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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytane 
Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 18,15-20)
Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci 
twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga 
swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: "Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga 
mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł”. I odrzekł mi Pan: 
„Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę 
w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie 
chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam 
zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu 
nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść 
śmierć”.

II	czytane	
1 List do Koryntian (1 Kor 7,32-35)
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się 
o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek 
małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje 
rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, 
o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy 
świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by 
zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Marka (Mk 1,21-28)
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się 
Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był 
właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 
„Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: 
S�więty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch 
nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się 
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet 
duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim 
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

2. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na utrzymanie Gdańskiego Seminarium 
Duchownego. 
3. Jutro po wieczornej Mszy św. zapraszamy na comiesięczną adorację Najświętszego 
Sakramentu. 
4. We wtorek 2 lutego obchodzimy S�więto O�iarowania Pańskiego /MB Gromnicznej/. 
Jest to również Światowy	Dzień	Życia	Konsekrowanego. W tym dniu Kościół modli 
się za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, 
zgromadzeniach i instytutach świeckich. W szczególny sposób otoczmy modlitwą 
posługujące w naszej para�ii Siostry Sera�itki. Msze święte w tym dniu będą 
sprawowane w górnym kościele, jak w dzień powszedni. Dodatkowe	 Msze	 św.	
o	 godzinie	 9.00	 i	 17.00. Taca w tym dniu przeznaczona jest na zakony 
kontemplacyjne naszej Archidiecezji: Siostry Karmelitanki /Gdynia Orłowo i Trąbki 
Wielkie/, Siostry Benedyktynki /Z� arnowiec/, Siostry Betlejemitki /Grabowiec koło 
Szemuda/.
5. W środę (03.02) będziemy obchodzić wspomnienie św.	Błażeja	-	patrona	osób	
cierpiących	na	choroby	gardła.	Błogosławieństwo	świecami będziemy udzielać 
podczas każdej Mszy św. W piątek (05.02) wspomnienie św. Agaty –męczennicy. 
6. Msza św. Żywego	Różańca w środę o 17.00.
7. Panów z Semper Fidelis oraz osoby,	które	chcą	pomóc	przy	rozbieraniu	choinek	
i	dekoracji	świątecznych	zapraszamy do kościoła w środę (03.02) na godz. 9:00.
8. W tym tygodniu przypadają dni	eucharystyczne:

-	1	czwartek	m-ca – Godzina S�więta o 18.00
-	1	piątek	m-ca – spowiedź podczas każdej Mszy św. oraz od 16:30, Msza św. dla 

 dzieci o 17.00
-	1	sobota	miesiąca	– Msza św. o Matce Bożej o 7.30, po której będą śpiewane

 Godzinki.
9. W Bibliotece Para�ialnej można nabyć prasę	katolicką	i	biuletyn	para�ialny. 
10.	Zmarli	nasi	para�ianie:	+Maria Wesołowska l. 76, + Eugenia Pawłowska l. 90, 
+ Józef Zambrowski l. 85, + Danuta Spławik l. 55, +  Henryk Kuczyński l. 73, + Zo�ia 
Jabłońska l. 89, + Jan Dymarski l. 95, + Adam Hryńków l. 83, + Roman Kornecki l. 86, 
+ Jadwiga Krupińska l. 85, + Szarlotta Kruszyn l. 91, + Stanisław Kazimierczuk l.82, 
+ Odeta Zielińska l. 87, + Ks. kanonik Bernard Zieliński l. 80. Wieczny odpoczynek. 

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	luty:
za chorych i tych, którzy się nimi opiekują 

o potrzebne łaski i ulgę w cierpieniu

Słowo na niedzielę



Słowo na niedzielę

2. 7.

 Słowo Boże ma niesamowitą moc. Jest w stanie uzdrowić i jest w stanie zabić. 
Bóg nie żongluje swoim słowem, a jednak czasem może się wydawać, że skutki Jego 
wypowiedzi bywają raz ożywiające, a raz katastrofalne.
 Przyglądając się dzisiejszemu słowu z liturgii musimy pamiętać, że Bóg jest 
miłością i że Jezus nie przyszedł nas ani osądzić, ani zgładzić, ale zbawić. Słowo Boże 
jest jak ogień – pozwala się ogrzać, ale i wypala to co nieszlachetne; jest jak woda – daje 
życie, ale i potra�i utopić. Wszystko zależy od tego jaki jest „materiał”, którego słowo 
Boże dotyka, czyli jacy my jesteśmy.
 W pierwszym czytaniu Bóg obiecuje Mojżeszowi, że wyśle po nim takiego 
proroka, który będzie absolutnie wierny, gdyż przekaże wszystko dokładnie tak, jak 
Bóg chce. Chrześcijańska lektura widzi w nim samego Chrystusa. To o nim mówili 
wszyscy poprzedni prorocy Starego Przymierza. Natomiast w ostatecznych czasach to 
On sam przyszedł, aby objawić nam Ojca. Posłuszeństwo Jego słowu jest warunkiem 
zbawienia.
 Psalmista zachęca do uwielbienia, do adoracji Boga, który przychodzi. Kiedy 
Bóg mówi, człowiek ma się radować, bo oto sama Miłość kieruje do niego przesłanie. 
Nie ma radośniejszego poczucia bycia szczególnie wybranym i upodobanym przez 
Boga.
 Drugie czytanie ukazuje świętość życia małżeńskiego. S� w. Paweł chce 
powiedzieć, że najważniejsza jest dbałość o sprawy Boga, co bywa trudne, kiedy 
trzeba zabiegać o sprawy małżeńskie i rodzinne. Apostołowi nie chodzi o jakąś 
deprecjację małżeństwa, ale o uwypuklenie faktu, że i w nim człowiek należy najpierw 
do Pana. Znamy przypadki, kiedy małżonkowie wzajemnie spychają się z drogi Bożej, 
albo wspólnie umawiają się, żeby z niej zejść i pod pretekstem tej szatańskiej ugody 
w rzeczywistości zachowują pozór świętości. Paweł ciągle zabiega o dobro duchowe 
swoich adresatów.
 Wreszcie Ewangelia, korespondująca zwykle z pierwszym czytaniem, ukazuje 
nam działanie owego zapowiadanego Proroka – Chrystusa Jezusa. Widzimy, że Jego 
słowa mają szczególną moc i są w stanie uporządkować życie opętanego, ale 
i wspólnoty, która przebywa w synagodze na swojej modlitwie.
 Zadziwiające jest to, że zły duch wyznaje wiarę w bóstwo Chrystusa 
i stwierdza własną zgubę pod wpływem Jego działania, pełnego Ducha S�więtego. 
Zanim Jezus cokolwiek uczynił nauczał, to już ubodło demona i zmusiło do ujawnienia 
się. Dla nas, obcujących ze słowem Bożym, jest to ogromny znak i pewność, że ilekroć 
nauczamy i jesteśmy nauczani, ilekroć głosi się słowo Boże, dokonują się znaki. Ufajmy 
Panu i głośmy Ewangelię!

ks.	Krystian	Wilczyński

 We wtorek zmarł w szpitalu w Plymouth w Anglii Polak, u którego 
w listopadzie 2020 r. nastąpiło trwające co najmniej 45 minut zatrzymanie akcji serca. 

Czwarte przykazanie przypomina dzieciom już dorosłym o ich odpowiedzialności 
wobec rodziców. W miarę możliwości powinny one okazywać im pomoc materialną 
i moralną w starości, w chorobie, samotności lub potrzebie.
 Chrześcijanie są zobowiązani do szczególnej wdzięczności tym, od których 
otrzymali dar wiary, łaskę chrztu i życie w Kościele. Wdzięczność ta dotyczy rodziców, 
dziadków, innych członków rodziny, duszpasterzy, katechetów, nauczycieli lub 
przyjaciół.
II. Obowiązki rodziców
 Płodność miłości małżeńskiej nie ogranicza się jedynie do przekazywania 
życia dzieciom, lecz powinna obejmować ich wychowanie moralne i formacie 
duchową.  Rodzice mają pierwszorzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek 
wychowania. Wypełniają tę odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska 
domowego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność 
i bezinteresowna służba. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, 
zdrowego osądu, panowania nad sobą, które są podstawą prawdziwej wolności. Na 
rodzicach spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu. Jeśli 
potra�ią przyznać się do błędów, będą mogli lepiej kierować dziećmi i je poprawiać.
 Przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej 
ewangelizowania swoich dzieci. Rodzice są pierwszymi zwiastunami tajemnic wiary. 
Rodzice powinny rozpocząć wychowanie do wiary od wczesnego dzieciństwa. 
Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy oraz pomóc im odkryć 
powołanie jako dzieci Bożych. Wszyscy członkowie rodziny powinni wielkodusznie 
i niestrudzenie udzielać sobie nawzajem przebaczenia, jakiego domagają się 
zniewagi, kłótnie, niesprawiedliwość i zaniedbania. Sugeruje to wzajemna życzliwość. 
Wymaga tego miłość Chrystusa.
 Rodzice mają prawo wybrać dla swoich dzieci szkołę, która odpowiada ich 
własnym przekonaniom. Dorastające dzieci mają prawo i obowiązek wybrać zawód 
i stan życia. Rodzice powinni czuwać, by nie ograniczać swoich dzieci ani w wyborze 
zawodu, ani w wyborze współmałżonka. Obowiązek delikatności nie zabrania im, lecz 
wprost przeciwnie, zobowiązuje ich do pomagania dzieciom przez mądre rady, 
zwłaszcza wtedy, gdy dzieci mają zamiar założyć rodzinę.
 Niektórzy nie zawierają małżeństwa, by móc zaopiekować się swoimi 
rodzicami lub rodzeństwem, by poświęcić się bardziej sprawom zawodowym lub też 
z innych szlachetnych pobudek mogą oni bardzo przyczynić się do wzrostu dobra 
rodziny ludzkiej.      	 cdn.

        opracował	ks.	Piotr

1. Serdecznie dziękujemy wszystkim Para�ianom za wspólną modlitwę i za złożone 
o�iary na utrzymanie kościoła. Wielu czekało na kapłana cały rok, ale z względu na 
pandemię nie mogliśmy odbyć wizyty duszpasterskiej. Niech Bóg udziela naszym 
Para�ianom ob�itego błogosławieństwa a Maryja Królowa Różańca S�więtego otacza 
nas macierzyńskim płaszczem swej opieki.
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Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 2-8.11.2020

5	NIEDZIELA	ZWYKŁA	7.2.2021
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00  Dziękczynna w 38. rocznicę ślubu Haliny i Kazimierza z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla jubilatów i całej rodziny

9:30  ++ Mąż Józef Ceplin, jego matka Malwina, jego bracia: Brunon i Stefan
11:00  Za para�ian
12:30  ++ Zmarli z rodziny Liedke, Kańskich i Nowickich
16:00  ++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek, Leokadia, Władysław, Kazimierz
 Zdunek
19:00  + Janina Trafalska (9) 
DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30  ++ Pelagia w 32. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron
8:00  ++ Mama Waleria w 28. rocznicę śmierci, tata Franciszek, rodzeństwo 

Marianna, Jan, Daniel Zasada
9:30  ++ Rodzice Jadwiga i Władysław Kraśniewscy, Apolonia i Jan Kisielewscy oraz 

zmarli z rodziny z obojga stron
11:00  ++ Stanisława Wycinka w 6. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny z obojga stron
12:30  ++ Helena Wypyszyńska w 11. rocznicę śmierci, Robert Wypyszyński w 15. 

rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny z obojga stron

 Na pytanie, jakie jest pierwsze przykazanie, Jezus odpowiada: „Pierwsze jest: 
Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 
Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma większego 
przykazania większego od tych ” (Mk 12,29-31). Apostoł Paweł przypomina: „ Dzieci 
bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego 
i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był 
długowieczny na ziemi ” (Ef 6,1-3).
I. Obowiązki dzieci
 Szacunek dla rodziców wynika z wdzięczności wobec tych, którzy przez dar 
życia, swoją miłość i pracę wydali na świat dzieci i pozwolili im wzrastać w latach, 
w mądrości i łasce. Szacunek przejawia się w prawdziwej uległości i posłuszeństwie. 
Tak długo jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne każdej prośbie 
rodziców. Dzieci mają także słuchać rozsądnych zarządzeń swoich wychowawców 
i tych wszystkich, którym rodzice je powierzyli. Wzrastając, dzieci będą nadal 
szanować swoich rodziców; będą uprzedzać ich pragnienia, prosić o rady 
i przyjmować upomnienia. Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz 
z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, który się im należy na 
zawsze. Ma on bowiem swoje źródło w bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha S�więtego.

Wokół decyzji brytyjskiego sądu zezwalającej na zaprzestanie odżywiania 
i nawadniania oraz starań polskich władz o sprowadzenie go do Polski w celu 
kontynuowania leczenia powstał medialny zamęt i spór polityków nie ułatwiający 
zrozumienia istoty sprawy i wypracowania właściwego osądu. Dotyczył on zarówno 
stanu pacjenta, jak i tego, co można i należy w tej sytuacji robić. Nawiązując do tych 
wydarzeń chcemy przypomnieć moralne wskazania dotyczące postępowania 
w podobnych sytuacjach.
 O panu Sławomirze mówiono, że jest w „śpiączce”, „stanie wegetatywnym”, 
a nawet w „stanie śmierci mózgu”. Są to różne stany i odnoszą się do nich różne 
wskazania.
 S�piączka to stan głębokiej nieprzytomności, z której nie można wybudzić 
żadnym, nawet bardzo silnym bodźcem (bólem, hałasem…). Może być skutkiem urazu 
mózgu lub jego niedokrwienia, zatrucia, schłodzenia ciała, nadmiaru lub braku 
glukozy w krwi (cukrzyca), niedoczynności nerek i wielu innych przyczyn. Wiadomo, 
że choć pacjent nie reaguje na żadne bodźce, to odczuwa ból, może słyszeć, rozumieć 
i pamiętać to, co się przy nim mówi i co się z nim robi. Pacjenta w śpiączce należy 
leczyć: usunąć jej przyczyny, określić stopień uszkodzenia mózgu i prowadzić 
rehabilitację mającą na celu odbudowanie aktywności mózgu, wybudzenie chorego 
i przywrócenie jego sprawności. Nie zawsze się to udaje: z biegiem czasu szanse na 
wybudzenie maleją, po upływie 12 miesięcy są one znikome. Niezależnie od tego 
należy się chorym opiekować – karmić i nawadniać (sondą lub dożylnie), prowadzić 
zabiegi higieniczne, a także uśmierzać ból czy usuwać ewentualne infekcje. Pacjent 
może potrzebować także wspomagania oddechu przez respirator.
 Stan wegetatywny tym różni się od śpiączki, że występuje w nim podobny do 
normalnego rytm snu i czuwania, oddech jest samodzielny, chory reaguje na bodźce 
(ból, światło, hałas…). Nie jest jednak świadomy i w żaden sposób nie komunikuje się 
z otoczeniem. (Wśród tych pacjentów wyróżnia się w ostatnich latach osoby 
o minimalnej świadomości, dokładne określenie ich stanu jest jednak bardzo trudne.) 
Nieznane są obecnie metody leczenia stanu wegetatywnego prowadzące do powrotu 
do stanu świadomości, jakkolwiek uczeni prowadzą w tym kierunku badania. 
Niemożliwość leczenia nie zwalnia jednak z obowiązku opieki nad chorym: karmienia 
i nawadniania, zabiegów higienicznych itp.
 Osoby w śpiączce i stanie wegetatywnym żyją i życia nie można im zabierać. 
Ani członkowie rodziny, ani lekarze, ani żaden organ państwowy nie są uprawnieni do 
podjęcia takiej decyzji. W ich kompetencji leży jedynie wybór dotyczący zabiegów 
leczniczych: zespół medyczny i prawni opiekunowie chorego mogą decydować 
o podejmowanym leczeniu, zwłaszcza o zaprzestaniu terapii zwanej „uporczywą” lub 
„daremną” – nie przynoszącej efektu, a niosącej dotkliwe skutki uboczne, trudno 
dostępnej lub kosztownej.
 „S�mierć mózgowa” nie jest już stanem życia. Mózg człowieka jest zniszczony 
tak, że przestaje koordynować podstawowe funkcje organizmu (zwłaszcza 
oddychanie), przez co ciało przestaje być zintegrowaną całością, a poszczególne jego 
części stopniowo obumierają (np. serce może bić nawet dwie godziny po ustaniu 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	IV	przykazanie	cz.	2
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pracy mózgu). Nie da się przywrócić ciału w tym stanie właściwej mu integracji 
i wszystkich jego funkcji. Dlatego wobec stwierdzenia śmierci mózgu orzeka się 
śmierć człowieka; jego ciało staje się zwłokami, na których nie prowadzi się zabiegów 
leczniczych, a jedynie te, które zgodnie z lokalną tradycją przygotowują pogrzeb. 
Wyjątkiem jest badanie pośmiertne mające na celu potwierdzenie przyczyny zgonu 
i ewentualne pobranie tkanek do przeszczepu ratującego życie i zdrowie innym.

ks.	Jacek

PONIEDZIAŁEK	1.2.2021
6:30 + Janina Szymoniuk w miesiąc po pogrzebie
6:30  + Małgorzata Kasiorek w miesiąc po pogrzebie 
7:00  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty Kis z okazji urodzin
7:00  + Irena Kaczmarek w miesiąc po pogrzebie
7:30  ++ Czesław, Cecylia, Andrzej, Joanna, Emilia i zmarli z rodziny 
7:30  + Zmarli z rodziny Liedke, Kańskich i Nowickich
18:30  ++ Klara i Ignacy
18:30  + Janina Trafalska (3)

WTOREK	2.2.2021	ŚWIĘTO	OFIAROWANIA	PAŃSKIEGO
6:30  + Krystyna Wiczling w 3. rocznicę śmierci
6:30  ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny 
7:00  ++ Zdzisław Fąfara w 2. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny z obojga stron
7:00 ++ Zmarli z rodziny Liedke, Kańskich i Nowickich
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marioli w dniu imienin 
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin dla Anny i Aleksandry 
Pior

7:30  Dziękczynna za dar powołania, z prośbą o potrzebne łaski, Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Sióstr Sera�itek

9:00  + Janina Trafalska (4)
18:30 ++ Maria Majder oraz zmarli z rodziny Majder i Zacharskich 

ŚRODA	3.2.2021
6:30  ++ Maria Dobiecka w 1. rocznicę śmierci i Zbigniew Pilecki
6:30 O zdrowie dla Marii
7:00  ++ Józefa (ona) Makarewicz w 25. rocznicę śmierci i Ania Łazaronek
7:00 + Wacław Stefan Baranowski w miesiąc po pogrzebie 
7:30  ++ Zmarli z rodziny Liedke, Kańskich i Nowickich
7:30  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Genowefy w dniu jej 85. urodzin 
18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Michała Archanioła dla 

animatora generalnego ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej para�ii 
oraz rycerzy i ich rodzin

18:30  + Janina Trafalska (5)

CZWARTEK	4.2.2021
6:30  
6:30  ++ Jan, Daniela i Kazimierz, rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny
7:00  ++ Stanisława Dzwonek w 8. rocznicę śmierci, Stanisław Dzwonek
7:00  ++ Alicja Gałka, Andrzej
7:30  + Janina Trafalska (6)
7:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Michała Archanioła dla 

sióstr pracujących i pochodzących z naszej para�ii – intencja od Rycerstwa św. 
Michała Archanioła

18:30  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków i sympatyków 
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i jej opiekuna

18:30  ++ Zmarli z rodziny Liedke, Kańskich i Nowickich 
 

PIĄTEK	5.2.2021
6:30  + Jadwiga Kunkiel w 2. rocznicę śmierci
6:30  + Bożena 
7:00  ++ Zmarli z rodziny Liedke, Kańskich i Nowickich 
7:00  + Wanda Elżbieta z Piastowskich Gierjatowicz
7:30  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzech własne, 

naszych rodzin, Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie grzeszników
7:30  ++ Mąż Jan, rodzice z obojga stron, dziadkowie, Anna
17:30  Za Katarztnę w dniu jej urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo 
 i opiekę Maryi
18:30  + Janina Trafalska (7)
18:30  ++ Mąż Andrzej w 5. rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo z obojga stron,
 Jerzy i Ewa

SOBOTA	6.2.2021
6:30  + Szarlota Kroplewska
6:30  
7:00  + Janina Trafalska (8)
7:00  ++ Zmarli z rodziny Liedke, Kańskich i Nowickich 
7:30  O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. Franciszka, biskupów i kapłanów – 

szczególnie z naszej para�ii
7:30  ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny
18:30  Za Ojca św. Franciszka, nasza Ojczyznę, Radio Maryja, TV Trwam i założyciela 

o. Tadeusza Rydzyka

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole
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