będących w grupie podwyż szonego ryzyka tradycyjna kolęda zostaje odwołana.
W związku z tym zachęcamy mieszkań có w z poszczegó lnych ulic, u któ rych miała
odbyć się wizyta duszpasterska, do udziału w wieczornej Mszy ś w. w ich intencji,
w sobotę o godzinie 18.30 w górnym kościele. W czasie tej Mszy ś w. para ianie
otrzymają tekst modlitwy błogosławień stwa rodziny i mieszkania oraz wodę
ś więconą w buteleczkach. Przedstawiciel rodziny poprowadzi w domu modlitwę
o błogosławień stwo dla rodziny i poś więci mieszkanie.
6. W tym tygodniu, w sobotę zapraszamy na Mszę św. o godzinie 18.30
mieszkańców ulic: Pucka, Malborska, Sulikowskiego, Piastowska.
7. Przez cały Adwent rozprowadzane są świece Caritas w ramach akcji Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom w cenie (6 zł i 16 zł) oraz opłatek na stó ł wigilijny. Swiece
i opłatek moż na nabyć dzisiaj przy wyjś ciu z koś cioła (po Mszy o 16:00 i 19:00 ś wiece
i opłatek do nabycia tylko w zakrystii).
8. Para ialna grupa Caritas organizuje zbiórkę żywności dla najuboższych rodzin
z naszej para ii. Każ dy kto chciałby przyłączyć się do tej szlachetnej akcji, moż e
otrzymać dzisiaj od pań z naszej Caritas siatki, któ re wypełnione trwałą ż ywnoś cią,
należ y przynieś ć (tydzień pó ź niej) do salki Caritas (w dolnym koś ciele za ołtarzem)
w godzinach przedpołudniowych.
9. W tym tygodniu przypada 1 czwartek m-ca – Godzina Swięta o 18:00. Msza ś w.
Wotywna o Chrystusie Najwyż szym Kapłanie o godz. 18:30. 1 piątek m-ca – Msza ś w.
wotywna o NSPJ o 7:30 i 18:30, Msza ś w. dla dzieci i młodzież y o 17:00, spowiedź
podczas każ dej Mszy ś w. oraz od 16:30.
10. W Sali ś w. Wojciecha prasa katolicka i biuletyn para ialny.
11. Zmarli nasi para ianie: + Henryk Szymanowski l.92, + Maria Kołodziejczak –
Walczak l.85, + Marek Pyszno l.66, + Czesława Goś ciniak l.83, + Stanisław
Kminikowski l.87, + Krystyna Szulpin l.85, + Bronisława Wieczorek l.103, +Halina
Stelmaszuk l. 80, + Adela Szalkiewicz l. 90.

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.
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Liturgia Słowa
I czytane
Księga Izajasza (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7)
Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu,
o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dró g, tak iż serca nasza stają się
nieczułe na bojaź ń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia
Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się
gó ry. Zstąpiłeś : przed Tobą zatrzęsły się gó ry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie
widziało, ż eby jakiś bó g poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufnoś ć. Obyś
wychodził naprzeciw tym, co radoś nie pełnią sprawiedliwoś ć i pamiętają o Twych
drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliś my przeciw Tobie od dawna
i byliś my zbuntowani. My wszyscy byliś my skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak
skrwawiona szmata. My wszyscy opadliś my zwiędli jak liś cie, a nasze winy poniosły
nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić
Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak,
Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteś my gliną, a Ty naszym Twó rcą. Wszyscy
jesteś my dziełem rąk Twoich.
II czytanie
1 list do Koryntian (1 Kor 1, 3-9)
Bracia: Łaska wam i pokó j od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! Bogu
mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to
bowiem zostaliś cie wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,
bo ś wiadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku ż adnej
łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie
umacniał was aż do koń ca, abyś cie byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. Wierny jest Bó g, któ ry powołał nas do wspó łuczestnictwa z Synem swoim,
Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
Ewangelia
Ewangelia wg ś w. Marka (Mk 13, 33-37)
Jezus powiedział do swoich ucznió w: "Uważ ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, któ ry udał się w podró ż .
Zostawił swó j dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każ demu
1.

wyznaczył zajęcie, a odź wiernemu przykazał, ż eby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o pó łnocy, czy o pianiu kogutó w, czy
rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was ś piących. Lecz co wam mó wię,
do wszystkich mó wię: Czuwajcie!".

Słowo na niedzielę
Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Bó g kieruje do nas swoje Słowo i kieruje
do nas swoje słowo. Rozpoczynamy adwent oczekiwania na narodzenie Słowa
Wcielonego, ale nie trwamy w tym okresie bezpań scy. On mó wi do nas i układa nam
ś cież kę na spotkanie ze Zbawicielem.
Zeby właś ciwie wejś ć w to ś więte oczekiwanie, należ y przyjąć odczucia tych,
o któ rych wspomina liturgia słowa. Dla nich Bó g stał się wybawieniem z konkretnych
opresji. A my? Jakie opresje przeż ywamy? Co przedstawimy Bogu, aby to zbawił i nas
uratował?
Pierwsze czytanie z proroka Izajasza mó wi o ludziach, któ rzy zrozumieli już
swó j błąd i wiedzą, ż e Bó g jest Panem. Pokolenia Izraela na wygnaniu już się nie
buntują, już nie obwiniają wszystkich wokoło. Przekonali się, ż e sami ponoszą
odpowiedzialnoś ć za swoje wygnanie. Nawracają się więc i szczerze wołają Boga.
Przyznają się do winy i upraszają Jego interwencję... ale ona jeszcze nie następuje. Bó g
jakby pozostaje niewzruszony.
To waż ne doś wiadczenie milczenia Pana. Ono jest bardzo oczyszczające. Jeś li
bowiem natychmiast zesłałby ludziom pomoc, z czasem zapomnieliby o niej tak
szybko, jak szybko ją dostali. Tymczasem Bó g swoim milczeniem wychowuje, wyrabia
w nich stałą postawę zaufania. Chce ich jakby przeciągnąć po trudach, aby trwale
zdecydowali się na Jego pierwszeń stwo w swoim ż yciu. Przypomina to dziecko, któ re
ma w swoim pokoju przemyś leć własne zachowanie. Już wie, co było nie tak; już umie
postąpić inaczej; jest gotowe do wyjś cia, ale rodzic wie, ż e to przeż ycie, aby było
trwałe, musi być mocne. Jest w pokoju obok i nie zostawia wychowanka, ale to rodzic
zna czas „wyzwolenia”. W atmosferze miłoś ci wszyscy odniosą korzyś ć z tego
doś wiadczenia. W tajemniczy sposó b, nie ma w tej Boż ej metodzie ż adnej szkody, ani
złoś liwoś ci.
Drugie czytanie mó wi o oczekujących na paruzję chrześ cijanach. Jezus ma
przyjś ć i wyzwolić ich z więzó w tego ś wiata. Sw. Paweł zapewnia, ż e Zbawiciel jest
z Koryntianami, ż e jest za swoim Koś ciołem tak, jak zapowiedział – do koń ca ś wiata.
On sam przygotowuje serca wiernych do dnia swojego Objawienia. Tylko trzeba Mu je
oddać . Ostateczną nagrodą będzie wspó łuczestnictwo z Boż ym Synem w chwale Ojca.
Nie ma większej.
Ewangelia przedstawia gospodarza, któ ry udaje się w podró ż i zostawia
sługom cały swó j majątek. Zapewne ufa im, bo w innym przypadku słudzy mogliby
poczuć się panami i choć by na chwilę mogliby zająć nie swoją rolę. Pan wyznacza
każ demu zadania, aby zastać ich przy ich wykonywaniu.
2.

6:30 + Łucja Turowicz (5)
7:30 O Boż e błogosławień stwo dla Ojca ś w. Franciszka, biskupó w i kapłanó w –
szczegó lnie z naszej para ii
7:30 + Antonina Lewicka (5)
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś ba o Boż e błogosławień stwo
i opiekę Matki Boż ej dla Barbary z okazji Imienin
7:30 O zdrowie i Boż e błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej dla Haliny
Gibutowskiej
18:30 Za Ojca ś w. Franciszka, naszą Ojczyznę, Radio Maryja, TV Trwam i założ yciela
o. Tadeusza Rydzyka
2 NIEDZIELA ADWENTU 6.12.2020 DZIEŃ MODLITWY I POMOCY KOŚCIOŁOWI
NA WSCHODZIE
GORNY KOSCIOŁ
8:00 ++ Barbara Latopolska, rodzice z obojga stron
9:30 ++ O ż ycie wieczne dla brata Waldemara Sydow w 21. rocznicę ś mierci oraz
matki Gertrudy i dziadkó w Zarembó w
11:00 Za para ian
12:30++ Władysław Klimek, rodzice z obojga stron, bracia i siostry
16:00 ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leokadia, Władysław, Kazimierz Zdunek
19:00 + Łucja Turowicz (6)
DOLNY KOSCIOŁ
6:30 + Jan Kowalik (5)
8:00 + Antonina Lewicka (6)
9:30 ++ Wiesław i Jan
11:00 O Boż e błogosławień stwo dla członkiń Ró ż y ś w. Barbary i ich rodzin oraz o łaskę
nieba dla zmarłych członkiń i ich rodzin
12:30 ++ Zona Mieczysława, rodzice, rodzeń stwo wraz z małż onkami oraz bliscy
krewni z obojga stron

Ogłoszenia dzuszpasterskie
1. Rozpoczyna się Adwent, czas radosnego oczekiwania
Narodzenia.

na ś więta Boż ego

2. Roraty od poniedziałku do soboty o 6:30. Dzieci i młodzież zapraszamy na roraty
od poniedziałku do piątku (dzieci przynoszą serduszka z imieniem i nazwiskiem).
3. Od jutra Msze św. w dni powszednie będą odprawiane w dolnym koś ciele,
o godzinie 6.30, 7.30 i 18.30. Na czas adwentu nie ma Mszy ś w. o godzinie 7.00.
4. Msza ś w. Wspólnoty Żywego Różańca w ś rodę o godz. 17:00.
5. Czas adwentu i okres po ś więtach Boż ego Narodzenia to czas tradycyjnych
odwiedzin duszpasterskich tzw. kolędy. Niestety w tym roku w sytuacji pandemicznej
kierując się troską o bezpieczeń stwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osó b starszych,
7.

błogosławień stwo, opiekę Matki Boż ej dla nich
7:30 + Antonina Lewicka (1)
7:30 ++ rodzice z obojga stron i bracia: Bolesław i Michał
18:30 ++ Barbara i Leon Rostowie, Edward Gałecki, Czesław i Alfons Rost
ŚRODA 2.12.2020
+ Jan Kowalik (1)
+ Łucja Turowicz (2)
++ Teresa Pawłowska w 3. rocznicę ś mierci i rodzice z obojga stron
++ Helena i Jan Szajwaj, Stefan Gó ralczyk, Stefan Mazurek, Irena i Mieczysław
Gó ralczyk
7:30 + Antonina Lewicka (2)
7:30 ++ Jadwiga, Czesława (ona), Albin, Stefan i rodzice z obojga stron
7:30 ++ Rodzice :Stanisława i Franciszek Walczak, Stanisława i Jó zef Zarek oraz
zamarli z rodziny Walczakó w, któ rzy zginęli na Wołyniu 11.07.1943 r.
18:30 O Boż e błogosławień stwo, opiekę Matki Boż ej i ś w. Michała Archanioła,
w intencji animatora generalnego ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanó w z naszej
para ii oraz rycerzy i ich rodzin

6:30
6:30
6:30
7:30

CZWARTEK 3.12.2020 ŚWIĘTEGO FRANCISZKA KSAWEREGO, PREBITERA
6:30 + Jan Kowalik (2)
6:30 + Łucja Turowicz (3)
6:30 ++ Krystyna Wiczling, rodzice z obojga stron
7:30 ++ Zo ia, Czesław i rodzice z obojga stron
7:30 + Antonina Lewicka (3)
7:30 ++ Antoni w 17. rocznicę ś mierci i jego rodzice
7:30 O łaskę zdrowia, Boż e błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej dla Renaty –
intencja od para ialnego zespołu Caritas
18:30 O Boż e błogosławień stwo, opiekę Matki Boż ej dla członkó w i sympatykó w
Straż y Honorowej Najś więtszego Serca Pan Jezusa i jej opiekuna – ks. Piotra

Wczuwając się w przeż ycia sług moż emy znaleź ć dwojaką postawę: Słudzy
niegodziwi będą pró bowali wykorzystać moment nieobecnoś ci gospodarza i popadną
w lenistwo albo ź le będą uż ywali swojej tymczasowej władzy. Natomiast słudzy
wierni będą wypełniali wolę swego pana i utrzymają siebie i cały dom zgodnie z jego
słowem. Oni właś ciwie przyjęli słowa Pana i uczynili z nich podstawę swojego
działania i codziennego postępowania. Dzięki temu będą dobrze przygotowani na
Jego przyjś cie.
Oto Pan idzie. Nadchodzi powtó rnie, ale i w tajemnicy pierwszego przyjś cia na
ziemię. Trwamy w adwencie. Przychodzi Zbawiciel, któ ry w tym roku wyjątkowo chce
znaleź ć się w naszych sercach. Przez narzucone ludzkie decyzje ominie tłumne
zgromadzenia, kilkustronicowe listy pasterskie i uczelniane, ominie puste tradycje
i obowiązkowe spotkania w rodzinach. W tym roku Pan będzie przychodził do stajenki
mojego serca. Zapyta o mnie, a nie o porządek wokó ł mnie. To niebywała okazja, ż eby
prawdziwie Go spotkać . Nie zmarnujmy adwentu. Marana tha!
ks. Krystian Wilczyński

Dekalog - I przykazanie
„Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie
będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest
w wodach pod ziemią/ Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył ”
(Wj 20,1-5)
Jezus streś cił obowiązki człowieka względem Boga tymi słowami: „Będziesz miłował
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym umysłem ”
(Mt 22,37); „...całą swoją mocą” (Łk 10,27).

PIĄTEK 4.12.2020
6:30 + Janina Jackiewicz w 2. rocznicę ś mierci
6:30 + Jan Kowalik (3)
6:30 + Łucja Turowicz (4)
7:30 Wynagradzająca Najś więtszemu Sercu Jezusowemu za grzechy własne,
naszych rodzin, Ojczyzny, całego ś wiata i o nawró cenie grzesznikó w
7:30 + Antonina Lewicka (4)
7:30 ++ Regina, Bernard i zmarli z rodziny
7:30 Podziękowanie za otrzymane łaski, z proś bą o dalsza opiekę Boż ą i Matki Boż ej
dla Barbary w dniu imienin
18:30 + Za spokó j duszy ś p. Barbary Skrzypek w dniu jej imienin

1. Pierwsze przykazanie domaga się od nas wiary, strzeż enia jej z roztropnoś cią
i czujnoś cią oraz odrzucenia tego wszystkiego, co się jej sprzeciwia. Moż na w ró ż ny
sposó b zgrzeszyć wobec wiary:
a) dobrowolne wątpienie lekceważ y to, co Bó g objawił i co Koś ció ł podaje do
wierzenia;
b) wątpienie niedobrowolne oznacza chwiejnoś ć w wierze, niepokó j spowodowany jej
niejasnoś cią;
c) niewiara jest lekceważ eniem prawdy objawionej;
d) herezja to uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie;
e) apostazja jest całkowitym porzuceniem wiary;
f) schizma to odmowa uznania zwierzchnictwa papież a lub Koś cioła.

SOBOTA 5.12.2020
6:30 ++ Rodzice: Marianna i Czesław i zmarli z rodziny
6:30 + Jan Kowalik (4)

2. Z wiarą związana jest nadzieja, ż e Bó g uzdalnia nas do miłoś ci i do działania
zgodnie z przykazaniem miłoś ci. Jest ufnym oczekiwaniem błogosławień stwa Boż ego
i uszczęś liwiającego oglądania Boga. Grzechem przeciwko nadziei jest rozpacz

6.

3.

i zuchwała ufność. Wskutek rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać od Boga
osobistego zbawienia lub przebaczenia grzechó w. Sprzeciwia się dobroci Boga, Jego
sprawiedliwoś ci oraz Jego miłosierdziu. Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności:
a) albo człowiek przecenia swoje zdolnoś ci - Bó g nie jest potrzebny;
b) albo zbytnio ufa miłosierdziu Boż emu, licząc na zbawienie bez ż adnych zasług
i wysiłkó w z własnej strony.

d) ateizm praktyczny wyraż any często w powiedzeniu „jestem wierzący, ale
niepraktykujący”
e) agnostycyzm, któ ry ró wnież przybiera wiele postaci:
- o Bogu nic nie moż na powiedzieć ;
- istnienie Boga jest niemoż liwe do udowodnienia lub zanegowania;
- moż e być obojętnoś cią wobec Boga lub lenistwem duchowym

3. Wiara zakłada szczerą miłość względem Boga. Przykazanie każ e nam miłować
Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia - dla Niego i ze względu na Niego.
Przeciw miłoś ci Boż ej człowiek moż e zgrzeszyć w ró ż ny sposó b:
a) obojętność zaniedbuje lub odrzuca Boga;
b) niewdzięczność odrzuca odwzajemnienie miłoś ci;
c) oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałoś cią na miłoś ć;
d) znużenie lub lenistwo duchowe to odrzucenie radoś ci pochodzącej od Boga;
e) nienawiść do Boga rodzi się z pychy.

7. „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby... zakaz dotyczy wykonywania jakichkolwiek
wizerunkó w Boga przez Izraelitó w, któ rzy szczegó lnie byli naraż eni na wpływy
obcych bó stw. Jednocześ nie Bó g pozwolił wykonać znaki i symbole, któ re miały
prowadzić do zbawienia, jak: wąż miedziany, arka Przymierza i cherubiny. Sobó r
Nicejski I (325 r.) uzasadnia kult obrazó w przedstawiających Chrystusa, Matkę Boż ą,
aniołó w i ś więtych słowami: „Syn Boży przyjmując ciało, zapoczątkował nową
ekonomię obrazów”. Chrześ cijań ski kult obrazó w nie jest sprzeczny z pierwszym
przykazaniem. „ Cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru ” (św.
Bazyli) i „kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia ” (Sobó r Nicejski II).
Cześ ć oddawana ś więtym obrazom jest pełną szacunku czcią, nie zaś uwielbieniem
należ nym jedynie samemu Bogu. „ Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na
nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się
człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale
zmierza ku temu, kogo przedstawiają ” (ś w. Tomasz z Akwinu).
opracował ks. Piotr

4. „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” - I przykazanie zabrania
oddawania czci innym bogom poza Jedynym Panem. Grzechem przeciw temu
przykazaniu jest:
a) zabobon - wypaczenie postawy religijnej i praktyk, gdy np. przypisuje się jakieś
magiczne znaczenie praktykom religijnym czy sakramentom;
b) bałwochwalstwo. Przykazanie potępia politeizm - wielobó stwo, ale dotyczy nie
tylko fałszywych kultó w pogań skich, a ró wnież ubó stwiania tego, co Bogiem nie jest;
c) wróżbiarstwo i magia. Postawa chrześ cijanina polega na ufnym powierzeniu się
Opatrznoś ci w tym, co dotyczy przyszłoś ci. Korzystanie z horoskopó w, astrologii,
chiromancji, wró ż b, jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawem chęci
panowania nad czasem, historią i wreszcie nad innymi ludź mi. Wszystkie przejawy
magii lub czaró w dąż ące do pozyskania władzy nad tajemnymi siłami - nawet w celu
zapewnienia zdrowia, są w poważ nej sprzecznoś ci z cnotą religijnoś ci. Naganne jest
ró wnież noszenie amuletó w.
5. Przykazanie potępia grzechy bezbożności, do któ rych należ ą:
a) kuszenie Boga - polega na wystawianiu na pró bę Jego dobroci i wszechmocy zawsze zawiera zwątpienie w Jego miłoś ć;
b) świętokradztwo polega na niegodnym traktowaniu sakramentó w i innych
czynnoś ci liturgicznych, jak ró wnież osó b, rzeczy i miejsc poś więconych Bogu.
Swiętokradztwo jest grzechem cięż kim, zwłaszcza jeś li jest popełnione przeciw
Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecne Ciało samego Chrystusa;
c) symonia - sprzedawanie lub nabywanie rzeczywistoś ci duchowych. Natomiast lud
chrześ cijań ski poprzez o iary powinien zadbać o utrzymanie szafarzy Koś cioła.
6. Przykazaniu sprzeciwia się ró wnież ateizm, któ ry obejmuje bardzo ró ż ne
zjawiska. Najważ niejsze z nich to:
a) materializm praktyczny - ogranicza potrzeby człowieka do czasu i przestrzeni;
b) humanizm ateistyczny - błędnie uważ a, ż e człowiek jest sam dla siebie celem;
c) ateizm polegający na pró bach wyzwolenia człowieka na polu gospodarczym lub
społecznym;
4.

Intencje Mszalne 30.11. - 6.12.2020
PONIEDZIAŁEK 30.11.2020 ŚWIĘTERGO ANDRZEJA, APOSTOŁA
+ Władysława (ona) Kowalik (29)
++ Mieczysław, Zo ia, Jan, Julia, zmarli z obojga stron, brat Jan
+ Jan Flisikowski w miesiąc po pogrzebie
O zdrowie, Boż e błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej dla ks. Proboszcza –
opiekuna para ialnego zespołu Caritas w dniu jego imienin
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś bą o Boż e błogosławień stwo
i opiekę Matki Boż ej dla Edwarda Pestki w 80. Rocznicę urodzin oraz
o potrzebne łaski dla dzieci z rodzinami
7:30 + Krystyna Baranowska w 1. rocznicę ś mierci - intencja od Rodziny Radia
Maryja
7:30 + Jadwiga Janczewska w miesiąc po pogrzebie
18:30 + Syn Damian
18:30 + Regina Gó rniak – intencja od przyjació łek

6:30
6:30
6:30
7:30

6:30
6:30
6:30
7:30
7:30

WTOREK 1.12.2020
+ Władysława (ona) Kowalik (30)
+ Łucja Turowicz (1)
+ Franciszek Stencel w miesiąc po pogrzebie
+ Siostra Awelina Ochocka - Sera itka
W i n te n c j i B a rb a r y, ws z ys t k i c h d o b ro d z i e j ó w o z d row i e , B o ż e
5.

