Zbawiciela pozostaje jej głó wnym wezwaniem.
Dlaczego jednak to dziś bazylika ś w. Piotra na Watykanie jest przez większoś ć
ludzi traktowana jako katedra biskupa Rzymu? Wszystkiemu winna jest tzw. niewola
awinioń ska czyli czasy, gdy papież e przenieś li swoją siedzibę do Francji. Wtedy też
bazylika Laterań ska dwa razy uległa poż arom i z powodu braku głó wnego rezydenta
na miejscu – nie była odbudowywana. Padła też o iarą grabież y. Gdy zatem w 1377 r.
papież Grzegorz XI postanowił wró cić do Rzymu – jako swoje stałe miejsce pobytu
wybrał Watykan. Lateran doczekał się odbudowy w wielkim stylu dopiero w XV w.
W obchodzonym dzisiaj ś więcie Koś ció ł chce przypomnieć , ż e bazylika
laterań ska, jako katedra papież a, jest para ią nas wszystkich. Początkowo rocznicę
poś więcenia bazyliki obchodzono tylko w Rzymie. Potem, za sprawą augustiań skich
mnichó w, ś więto zaczęto obchodzić takż e w innych miejscach. Na stałe do kalendarza
liturgicznego weszło ono za sprawą papież a ś w. Piusa V, któ ry kazał umieś cić je
w swoim mszale wydanym w 1570 roku. W nowym kalendarzu rzymskim zmieniono
dotychczasową nazwę ś więta “dedykacja arcybazyliki Najś więtszego Zbawiciela” na
“rocznicę poś więcenia bazyliki laterań skiej”.
https://stacja7.pl/wiara/lateran-matka-i-glowa-wszystkich-kosciolow-swiata/

Ogłoszenia dzuszpasterskie
1. Zapraszamy dzisiaj na godzinę 19.00 do dolnego koś cioła na ró ż aniec do granic
nieba.
2. Do skarbon w gó rnym i w dolnym koś ciele moż na złoż yć o iarę na pomoc
koś ciołowi w Republice Srodkowoafrykań skiej.
3. W ś rodę (11.11) będziemy obchodzić rocznicę odzyskania niepodległoś ci. Z tej
okazji w naszym koś ciele o 9.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji Ojczyzny.
4. Różaniec z wypominkami za zmarłych codziennie o 18:00. W zakrystii i w biurze
para ialnym moż na składać kartki z imionami zmarłych, któ rych będziemy polecać
Bogu w modlitwie.
5. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek (8.11) o 8:00.
6. Opłatek na stó ł wigilijny rozprowadzany jest przez panó w koś cielnych przy wyjś ciu
głó wnym z gó rnego koś cioła. Swiece Caritasu Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom będą
do nabycia od przyszłej niedzieli /ś wieca mała 6 zł, duż a 16 zł./
7. Biuletyn Para ialny moż na nabyć dzisiaj po Mszy ś w. u ministrantó w oraz
w zakrystii.
8. W Sali ś w. Wojciecha do nabycia takż e prasa katolicka.
9. Zmarli nasi para ianie: + Zo ia Skrzypniak l.77, +Halina Kowalczyk l.88, Sylwina
Augustyniak l.93, Henryk Radtke l.83.
Para ia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Różańca Św.
Kancelaria para ialna
poniedziałek - piątek
( z w y j ą t k i e m ś r o d y )
10.00-12.00 i 15.00-18.00.
8.

(58) 558-33-93

TELEFON DYŻURNY

799-868-141

Plac NMP 1, 80-384 Gdań sk
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Liturgia Słowa
I czytanie
Księga Mądroś ci (Mdr 6,12–16)
Mądroś ć jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, któ rzy ją miłują, i ci ją
znajdą, któ rzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im
poznać . Kto dla niej wstanie o ś wicie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą
u drzwi swoich. O niej rozmyś lać to szczyt roztropnoś ci, a kto z jej powodu nie ś pi,
wnet się trosk pozbędzie: sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia
się im łaskawie na drogach i popiera wszystkie ich zamysły.
II czytanie
1 List do Tesaloniczan (1 Tes 4,13–18)
Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, któ rzy umierają, abyś cie
się nie smucili jak wszyscy ci, któ rzy nie mają nadziei. Jeś li bowiem wierzymy, ż e Jezus
istotnie umarł i zmartwychwstał, to ró wnież tych, któ rzy umarli w Jezusie, Bó g
wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pań skie, ż e my, ż ywi,
pozostawieni na przyjś cie Pana, nie wyprzedzimy tych, któ rzy pomarli. Sam bowiem
Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dź więk trąby Boż ej, a zmarli
w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, ż ywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy
porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposó b zawsze będziemy
z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.
Ewangelia
Ewangelia wg ś w. Mateusza (Mt 25,1–13)
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieś ć: „Kró lestwo niebieskie podobne
będzie do dziesięciu panien, któ re wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie
oblubień ca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły
lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały ró wnież
oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opó ź niał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o pó łnocy rozległo się wołanie: "Oblubieniec idzie, wyjdź cie mu na spotkanie".
Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do
roztropnych: "Uż yczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały
roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć . Idź cie raczej do sprzedających
i kupcie sobie". Gdy one szły kupić , nadszedł oblubieniec. Te, któ re były gotowe,
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weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W koń cu nadchodzą i pozostałe
panny, prosząc: "Panie, panie, otwó rz nam". Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę
powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Słowo na niedzielę
Duż o tej niedzieli pierwiastkó w kobiecych w Boż ym słowie. Ilekroć Bó g chce
przekazać jakąś waż ną prawdę, posługuje się obrazami, a skoro kobieta jest pięknym
dopełnieniem stworzenia, to moż e znaczyć , ż e dzisiaj chodzi Bogu o najpiękniejsze
prawdy dotyczące Jego łącznoś ci z człowiekiem.
Pierwsze czytanie pokazuje Mądroś ć Boż ą jako piękną, ponętną i zachęcającą
do obcowania ze sobą kobietę. Pró ż no tu mó wić o grzechu. Ta łącznoś ć, do głębi
intymna, jest najczystszą z moż liwych i najpełniejszą relacją miłoś ci Boga z
człowiekiem. Mądroś ć Boż a objawia swoje piękno, jest obecna przy pró bujących ją
posiąś ć, sama przychodzi, wdzięczy się i wabi swym uś miechem tych, któ rzy pragną ją
poznać . A poznanie w Biblii oznacza wejś cie w relację na podobień stwo zbliż enia
męż czyzny i kobiety – stanie się jednym. Człowiek szczerze szukający mądroś ci jest
jak zakochany oblubieniec, któ ry poza ukochaną ś wiata nie widzi. Już samo szukanie
Mądroś ci Boż ej jest wejś ciem w relację z Bogiem. On sam kieruje tym spotkaniem i
całym procesem poznania: modlitwą, przeż yciami, słowami, relacjami.
Mądroś ć, to pewne uporządkowanie – przemyś lany zespó ł działań mających
przynieś ć dobre efekty. Jednym z symboli mądroś ć jest oliwa. To klucz do zrozumienia
przypowieś ci o mądrych i głupich pannach. Jezus na innym miejscu Ewangelii według
ś w. Mateusza mó wi: „Tak niech ś wieci wasze ś wiatło przed ludź mi, ż eby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, któ ry jest w niebie”. Znamy też
powiedzenie, ż e zapalonego ś wiatła nie stawia się pod stołem, ani pod korcem, lecz na
widoku. Lampa oliwna musi mieć paliwo. To obraz każ dego z nas: ż eby ś wiecić
musimy mieć paliwo – ż eby ś wiecić ś wiatłem Boż ym musimy mieć paliwo Boż e – ż eby
ś wiecić ś wiatłoś cią ś wiata (Jezusem) musimy mieć Mądroś ć Boż ą. Nie da się jej kupić ,
nie da się jej zdobyć nieuczciwie i przypadkowo. To dar Ducha Swiętego – trzeba o
niego prosić , a otrzymawszy go, trzeba zrobić zapasy.
Biblijnym pannom oliwa była potrzebna, nie tylko, ż eby zobaczyć oblubień ca,
ale takż e ż eby same mogły być dla Niego widoczne. W naszym przypadku Mądroś ć
Boż a służ y temu samemu: ż eby rozpoznać Chrystusa i ż eby On nas dostrzegł. Mądroś ć
to coś zupełnie innego niż wiedza, choć wiedza często do mądroś ci prowadzi.
Człowiek posiadający pewną wiedzę, moż e z niej mądrze korzystać . Ktoś , kto wie, ale
nie korzysta z tej wiedzy jest głupim. Panny głupie wiedziały, ż e jak zabraknie oliwy
lampy zgasną. Gdyby nie wiedziały, nie miałyby winy. Tę oczywistą prawdę zataiły
przed samymi sobą i postąpiły wbrew wiedzy – głupio. Pan młody moż e nawet je znał,
ale na pewno nie chciał mieć do czynienia z głupimi.
W tych dniach Jezus daje nam dar Ducha Swiętego – dar Mądroś ci, któ ry za
swó j przedmiot ma ż ycie wieczne. Myś limy o umieraniu, o umarłych, rozpamiętujemy
bliskich, zastanawiamy się jak to będzie i ile nam zostało czasu. Mądroś ć Boż a poucza
nas, ż e to sprawy poboczne, ż e wszyscy zmartwychwstaniemy – ż e zostaniemy
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Donata, twó rcy herezji donatyzmu. Nie był to pierwszy synod powszechny w Koś ciele,
ale pierwszy, któ rego miejscem mó gł być wreszcie Rzym – stolica ó wczesnego
zachodniego ś wiata. Cesarz Konstantyn to miejsce mu dał: był nim dawny pałac
rodziny Lateranó w – wysoko postawionych urzędnikó w administracji cesarskiej,
przejęty przez władze jeszcze za czasó w Nerona.
Dlaczego nie dał jednak papież owi ż adnego miejsca na Watykanie, w pobliż u
grobu ś w. Piotra? Przede wszystkim dlatego, ż e wó wczas budynki cesarskie w tamtym
rejonie się nie znajdowały. W czasach męczeń stwa ś w. Piotra Watykan był miejscem
cesarskiego cyrku oraz cmentarzem. W czasach Konstantyna już znajdowała się tam
prowizoryczna kaplica nad grobem Apostoła, ale nadal nie było to miejsce, któ re
nadawałoby się na siedzibę dla kogokolwiek. To właś nie dopiero cesarz Konstantyn
zlecił wybudowanie w tym miejscu pierwszej ś wiątyni, aby ucywilizować ś więte
miejsce kultu pierwszego papież a.
Zatem synod na Lateranie się odbył, potępił herezję Donatusa, wkró tce papież
Milcjades zmarł i dopiero jego następca, ś więty papież Sylwester od początku
zauważ ył potrzebę posiadania na stałe jednego koś cioła, jako siedziby swego urzędu.
To on zlecił przebudowanie pod kątem ś wiątyni dawnej cesarskiej bazyliki czyli
budowli służ ącej handlowi, zebraniom i przeprowadzaniem sądó w. I to on nową-starą
budowlę poś więcił, czyli przeznaczył ją do wyłącznego celu: jako miejsca
sprawowania Eucharystii. Było to dokładnie 9 listopada 324 r. a pierwszy papieski
koś ció ł otrzymał wezwanie Jezusa Chrystusa Zbawiciela.
Warto zauważ yć , ż e były to czasy, gdy to, co dziś uważ amy za oczywistoś ć
w Koś ciele dopiero się rodziło. Nie istniały jeszcze katedry, rozumiane jako siedziby
biskupa. Biskupi nie posiadali siedzib, a gdy przewodniczyli Eucharystii – robili to ze
specjalnego podwyż szenia. Dopiero uznanie chrześ cijań stwa za religię o icjalną
spowodowało, ż e cesarz zaczął naciskać na biskupó w, aby przejęli częś ć etykiety
dworskiej jako pewnego rodzaju urzędnicy cesarscy. To w takich okolicznoś ciach
pojawił się osobny biskupi tron czyli katedra (od łaciń skiego cathedra – siedzenie)
i nazwa nadawana całej bazylice jako miejscu znajdowania się owego tronu. Bazylika
na Lateranie stała się zaś w tym momencie katedrą biskupa Rzymu.
Uznawanie jej za “Matkę i głowę wszystkich koś ciołó w Miasta i ś wiata” – jak
czytamy w łaciń skim napisie na frontonie bazyliki – pojawiło się kilka wiekó w pó ź niej.
Historycy podają, ż e miało prawdopodobnie związek z wysyłaniem na misję
ewangelizacyjną do Anglii mnicha Augustyna z Canterbury. Papież Grzegorz Wielki,
dając mu wytyczne dotyczące budowy koś ciołó w na terenie misyjnym wskazał
wó wczas właś nie bazylikę laterań ską jako wzó r budowania ś wiątyń chrześ cijań skich.
Pó ź niej, w XII w. w czasach centralizacji władzy papieskiej po schizmie wschodniej
dzień konsekracji katedry na Lateranie stał się w Koś ciele rzymskim ś więtem
liturgicznym.
Początkowo poś więcona wyłącznie Chrystusowi Zbawicielowi katedra
Rzymu w ciągu pierwszych wiekó w swojego funkcjonowania dorobiła się ró wnież
dwó ch nowych wezwań . Najpierw papież Sergiusz III poś więcił ją ś w. Janowi
Chrzcicielowi w X w., do czego pretekstem była odbudowa po trzęsieniu ziemi nowego
baptysterium. Potem papież Lucjusz II w wieku XII dedykował bazylikę ró wnież ś w.
Janowi Ewangeliś cie. Dziś w skró cie nazywa się więc Lateran bazyliką ś w. Jana, choć w
rzeczywistoś ci opiekują się nią dwaj ś więci o tym imieniu. Wezwanie Chrystusa
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++ Anna i Paweł, siostry, bracia i zmarli z rodziny
++ Mieczysław, Jan, Waleria, Ireneusz
+ Anna Pochwałowska w miesiąc po pogrzebie
++ Zmarłe członkinie z Ró ż y Matki Boskiej Bolesnej Kró lowej Polski
++ Rodzice: Izabela i Stanisław Pleszkowscy, Mirosława i Mieczysław
Trojanowscy, siostra Urszula i jej mąż Andrzej
18:30 ++ Mieczysław Wilczak w 9. rocznicę ś mierci oraz ciocia Monika Szydło

porwani w obłoki, jak pisze ś w. Paweł – i ż e będziemy przebywać tam z Chrystusem.
Mamy zatem wiedzę o przyszłych losach ludzi prawdziwie wierzących. Korzystajmy z
tej wiedzy ż yjąc dla tego momentu porwania w obłoki i nie bądź my głupi z powodu
lekceważ enia. Niech wszystkie nasze działania i zamysły służ ą temu radosnemu
spotkaniu.

33 NIEDZIELA ZWYKŁA 15.11.2020 ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
GÓRNY KOŚCIÓŁ
6:30 + Władysława (ona) Kowalik (14)
8:00 ++ Siostra Bogusława, rodzice i pozostałe zmarłe siostry
9:30 ++ Rodzice: Gertruda i Franciszek, bracia: Brunon, Paweł, Jan, Bernard,
Norbert
11:00 Za para ian
12:30 ++ Anna Papelbon w 7. rocznicę ś mierci, Wiktor, Urszula
16:00 ++ Rajmund Blaszkowski w 11. rocznicę ś mierci, rodzice z obojga stron
i siostra Maria
19:00 ++ Zygmunt Przybyłowski w 2. rocznicę ś mierci, Stanisław Kurowski w 38.
rocznicę ś mierci, Elż bieta Bigus w 9. rocznicę ś mierci i zmarli z rodziny
Kurowskich, Dorociń skich i Przybyłowskich
DOLNY KOŚCIÓŁ
8:00 ++ Antoni, Gertruda, Brygida, Stanisław i Andrzej
9:30 ++ Rodzice: Anna, Augustyn, siostra Elż bieta, brat Jó zef – Walaszkowscy
oraz dziadkowie
11:00 ++ Eleonora, Kurt, Joachim, Wolfgang, Ryszard, Sebastian i zmarli z rodziny
Krause
12:30 ++ Roman Wojtala w 10. rocznicę ś mierci, zmarli rodzice i rodzeń stwo z obojga
stron

„Zdrowaś Maryjo” czy „Zdrowaś Mario”?

7:00
7:00
7:00
7:30
7:30

Lateran: Matka i głowa wszystkich kościołów świata
Na dzień 9 listopada w kalendarzu liturgicznym widzimy niezwykłe
wspomnienie: rocznicę poś więcenia bazyliki na Lateranie. Dlaczego co roku
ś więtujemy w liturgii rocznicę poś więcenia jednej z rzymskich bazylik? Historia
i znaczenie Lateranu są naprawdę bardzo ciekawe.
Historię tego miejsca i jego znaczenia musimy zacząć od Konstantyna
Wielkiego – pierwszego cesarza Rzymu, któ ry nie walczył z chrześ cijań stwem, ale je
zalegalizował a następnie zalecił jako religię pań stwową. Pierwsi papież e, czyli
biskupi Rzymu wybierani jako następcy zamordowanego tutaj ś w. Piotra nie mieli
stałych siedzib. Mieszkali zapewne tak, jak inni chrześ cijanie w czasach
prześ ladowań . Dopiero cesarz Konstantyn sprawił, ż e następcy ś w. Piotra mogli mieć
stałą siedzibę i ś wiątynię. I to też nie zadziało się z urzędu, skoro nie było takiej
praktyki, lecz z konkretnej potrzeby chwili. Owczesny papież ś w. Milcjades
potrzebował obszernego miejsca do zwołania synodu, czyli zgromadzenia
przełoż onych ró ż nych wspó lnot chrześ cijań skich z całego ś wiata w sprawie biskupa
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ks. Krystian Wilczyński

W Piś mie Swiętym moż emy odnaleź ć kilka kobiet noszących imię Maria,
np. Marię Magdalenę (Łk 8, 2); Marię, ż onę Kleofasa (J 19, 25); Marię, matkę Jana,
zwanego Markiem (Dz 12, 12); czy Marię, siostrę Łazarza (J 11, 1-2). Tymczasem
Maryja i Maria to dwa zupełnie ró ż ne (ze względu na znaczenie) imiona, chociaż
niekiedy ze sobą utoż samiane. W języku polskim, zgodnie z tradycją, zapisujemy imię
Maryja dla odró ż nienia od każ dej innej Marii.
W polskich wydaniach Biblii, Katechizmie Koś cioła Katolickiego, Mszale
Rzymskim czy dokumentach Koś cioła nie znajdziemy imienia Maria, któ re odnosiłoby
się bezpoś rednio do Matki Najś więtszej. Natomiast o imieniu Matki Boż ej
dowiadujemy się wprost z Ewangelii według ś w. Łukasza, w jego relacji
o zwiastowaniu: „Bó g posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do
Dziewicy poś lubionej męż owi, imieniem Jó zef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię
Maryja” (Łk 1, 26-27).
Imię okreś la człowieka, jego toż samoś ć - to, kim jest. Gdy chcemy okazać danej
osobie szacunek zwracamy się do niej po imieniu, unikając przezwisk czy zdrobnień .
Wypada więc, aby do Boż ej Rodzicielki, Matki Koś cioła i naszej Matki zwracać się
„Maryjo”.
W historii imię Matki Boż ej wymawiano ró ż nie: Miriam, Mariam, Mariamme,
Mariame, Maria itp. W Polsce imię Maria dawniej było pisane „Marya”, lecz
w odniesieniu do Matki Boż ej wymawiano je jako Maryja.
W pierwszych wiekach chrześ cijań stwa imię Maryi otaczano tak wielką czcią,
ż e nie nadawano go ani dzieciom ani dorosłym (na chrzcie). Ró wnież dzisiaj ze
względu na ś więtoś ć i szacunek do Najś więtszej Maryi Panny nie nadaje się tego
imienia kobietom w Polsce.
Maryja to imię wyjątkowe i jest ono wyłączną własnoś cią Matki Boż ej. I choć
etymologia imienia Maryja nie jest do koń ca znana, powszechnie tłumaczy się je jako
Pani (z języka syryjskiego) - tak przynajmniej uważ ał ś w. Hieronim.
Imię Matki Boż ej poprawnie odmawiamy np. w Litanii Loretań skiej do
Najś więtszej Maryi Panny, w Akcie wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP,
czy w modlitwie ś w. Bernarda: „Pomnij o Najś więtsza Panno Maryjo,…”, zaś
„O prawdziwym naboż eń stwie do Najś więtszej Maryi Panny” - traktat napisał ś w.
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Ludwik Maria Grignion de Montfort.
Zatem poprawna wersja modlitwy „Zdrowaś Maryjo” (Pozdrowienia
Anielskiego), brzmi: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty
między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.”.
Na zakoń czenie warto dodać , ż e modlitwę „Zdrowaś Maryjo” już na początku
XIII w. usytuowano obok modlitwy „Ojcze nasz” i wyznania wiary, zobowiązując
wiernych do uczenia się jej na pamięć . Druga jej częś ć, czyli „Swięta Maryjo…” jest duż o
młodsza. Powstała dopiero w XIV w., w czasie, gdy w Europie panowała epidemia
dż umy. Wezwanie „Swięta Maryjo, Matko Boż a, mó dl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę ś mierci naszej” papież Pius V w 1566 r. kazał umieś cić w brewiarzu
rzymskim, przez co uczynił ją o icjalną modlitwą Koś cioła.
Zró dło o icjalnego tekstu modlitwy w języku łaciń skim i polskim moż emy
znaleź ć w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (Dodatek. A/Modlitwy
wspó lne, Kielce 2005, s. 199). Należ y dodać , ż e w tym roku podczas 386. Zebrania
Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego na Jasnej Gó rze biskupi
przyjęli normy dotyczące ujednolicania tekstó w niektó rych modlitw. I tak, uchwałą nr
26/386/2020 KEP, z dnia 28.08.2020 r., Komisja ds. Kultu Boż ego i Dyscypliny
Sakramentó w sporządziła wykaz, któ ry usuwa wszelkie rozbież noś ci
w publikowanych w ró ż nych ź ró dłach tekstach modlitw. Tam ró wnież znajduje się
uaktualniony tekst modlitwy Zdrowaś Maryjo.
oprac. ks. Marcin Gałczyński

Intencje Mszalne 9-15.11.2020
PONIEDZIAŁEK 9.11.2020 ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
6:30 + Władysława (ona) Kowalik (8)
6:30 O Boż e błogosławień stwo dla całej rodziny
7:00 ++ Zmarli z rodziny Milewskich
7:00 + Jó zef Liss
7:30 ++ Izabela, Florian i Piotr Pawlakowie
7:30 ++ Zmarłe członkinie z Ró ż y ś w. Kingi i zmarli z ich rodzin
18:30 ++ Stefania, Tadeusz i Eugeniusz Kaczor, Joanna Felik Ciemniak, Marianna
Pędziszewska, Anna Mó rawiec
18:30 O Boż e błogosławień stwo dla całej rodziny Kądzieró w
WTOREK 10.11.2020 ŚWIĘTEGO LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
6:30 + Władysława (ona) Kowalik (9)
6:30 ++ Franciszek, Kazimierz, Leontyna, Małgorzata i Paweł
7:00 ++ Henryk w 24. rocznicę ś mierci, Maria, Teodor i zmarli z rodziny
7:00 ++ Kazimierz Purzycki w 33. rocznicę ś mierci, Stanisława (ona) i Wincenty
Olszewscy, Henryk i Marianna Purzyccy
4.

7:30
7:30
18:30
18:30

++ Hildegarda Janicka, Teresa Spik, Anna Łazaronek i zmarli z rodziny
++ Bronisława (ona) i Tadeusz
++ Szymon Falk i zmarli z rodziny Ejsmont
++ Tadeusz Wó jcik w 12. rocznicę ś mierci, Teresa Kwiatkowska, Maria
Lewicka oraz zmarli z rodziny z obojga stron

ŚRODA 11.11.2020 ŚWIĘTEGO MARCINA Z TOURS, BISKUPA
+ Władysława (ona) Kowalik (10)
++ Sławomir, Dionizy, Helena, Michał, Jó zef, Jan
++ Siostry: Zo ia i Aniela
Dziękczynna za otrzymane łaski, z proś bą o Boż e błogosławień stwo i opiekę
Matki Boż ej dla rodziny Haliny Kusak i Marcina Urban
7:30 + Sławomir
9:00 Za Ojczyznę
18:30 ++ Władysław Klimek, rodzice obojga stron, bracia i siostry
18:30 ++ Stefania Wiś niewska w 15. rocznicę ś mierci i zmarli z rodziny
6:30
7:00
7:00
7:30

CZWARTEK 12.11.2020 JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
6:30 + Władysława (ona) Kowalik (11)
6:30 ++ Eugenia Tyborowska, Barbara Tyborowska
7:00 ++ Czesław w 2. rocznicę ś mierci i jego ż ona Elż bieta
7:00 ++ Marta Piwoń ska w 1. rocznicę ś mierci
7:30 ++ Alicja Morus i Zo ia Kostrzewa
7:30 ++ Zmarli z rodziny Koś ciń skich, Brzeziń skich i Pedynkowskich
18:30 ++ Zmarli członkowie Franciszkań skiego Zakonu Swieckich i ich rodzin,
siostra Jadwiga Dardziń ska w miesiąc po pogrzebie
18:30 + Iskra Jan
PIĄTEK 13.11.2020 ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I
KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI
6:30 + Władysława (ona) Kowalik (12)
6:30 + Jadwiga Dardziń ska w miesiąc po pogrzebie
7:00 ++ Leokadia, Zenon i Zbigniew Powroź nik i zmarli z rodziny
7:00 ++ Rodzeń stwo: Teresa i Lech o ż ycie wieczne w Kró lestwie Niebieskim
i zmarli z rodziny
7:00 + Urszula Przybysz w miesiąc po pogrzebie
7:30 ++ Urszula w 26. rocznicę ś mierci, Edward, Teo il, Franciszka (ona) i zmarli
z rodziny
7:30 ++ Barbara i Czesław Domagalscy, Bronisława i Konstanty Szymań scy
18:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś bą o zdrowie, Boż e
błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej dla Olgi Frankowskiej w 90. urodziny
18:30 ++ Janina Łoż yń ska i Zygmunt Łoż yń ski
6:30
6:30

SOBOTA 14.11.2020
+ Władysława (ona) Kowalik (13)
+ Artur Rytel w miesiąc po pogrzebie
5.

