakonnik starał się realizo-
wać także w Norylsku, gdzie nieoficjalnie służył ludziom
jako duszpasterz. Mimo ateistycznego reżimu wiara wśród
ludu nie zgasła. W baraku mieszkalnym o. Waltera na litur-
gię Triduum Paschalnego zgromadziły się niewyobrażalne
tłumy. Władza musiała zareagować - jezuita został prze-
niesiony do Krasnojarska, a niedługo potem - do Abakanu.

Zabroniono mu wówczas posługi duszpasterskiej pod groź-
bą powrotu do łagru. On jednak nadal, choć bardziej dys-
kretnie, wypełniał swoje kapłańskie obowiązki. Miał też
okazję do rozmów o życiu z osobami przesiąkniętymi komu-
nizmem. Choć ich nie nawrócił, pokazał jednak pewną
alternatywę i przygotował grunt, aby Pan Bóg zasiał ziarno
wiary w tych "czerwonych" sercach.
I tak, niespodziewanie w 1963 r. o. Walterowi pozwolono
wrócić do swojej ojczyzny - USA.
 Zakonnikowi udało się przetrwać dzięki swojej prostej
wierze i zaufaniu w Bożą opatrzność. Wierzył, że każda
chwila ma swój cel, a w oczach Boga żadne życie nie jest
pozbawione znaczenia, bo On dba o każdego z nas indywi-
dualnie i czuwa nad nami. A naszą rolą jest po prostu przyjąć
to wszystko, jako dar - wówczas zyskamy pokój i radość
oraz odkryjemy sens życia.
 Mam nadzieję, że powyższy artykuł zachęci czytelników
do osobistej lektury książki o. Waltera J. Ciszka SJ, "… bo
Ty jesteś ze mną. Duchowe świadectwo z Syberii".
Zaręczam - warto!

 Szukając drogi do mądrości warto jest przyjrzeć się
postawie Najświętszej Maryi Panny. Po pierwsze, zauważ-
my, że jest ona nazywana Stolicą Mądrości, pomimo że
nie ukończyła żadnej wyższej uczelni i prawdopodobnie
nie umiała rozwiązywać równań różniczkowych. W Ewan-
gelii św. Łukasza jest za to napisane, że Maryja zachowy-
wała wszystkie wydarzenia, których nie rozumiała, w swo-
im sercu i pokornie oczekiwała na to, aż Bóg objawi ich
znaczenie. Tutaj po raz pierwszy widać, jak pokora
przeplata się z mądrością. Matka Boża jest w stanie zaak-
ceptować swoją niewiedzę, ponieważ ufa temu, który ją
prowadzi przez życie, jest Jego służebnicą. Będąc "Służeb-
nicą Pańską" jest zawsze na swoim miejscu, jako żona
i matka. Nie wywyższa się w żaden sposób, ani nie jest
smutna, że powierzone jej zostały zadania zbyt mało odpo-
wiedzialne lub za trudne. Wykonuje w pokorze to, co zostało
jej przygotowane przez Pana. Przy tym Najświętsza Dzie-
wica wcale nie umniejsza tego, co robi ani też nie przery-
sowuje swych dokonań, stoi w prawdzie przed samą sobą.
 Piękne świadectwo połączenia mądrości i pokory daje
również Jan Chrzciciel, którego zadaniem było "prosto-
wanie ścieżki przed Panem". Po ludzku można by powie-
dzieć, że dostało mu się tylko "drugie miejsce", a on przecież
tylu ludzi do siebie przyciągnął, głosił z mocą, a przychodzi
lepszy od niego. On jednak staje na wysokości zadania,
zna swoje miejsce i wie, co ma robić, choć nie wydaje się
to wcale łatwe.
 Kolejnym przykładem mądrości ukazanym na kartach
Pisma Świętego jest postać Hioba, którego cechuje
wyjątkowa bojaźń Pana. Hiob nie pozwala, aby błędne
wyobrażenia o Bogu, przedstawiane mu przez jego

przyjaciół, zniekształciły prawdziwy Jego obraz. Podobnie
jak Matka Boża Hiob wie, kim on jest względem Stwórcy
i kurczowo się tego trzyma rezygnując przy tym z samego
siebie.
 Mądrość nie jest jednak złotym remedium na wszystko
i darem danym raz na zawsze, trzeba cały czas o nią wal-
czyć i jej szukać inaczej możemy zejść na manowce, tak
jak Salomon, który pod koniec życia sprzeniewierzył się
Panu i zaczął budować ołtarze obcym bożkom. Również
ludziom mądrym, którzy ostatecznie nie zeszli z drogi Pana,
zdarzały się błędy i tego nikomu nie da się uniknąć. Chodzi
o to, żeby w sercu zachować właściwy kierunek i zwrot
w stronę Boga. Akceptacja faktu, że  popełnia się błędy,
jest kolejnym składnikiem mądrości życia i, po raz kolejny,
oznaką wielkiej pokory. Oczywiście trzeba się starać, żeby
popełniać ich jak najmniej, ale nie można pozwolić też,
aby unikanie błędów stało się naszym nadrzędnym celem.
To do niczego dobrego nie prowadzi, gdyż nie na tym mamy
się skupiać.
 Mądrość Boża jest to dar niezwykły, który pozwala na
zmianę perspektywy z ludzkiej na Bożą. Człowiek mądry
cały czas jest w ruchu dążąc do poznania woli Bożej.
Nieraz musi się uginać do tego, czego Bóg od niego chce,
być stale gotowym do oddania się na służbę. Wynika to
z akceptacji, że jest nad nim ktoś mądrzejszy i to właśnie
On wyznaczył mu miejsce i zadanie, które ma do
wypełnienia. Aby być naprawdę mądrym trzeba
nieustannie przemieniać swoje serce, aby można wy-
dobywać z jego wnętrza przepiękne skarby. Bóg jest
miłością. Skoro tak, to jak powiedział Francesco Bersini,
"kto nie kocha, ten nic nie wie".

Film “BEZCENNY DAR”. Po śmierci swojego dziadka Jason, spodziewa się
sporego spadku. Zamiast tego dziadek przygotował dla niego krótki kurs przygoto-
wawczy do życia zawarty w 12 zadaniach, które sam nazwał "podarunkami". Starszy
pan wystawia swojego wnuka na wyszukane próby i poszukania odpowiedzi na
pytanie co tak naprawdę liczy się w życiu najbardziej - pieniądze czy szczęście?
“Bezcenny dar” to film który bawi wzrusza a przede wszystkim porusza skłaniając
do szukania odpowiedzi na pytania od których nie warto uciekać.

Pokora koroną Mądrości (2)
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1. Rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Odbywać się będą codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą.
Dziś zapraszamy o godz. 18.00. Różaniec dla dzieci we wtorek i piątek o godz. 17.00.
2. Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się dzisiaj w naszym kościele. O 18.30 Msza święta, a od godz.
19.30 rozpocznie się modlitwa uwielbienia.
3. Dzisiaj w sali parafialnej możliwość zagłosowania na budżet obywatelski. Konieczny jest numer pesel oraz telefon
komórkowy.
4. Przed nami ostatnia rata pomocy syryjskiej rodzinie z Aleppo. Do skrzynki przy św. Antonim można dzisiaj wrzucić
ofiarę, która zostanie na ten cel przeznaczona.
5. Studentów i nauczycieli akademickich zapraszamy na Mszę św. z okazji nowego roku nauki w poniedziałek o 18.00.
Po Mszy katecheza biblijna.
6. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek o godz.
19.00 w domu parafialnym.
7. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od 17.00, okazja do spowiedzi
w I czwartek i I piątek miesiąca pół godziny przed poranną Mszą. Ks. Piotr uda się do chorych w I piątek rano,
natomiast ks. Jan w następny piątek, 13 października.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po wieczornej Mszy świętej. Wtedy również okazja do spowiedzi.
Zakończenie Nieszporami o godz. 19.15.
9. Spotkanie wspólnoty młodzieżowej w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
10. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 18.45.
11. W I sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę świętą o godz. 7.30, a po niej różaniec fatimski. Chcemy, by to nabożeństwo
było w naszej parafii owocem obchodów 100-lecia objawień w Fatimie, gdzie Matka Boża obiecywała moc łask dla
tych, którzy obchodzić będą pierwsze soboty miesiąca. Na tę modlitwę szczególnie zapraszamy członków róż
różańcowych. Będzie to zarazem od tego miesiąca dzień zmiany tajemnic.
12. W sobotę “Różaniec do granic”. Więcej na naszej stronie www.
13. W przyszłym tygodniu będzie można złożyć w naszym kościele podpis pod projektem “Zatrzymaj Aborcję”. Będzie
potrzebny numer pesel.
14. Organizujemy w naszym kościele projekcję amerykańskiego filmu "Bezcenny dar" w czwartek, 12 października
o godz. 18.45. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Więcej o tym znakomitym filmie na str. 3 oraz na stronie www.
15. Rekolekcje ewangelizacyjne - Kurs "Nowe Życie" organizujemy w naszej parafii w dn. 20-22 października. Będzie
zorganizowana opieka dla małych dzieci, by rodzice mogli uczestniczyć. Zapisy w zakrystii.
16. Ogólnopolska pielgrzymka mężczyzn pod hasłem "Oblężenie Jasnej Góry" będzie miała miejsce w sobotę, 4 listopada.
Zachęcamy mężczyzn do wspólnego wyjazdu do Częstochowy i zapisów w zakrystii lub u kapłanów. Wyjazd ok. 4.00,
powrót ok. północy.
17. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przegotowania
i przebiegu wizytacji kanonicznej w ubiegłym tygodniu.
18. Członkowie I Róży Rodziców modlących się za dzieci są proszeni o odbiór w zakrystii planu tajemnic różańcowych
na kolejne miesiące.
19. Na tacę remontowo - inwestycyjną zebraliśmy przed dwoma tygodniami 4420 zł. Bóg zapłać za ofiarność.
20. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

Niedziela, 1 października - 26. Niedziela Zwykła; 8.00 + Rodzice: Waleska i Józef Buszman, bratowa Maryla, szwagierka Gertruda,
szwagier Zdzisław; 10.00  + Marianna, Zygmunt, Wojciech Zbuccy, Izabela i Władysław Gawerscy; 12.00 + Zygmunt w 11. rocznicę
śmierci; Danuta i Michał Grzeleccy; Agnieszka i rodzice Grzeleccy i Jaworscy; 18.30 - w intencji grupy uwielbienia i ich rodzin
Poniedziałek, 2 października - Świętych Aniołów Stróżów; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - w intencji studentów i nauczycieli akademickich
Wtorek, 3 października; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Teresa z okazji imienin
Środa, 4 października - Świętego Franciszka z Asyżu - dzień imienin papieża Franciszka; 7.30 + rodzice: Franciszek i Maria, brat
Roman; 18.00 + Wincenty Gerwatowski w 1. rocznicę śmierci
Czwartek, 5 października - Świętej Faustyny - I czw. m-ca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - dziękczynna z okazji 10. rocznicy ślubu Ani
i Roberta z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Piątek, 6 października - Świętego Brunona; 7.30 + Ignacy, Feliksa, Teofila, Julian, Adela; 18.00 + członkowie Żywego Różańca
Sobota, 7 października - NMP Różańcowej; 7.30 - dziękczynna z okazji 39-tej rocznicy ślubu Urszuli i Adama, z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na dalsze lata; 18.00 - wolna intencja
Niedziela, 8 października - 27. Niedziela Zwykła; 8.00 - wolna intencja; 10.00  - o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Doroty z okazji
50-tych urodzin, o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny; 12.00 + Marek Paluch w 20. rocznicę śmierci; 18.30 - wolna intencja


