
 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ   

I Czytania 

Księga Ezechiela (Ez 18, 25-28 ) 

 Tak mówi Pan Bóg: "Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: 

Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił 

od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił 

od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. 

Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze".  

  

II Czytanie 

List do Filipian (Flp 2, 1-11 ) 

 Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo 

w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę 

samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani 

dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko 

swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w 

postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 

sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się 

posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad 

wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.  

I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca. 

  

Ewangelia  

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 21, 28-32 ) 

 Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się 

do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj 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. Który 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 sprawiedliwości, a wy mu nie 

uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby 

mu uwierzyć".  

  

Komentarz do Ewangelii 

 
1. Mamy to i owo do zrobienia. Praca i powołanie nie są karą za grzech. A jednak, przyznajmy to szczerze, czasem 

zwyczajnie nie chce się nam zaangażować. Dopada nas lenistwo, zniechęcenie lub zła rutyna. Bywamy przemęczeni, 

przestajemy widzieć sens naszej pracy, zapominamy o tych, dla których pracujemy. Widzimy tylko ciężar obowiązku, który 

wydaje się ponad siły. Mamy więc ochotę zawołać: „Nie chcę, mam dość”. Jak ów drugi syn z dzisiejszej przypowieści. 

Czasem jednak głośne wypowiedzenie sprzeciwu bywa uzdrawiające. Człowiek ma prawo mieć dość. I nie musi ukrywać 

przed Bogiem swoich trudności, przykrywając je zewnętrzną poprawnością. Trudności warto nazywać po imieniu. Lepsza 

jest dobra kłótnia niż ukrywanie napięć za maską udawanego posłuszeństwa. Pan Bóg chyba też woli, jak się z Nim szczerze 

spieramy, niż gdy mechanicznie powtarzamy religijne frazesy. 

2. No właśnie, ta przypowieść dotyka problemu szczerości. Pierwszy syn zawołał: „Idę, panie!”, a przecież nie poszedł. 

Dlaczego? Jezus robi tutaj aluzję do izraelskich elit, które nie poszły ani za wezwaniem św. Jana, ani za wezwaniem 

Chrystusa. Starsi ludu owszem, wypełniali prawo, ale zagubili jego ducha. Ich serca pozostały obojętne na Bożą nowość. 

Ich posłuszeństwo Bogu stało się rutyną bez ducha. Sprzeciw wobec prorockiego głosu św. Jana i świadectwa Jezusa był 
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obroną ich „status quo”. Nie wolno nic zmieniać, bo to, co my robimy, jest dobre. Nas też dopada podobny sposób 

myślenia o Kościele i wierze. „Idę, panie!” – może tu oznaczać modlitwę, która staje się mechanicznym powtarzaniem 

formułki i niczym więcej. Może oznaczać setki obietnic złożonych Bogu, które pozostały bez pokrycia. Może oznaczać 

chodzenie do spowiedzi bez woli poprawy, a motywowane tylko pragnieniem uspokojenia sumienia. 

3. „Później jednak opamiętał się i poszedł”. Bywa, że bunt przeciwko Bogu trwa długo. Dobry łotr opamiętał się kilka minut 

przed śmiercią. Czasem ów bunt może dotyczyć jakiejś jednej dziedziny życia, jakiejś sprawy, zniewolenia, grzechu. Jezus 

prowokuje faryzeuszy słowami: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”. Oczywiście ci 

celnicy i grzesznicy, którzy się opamiętali. Bo bywają tacy, którzy jak zły łotr do końca wołają: „Nie chcę” i nigdy się nie 

nawracają. To warto podkreślić. Dziś tak mocno akcentuje się prawdę o Bożym miłosierdziu, że dochodzi do pewnej 

przesady. Sięgającej tak daleko, że można odnieść wrażenie, iż grzech jest „najlepszą drogą” do Boga. Nie wolno popadać 

w taki absurd. Przypowieść Jezusa jest wezwaniem do opamiętania się, czyli do nawrócenia. Nie jest pochwałą 

nieposłuszeństwa, złodziejstwa czy cudzołóstwa.  

  

ks. Tomasz Jaklewicz 

https://www.gosc.pl/kalendarz/41e75c.Komentarze-do-Ewangelii/2020-09-27 

  

 

Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel 

  

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi 

ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego  

(z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała 

- 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie. 

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów  

(Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak 

Bóg". Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał 

miał wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom. W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o 

Michale. W księdze Daniela jest nazwany "jednym z przedniejszych książąt nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu 

izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego 

z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci 

(Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (1 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i 

zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa 

Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca 

planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu  

i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych 

atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i 

Didymus. Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i 

dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą 

kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem. 

Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast 

pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić  

w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne 

sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę "Michelion". W Konstantynopolu kult 

św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i 

klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium 

św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna  

(w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów 

pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich 

opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi. W Polsce powstały 

dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów)  

i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. 

Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.). 



Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, 

Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także 

mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun 

dobrej śmierci. 

Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku 

wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana  

i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia 

prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię "Gabriel" znaczy tyle, co "mąż Boży" albo 

"wojownik Boży". W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi 

zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. 

Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do 

Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy 

zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele 

uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii 

rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca,  

w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież 

Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela 

patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, 

posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. 

Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi. 

 
 Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą 
przed majestat Pański" (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje 
młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu  

niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael 

oznacza "Bóg uleczył". 

 Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody 

w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i 

Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. 

W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem. Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć 

Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, 

emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy. 

  
Źródło tekstu: 

https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3 

  

 

 

  

INTENCJE MSZALNE     28.09. - 04.10.2020r. 

 

PONIEDZIAŁEK   28.09.2020    ŚWIĘTEGO WACŁAWA, MĘCZENNIKA  

6:30  ++ Zbigniew Pilecki, zmarli z rodziny Fikus, Pileckich, Dobieckich i Rajewskich 

6:30  + Władysława Dyczkowska w miesiąc po pogrzebie  

7:00  + Gertruda Zelewska (28) 

7:00  ++ Anna, Edward, Piotr, Rozalia, Władysław, Bronisława, Stanisław i Teresa  

7:30  ++ Jadwiga i Izydor Kajkowscy 

7:30  + Teresa Sowińska (28) 

9:00  ++ Aleksandra (ona), Tadeusz, Edward, Jan, dziadkowie i teściowie z obojga stron  

18:30  + Irena Zaręba (28)  

18:30  + Marianna Karnowska w 26. Rocznicę śmierci  

 



WTOREK    29.O9.2020   ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 

6:30  + Irena Zaręba (29) 

6:30  ++ Regina Krefta w 10. Rocznicę śmierci, Zbigniew, Stanisław i rodzice z obojga stron  

7:00  + Gertruda Zelewska (29) 

7:00  + Longin Frankowski w miesiąc po pogrzebie  

7:30  ++ Alfons w 3. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron i wszyscy zmarli z obydwu rodzin: Tocha 

i Plata 

7:30  ++ Maria Pokorska w 7. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Kurzejów i Zygmunt Polak 

9:00 + Mieczysław Małopolski 

18:30 + Michał Drabina 

18:30  + Krystyna Sowińska (29) 

18:30  O Boże błogosławieństwo dla Kamila rozpoczynającego studia 

 

ŚRODA    30.09.2020     ŚWIĘTEGO HIEROMINA, PRESBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA  

6:30   + Radosław, Małgorzata, Erwin Polleks 

6:30   + Gertruda Zelewska (30)  

7:00   + Krystyna Sowińska (30) 

7:00   ++ Jerzy Dulski w 13. Rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo z obojga stron  

7:30   ++ Maria Kożyczkowska, jej mąż Alfons i zmarli z obojga stron 

7:30   ++ Władysław Kazimierz, Stefania, Ryszard, Grażyna, Krystyna Wojtera, Alicja Gołąb 

9:00   ++ Aniela Giembicka w 1. rocznicę śmierci, Robert Giembicki w 1. rocznicę śmierci  

18:30  + Syn Damian 

18:30  + Irena Zaręba (30)  

 

 CZWARTEK    1.10.2020   ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS,  

DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA  

6:30   Z prośbą o łaski na godzinę śmierci dla Teresy 

6:30   ++ Gustaw Izdeberski w 20 rocznicę śmierci i zmarli z rodziny  

7:00  + Genowefa Dobraczyńska (1) 

7:00   + + Mąż Zbigniew Kulesza w 16 rocznicę śmierci, rodzice: Jan, Helena, Aleksander, Kazimiera 

(ona), brat Stanisław, siostry: Maria, Leokadia, Janina, Walentyna, Alina i dziadkowie 

7:30   ++ Jakub w 11 rocznicę śmierci oraz Franciszek, Wanda, Zygfryd, Ryszard Krzysztof 

7:30   + Piotr Gembarski (1)  

9:00   ++ Jadwiga w 15. Rocznicę śmierci i Stanisław  Murawscy, Anna i Czesław Bojanowscy  i zmarli 

z rodziny                                       

18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków i sympatyków Straży Honorowej 

Najświętszego Serca Pana Jezusa i jej opiekuna Ks. Piotra 

18:30   + Leszek Szczepan Skrzypek w 1 rocznicę śmierci  

 

PIĄTEK    2.10.2020  ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW     

6:30   + Jan Gajda 

6:30   ++ Małgorzata, Franciszek Stanisław                   

7:00   ++ Adam w 25. Rocznicę śmierci, Helena, Jan Akseńczuk, babcie i dziadkowie z obojga stron  

7:00   + Teresa Głodek w miesiąc po pogrzebie 



7:30   Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy własne, naszych rodzin, 

Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie grzeszników 

7:30   + Genowefa Dobraczyńska (2)  

18:30  ++ Rodzice: Marianna i Jan Samulak, dziadkowie z obojga stron oraz Jadwiga Banaszak, 

Genowefa Łopacińska 

18:30  + Piotr Gembarski (2)  

SOBOTA     3.10.2020    

6:30   ++ Rodzice: Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny 

6:30   + Genowefa Dobraczyńska (3)  

7:00   + Piotr Gembarski (3) 

7:00   O łaskę nawrócenia i opiekę Matki Bożej dla Artura  

7:30   O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. Franciszka, biskupów i kapłanów – szczególnie z 

naszej parafii 

7:30   + Teresa Przewoźna 

7:30   O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Elżbiety  

18:30  Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, Radio Maryja , TV Trwam i założyciela o. Tadeusza 

Rydzyka  

 

27 NIEDZIELA ZWYKŁA    4.10.2020   ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY  

GÓRNY KOŚCIÓŁ  

6:30   ++ Rodzice: Marianna, Czesław i zmarli z rodziny 

8:00   O Boże błogosławieństwo za przyczyną św. Franciszka dla Zgromadzenia Sióstr  

Serafitek, z prośbą o nowe powołania 

9:30                          

11:00 Za parafian 

12:30  ++ Jan Rogiński w 3. Rocznicę śmierci, Anna i Sylwester Miłaszewicz, Adela i Wacław 

Rogińscy 

16:00  + Genowefa Dobraczyńska (4)  

19:00  ++ Bożena Nafalska – Oleszczuk, rodzice i dziadkowie z obojga stron i wszyscy zmarli  

z rodzin spokrewnionych jej sakramentem małżeństwa  

DOLNY KOŚCIÓŁ  

8:00   ++ Kazimierz, Marianna, Julianna, Feliks, Klara, Cecylia, Brunon 

9:30   ++ Józef Brodalka w 20. Rocznicę śmierci oraz zmarli z rodzin obojga stron  

11:00  + Piotr Gembarski (4) 

12:30  ++ Rodzice z obojga stron, mąż Marian w 13. Rocznicę śmierci oraz rodzeństwo z obojga 

stron  

 

 

 

 

 

  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 



1.   Rozpoczęliśmy rekolekcje przed odpustem parafialnym. Nauki głoszone będą dzisiaj podczas 

każdej Mszy św. Nauki dla dorosłych od jutra do czwartku (włącznie) o 9:00, 18:30 i 21:00. Nauki dla 

dzieci od jutra do środy (włącznie) o 16:00 – dzieci klas III SP przychodzą obowiązkowo. Nauki dla 

młodzieży od jutra do środy (włącznie) o 17:00 – kandydaci do bierzmowania przychodzą 

obowiązkowo. Po nauce odbywają się zapisy na katechezę sakramentalną. Msza św. z nauką dla 

chorych w piątek o 10:00 w dolnym kościele. Rekolekcje głosi ks. Andrzej Bulczak i ks. dr Walery 

Marcinowski z Postaw na Białorusi. Plan rekolekcji dostępny jest na stronie internetowej, na 

plakatach oraz w biuletynie parafialnym.  Transmisję Mszy św. o 18:30 od poniedziałku do czwartku 

będzie można oglądać na naszej stronie internetowej www.nmp.pl.  

2.Nabożeństwo różańcowe odmawiamy wspólnie codziennie przez cały październik  

o godz. 8:00 i 18:00, a w czasie rekolekcji o 8:30.  

3.  Zapraszamy do uczestnictwa w adoracji wynagradzającej Bogu za świętokradztwa i akty profanacji 

popełnione ostatnio w Polsce. Adoracja rozpocznie się w najbliższą sobotę o 8.00 i będzie trwała w 

dolnym kościele do godziny 21.00. O każdej pełnej godzinie będzie prowadzona modlitwa różańcowa 

(jedna część różańca). Zachęcamy do licznego udziału w tej modlitwie i prosimy zapisywać się w 

zakrystii na poszczególne godziny adoracji.  

4. Dziś do wszystkich skarbon w górnym i dolnym kościele można złożyć ofiarę na rzecz uchodźców, 

którzy ucierpieli wskutek pożaru na greckiej wyspie Lesbos. 

5. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu  

w dolnym kościele. 

6.   W przyszłą niedzielę zapraszamy na Sumę Odpustową o godz. 11:00 do górnego kościoła. O 17:00 

odbędzie się koncert. O 18:00 odmówimy Różaniec Stanowy.  

7.   W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

   - 1 czwartek m-ca – Godzina Święta o 18.00. 

   - 1 piątek m-ca – Msza św. wotywna o NSPJ o 7:30 i 18:30, Msza św. dla dzieci o 17:00, spowiedź 

podczas każdej Mszy św. oraz od 16:30.  

   - 1 sobota m-ca – Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o 7:30. O 8.00 Godzinki ku czci 

Niepokalanego Poczęcia NMP 

8.   Chorych z Komunią św. odwiedzimy w najbliższą sobotę 3 października, dzień przed  

odpustem. 

9.   W przyszłą niedzielę (6.10) na Mszy św. o 9.30 poświecenie różańców dzieciom  

przystępującym do I Komunii w tym roku szkolnym. 

10. Zachęcamy do nabywania Biuletynu Parafialnego. Biuletyn dostępny  

u ministrantów, w zakrystii i w Bibliotece imienia św. Maksymiliana, gdzie również można nabyć 

prasę katolicką.  

11.   Zmarła nasza parafianka:  Krystyna Jęczmińska l.73, Wieczny odpoczynek …  

  

Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Różańca Św. 

Plac NMP 1, 80-384 Gdańsk, 

tel. (58) 558-33-93,  

TELEFON DYŻURNY — 799-868-141 

www.nmp.pl, poczta@nmp.pl 

Kancelaria parafialna czynna jest  

od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy)  

w godz. 10.00-12.00 i 15.00-18.00.  

  

http://www.nmp.pl/


 

  

 



 

 

 

 

  

 
  


