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1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 . 

Kancelaria	para�ialna

791-268-167
TELEFON DYŻURNY

(58) 558-33-93 Plac NMP 1, 80-384 Gdańsk
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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie
Dzieje	Apostolskie (Dz 5,27b-32.40b-41)
Arcykapłan zapytał Apostołów: ”Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to 
imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego 
człowieka?”. Odpowiedział Piotr i Apostołowie: ”Trzeba bardziej słuchać Boga niż 
ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. 
Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi 
nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz 
Duch S�więty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni”. I zabronili Apostołom 
przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu 
i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa.
Psalm

(Ps 30,2 i 4.5-6ab.11 i 12a i 13b)
REFREN: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

S�piewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
II	czytanie

Apokalipsa	św.	Jana (Ap 5,11-14)

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, 
a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: 
”Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, 
i chwałę, i błogosławieństwo”. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, 

Chrystusa widzieli trędowaci z Isenheim swojego Jezusa, Boga siedmiokroć 
poniżonych i chorych. Można dodać, że również dla nich i z myślą o ich cierpieniu, ale 
i o Bożym miłosierdziu Grünewald maluje wspomniane już Zmartwychwstanie, 
kuszenie świętego Antoniego, Zwiastowanie i Boże Narodzenie z białym aniołem 
grającym na wiolonczeli.

Inny niemiecki analityk epoki – Joachim von Sandrat, porównując Grünewalda 
ze współczesnymi mu artystami (Schongauerem, Ratgebem i Dürerem), pisze, że 
Mathias Grünewald jest geniuszem jako ten, który przynosi objawienie. Dürer jest 
geniuszem pracy i silnej, świadomej woli. Kiedy Dürer kładący nacisk na wartości 
etyczne zdobył w sztuce mistrzowską doskonałość, na szczyt prowadziło go 
panowanie nad samym sobą. Kiedy do doskonałości szedł pełen patosu Grünewald — 
jego przewodnikiem było cierpienie. cdn.	

https://www.katolik.pl/tu-i-tam-w-poszukiwaniu-boga,38303,416,cz.html

1. Rozpoczął się miesiąc maj. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie 
o 18.00. 
2. W wtorek /3.05/ obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. 
wg porządku niedzielnego tylko w górnym kościele, o godz.11.00  Msza św. w intencji 
Ojczyzny.
3. Msza św. Z�ywego Różańca w środę o godz.17.00. W maju modlimy się o powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne.
4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek miesiąca. Godzina S�więta w ramach 
nabożeństwa majowego.
5. Pierwszy Piątek miesiąca Msza św. o NSPJ o godz.7.30, dla dzieci o godz. 17.00 
i o 18.30. Spowiedź podczas każdej Mszy św. i dodatkowo od godz.16.30.
6. W sobotę Msza św. wotywna o NMP o 7.30, po której będą śpiewane Godzinki. 
W sobotę również odwiedzimy chorych  z Komunią św. 
7. Para�ia nasza od samego początku pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy dając 
schronienie i wyżywienie. Obecnie w obiektach kościelnych mieszkają 4 osoby. 
Ponadto w miesiącu marcu para�ia opłaciła obiady w szkole dla 20 dzieci z Ukrainy. 
W kwietniu 36 dzieci ukraińskich mieszkających na terenie para�ii korzystało 
z obiadów w szkole.

8. W zakrystii i w sali św. Wojciecha dostępny biuletyn para�ialny oraz prasa katolicka.

9. Zmarli nasi para�ianie: +Helmut Fulbrandt l.85, +Eryka Kowalska l.75, +Kazimierz 
Kotowicz l.90, +Krzysztof Stanolewicz l.54. Wieczny odpoczynek…

12	obietnic	Serca	Jezusa	dla	Jego	czcicieli

Intencja	różańcowa	na	maj:
O	powołania

Słowo na niedzielę



Słowo na niedzielę

2. 7.

i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: 
”Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki 
wieków”. A czworo Zwierząt mówiło: ”Amen”. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Aklamacja 

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad ludźmi.

Ewangelia	

Ewangelia	wg	św.	Jana	(J 21,1-19)

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli 
razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie 
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: ”Idę 
łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: ”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale 
tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże 
uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic 
do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej 
stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. 
Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był 
bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za 
sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. 
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz 
chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł 
Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu 
trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: 
”Chodźcie, posilcie się!”. Z� aden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ”Kto Ty 
jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie 
i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: 
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, 
synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy 
kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. 
Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś 
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, 
wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To 
powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł 
do niego: „Pójdź za Mną!”

 Jak wielka jest moc przebaczenia! Mogą się o tym przekonać ci, którym wiele 

Ołtarz z Isenheim, a dopiero potem, znakomite zresztą, zbiory muzealne.

Wraz z rozgadaną grupą wszedłem więc z krużganków do kaplicy. Wszyscy 
zaczęli odpinać futerały kamer, doradzali sobie wzajemnie, co i jak nastawiać. Nagle 
szum i rozmowy, uwagi i szelest turystycznych toreb gwałtownie ucichł. Zwiedzający 
zobaczyli wreszcie „obiekt”, o którym przeczytali w przewodnikach. Zobaczyli i stanęli 
bezradni wobec wielkiego poliptyku, którego nie jest w stanie opisać żaden 
turystyczny folder. Przed nimi widniał wstrząsający obraz Ukrzyżowanego. Nie taki, 
do jakiego przywykli w kościołach, kaplicach czy nawet na starych obrazach 
i sztychach. Ciało Chrystusa było udręczone i zbite, stopy i dłonie — zdeformowane 
bólem, perizonium — przepaska udrapowana na biodrach Ukrzyżowanego — nie 
było przedstawione jako rozwiana, ułożona w dekorcyjne fałdy tkanina, lecz podarta 
i podziurawiona szmata. W nagłej ciszy obecni zaczęli patrzeć na centrum ołtarza. 
Potem w skupieniu oglądali kolejne jego skrzydła. W czasach gotyku takie właśnie 
wieloczęściowe szafy ołtarzowe nazywano poliptykami od greckiego polyptychos, 
czyli „wielokrotnie złożony”. Patrząc na kolejne obrazy ołtarza, odnosimy wrażenie, że 
mamy przed sobą kolejne strony ogromnej księgi, która zwieńczona jest olśniewającą 
wizją Zmartwychwstania.

Opisuję reakcję zwiedzających, bo potwierdza ona prawdę, o której prawie 
zapomnieliśmy, że obraz, że dzieło sztuki może przekroczyć granicę wzruszającej 
opowieści, że może (mimo iż jest „tylko obrazem”) stać się źródłem modlitewnego 
wzruszenia, może ukazać bezmiar współczucia dla przepełnionego cierpieniem Boga 
i świata. A przecież Ołtarz z Isenheim namalowany został przez malarza, który jeszcze 
niedawno nie był zbyt dobrze poznany, a przez pewien czas niektórzy historycy sztuki 
uważali obraz za słabe i mało znane dzieło Dürera. Kiedy wreszcie udało się artystę 
zidenty�ikować i ustalić jego nazwisko, zaczęto genezy niezwykłej ekspresji jego dzieł 
poszukiwać w jego losach, ewentualnej chorobie i nieudanym małżeństwie.

Monumentalne opracowanie twórczości Grünewalda dokonane przez 
Wilhelma Fraengera, a opublikowane dopiero w późnych latach trzydziestych XX 
wieku, pozwala poznać dzieje artysty, związki łączące go ze współczesnymi, ale 
zawiera też szereg sugestii idących dalej i głębiej niż perfekcyjna analiza dzieła. Warto 
więc przypomnieć, że Ołtarz z Isenheim namalowany został dla szpitalnego kościoła 
zakonu antonitów. Szpital był przede wszystkim leprozorium, czyli schroniskiem dla 
trędowatych. Dla nich więc, dla chorych powoli umierających z powodu rozpadu ciała 
przeznaczony był ołtarz Grünewalda. Dla nich przeznaczone było Ukrzyżowanie, 
gwałtownością i ekspresją nie mające odpowiednika nie tylko wśród współczesnych, 
złożenie do grobu, na którym napięcie opada, ciało Chrystusa przemienia się, 
a perizonium jest pięknie modelowaną draperią. Dla nich też, na jednym ze skrzydeł 
Chrystus zmartwychwstaje w oranżowej poświacie, wzlatując nad grobem w kręgu 
światła, spowity w biało-niebieskie płótna.

Fraenger pisze, że trzeba patrzeć na ten ołtarz oczyma dawno zmarłych 
pensjonariuszy tego szpitala. Właśnie z domem cierpiących krąg obrazowy 
Grünewalda ma najściślejszy związek wewnętrzny. W pokrytym ranami ciele 

Przy nim Jezus stał się człowiekiem - św. Józef

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości

Dekalog	-	V	przykazanieDekalog	-	V	przykazanie

św.	Scholastyka,	dziewica

Modlitwa do św. Rity w cierpieniu

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Intencje Mszalne 25.04. - 01.05.2022
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Tu i tam w poszukiwaniu Boga

Intencje Mszalne 25.04. - 01.05.2022

6.30	+ Erwin Zwierzycki (20)
8.00	+ Wiktor Michałowski w 1 r. śm.
9.30	+ Ks. Piotr Makiłła (22)
11.00	Za para�ian
12.30	++ Stanisław Szmul; Anna i Piotr Szmul
16.00	++ Maria, Franciszek, Roman Kwiatek; Leokadia Władysław, Kazimierz Zdunek
19.00	++ Rodzice: Stanisław i Anna oraz babcie i dziadkowie z obojga stron
Dolny	kościół
8.00	 ++ Mama Anna w 27 r. śm.; Tata Augustyn, siostra Elżbieta, brat Józef 
Walaszkowscy
9.30	+ Stefan Kaup (8)
11.00	+ Maria Krefta (8)
12.30	++ Marian Piotrowski w 3 r. śm.; rodzice z obojga stron i wnuczka Sandra

O	sztuce	sakralnej

1. Malarstwo religijne Wschodu i Zachodu to temat, którym można bez trudu 
zapełnić sporą bibliotekę. Wszelkiego rodzaju uogólnienia i oceny, cytaty i opisy okażą 
się powierzchowne i niewystarczające. Gdy poddamy takiej analizie religijne 
malarstwo Wschodu, to nawet jeżeli bogactwem cytatów (a można cytować wiele i to 
znakomitych tekstów, żeby wspomnieć tylko Leonida Uspienskiego, Pawła 
Florenskiego, Michaiła Ałpatowa czy Jerzego Nowosielskiego) zarysować można 
teoretyczne czy teologiczne tło, klimat duchowy czy problemy formy, wciąż 
pozostaniemy przy ogólnikach. Gdy z malarstwa religijnego Zachodu będziemy 
wybierać wątki czy dzieła mające charakteryzować przesłanie i jakość artystyczną 
dzieł – staniemy wobec nieustannych wyborów, eliminacji, aby podobnie jak 
w przypadku Wschodu – dojść do powszechnie znanych syntez czy sformułowań. 
Właśnie dlatego podejmując się krótkiego z natury rzeczy omówienia tej 
problematyki, postanowiłem oprzeć się na osobistych przeżyciach związanych z tym 
zjawiskiem, na prywatnych re�leksjach, które powstały w wyniku spotkania z kilkoma 
dziełami sztuki z kręgu Zachodu i Wschodu. Jeżeli tekst ma charakter zapisu 
z dziennika czy szkicownika — to dlatego, że „zrobiony” jest w oparciu o takie właśnie 
notatki malarskie, ale również zapis przeżyć malarza, któremu spotkania z tymi 
dziełami sztuki przybliżyły świat wiary opisywanych artystów i pogłębiły osobiste 
przeżywanie Credo.

Kilka lat temu przyjechałem do Colmaru, aby w tamtejszym Muzeum 
Unterlinden zobaczyć Ołtarz z Isenheim Matthiasa Grünewalda. Muzeum znajduje się 
w dawnym konwencie dominikańskim. Tłum zwiedzających zaopatrzony w kamery 
wideo i aparaty fotogra�iczne najnowszej generacji nie jest zainteresowany zbiorami 
muzeum. Cała energia i pośpiech skierowane są na zobaczenie Grünewalda, 
�ilmowanie, fotografowanie, powrót do autokarów i wyruszenie w dalszą drogę. 
Bałem się trochę tej gromady turystów, ale i ja pragnąłem zobaczyć przede wszystkim 

darowano. Wolność, która nastaje po przebaczeniu jest prawdziwą rozkoszą, 
a jednocześnie najlepszą motywacją do lojalności, wierności w działaniu i do okazania 
prawdziwej miłości. Nikt nie może już nic zarzucić, nikt nie może uchwycić w garść 
i szantażować, żadne oskarżenie nie może już zostać postawione – sprawiedliwości 
dokonała się zadość, sprawca przeżył i pozostał w łaskach.

            Dzieje	Apostolskie odsłaniają Apostołów prześladowanych już w pierwszych 
dniach po Zesłaniu Ducha S�więtego. Odważnie nazywają po imieniu okoliczności męki 
Jezusa i wskazują sprawców. Jednak nie kończą na tym, ponieważ dobra nowina jest 
taka, że te okoliczności były potrzebne dla wykonania planu Bożego – 
zmartwychwstania Chrystusa. Fakty przez nich przytaczanie nie służą oskarżeniu 
winowajców, ani potępieniu kogokolwiek, a raczej przejrzeniu i nawróceniu się do 
Tego, którego zabili. Sami Apostołowie przeszli tą drogę i stanowią najlepsze 
świadectwo skuteczności wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.

            Arcykapłan i Sanhedryn znają prawdę, jednak nie chcą przyjąć tej wersji 
wydarzeń. Pomimo jawności wszystkiego, oni chorobliwie próbują utrzymać swoje 
dobre imię, tak naprawdę jeszcze bardziej wpadając w spiralę własnego kłamstwa. 
Zdają się nie wierzyć w moc przebaczenia grzechów, jaką otrzymał Kościół 
w sakramencie chrztu. A przecież tak wielu już przeszło przez chrzest w imię Jezusa 
i doznało wyzwolenia.

            Psalm stanowi kontrast do postawy członków Sanhedrynu. Autor raduje się 
z wybawienia przez Pana. Ma on doświadczenie przebaczenia i uwolnienia od swoich 
wrogów – grzechu. Zaprasza swoich słuchaczy do uwielbiania Pana, aby każdy 
osobiście przekonał się o Jego łasce dla grzeszników.

            Apokaliptyczna wizja chwały Baranka, zabitego a ciągle żywego, ukazuje nam 
całkowite panowanie Jezusa Chrystusa nad światem. Nie ma już wroga, który chciałby 
się z Nim mierzyć. S�mierć, grzech, szatan zostali już pokonani. Ogłaszają już ten triumf 
mieszkańcy nieba: aniołowie, starcy i wszelkie stworzenie. Choć jeszcze nie całe 
dotarło do celu i wiele pokoleń ludzkich jeszcze zmaga się na ziemi przelewając krew 
za wiarę. Ich pocieszeniem jest przebaczenie grzechów oraz  pewność panowania 
Chrystusa. Ogłasza ją liturgiczny hymn niebian, potwierdzony słowem „Amen”, czyli 
„prawda, na której można oprzeć całe swoje życie, jak na mocnej skale”.

            Ewangelia dzisiejsza opowiada częściowo o mocy przebaczenia, a częściowo 
o tym, co należy robić po jego uzyskaniu. Znajdujemy się nad Jeziorem Tyberiadzkim 
z uczniami,  którzy już  otrzymali  łaskę darowania win,  już  spotykali 
Zmartwychwstałego Pana i jedli z nim, i pili. Teraz, po nieznanym nam czasie wrócili 
do swoich dawnych zajęć. Być może zatarło się w nich to co emocjonalne i świeże 
w darowaniu win. W każdym razie muszą jakoś ponownie doświadczyć łaski 
i ponownie zostać posłani do głoszenia Ewangelii własnym życiem – świadectwem 
grzeszników, którym zostało przebaczone i którzy teraz mogą to samo czynić swoim 
bliźnim.

            Wspólny posiłek o symbolicznym znaczeniu i okolicznościach jest spotkaniem 

Dekalog	-	V	przykazanie
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4. 5.

w Komunii z Jezusem. To namacalne świadectwo bliskości, jaką Pan chce mieć ze 
swoimi umiłowanymi uczniami. W następstwie tego uczy ich, że nie mają 
otrzymanego daru przebaczania grzechów zatrzymywać dla siebie.

            Osobnym wydarzeniem, choć o tym samym znaczeniu, jest przebaczenie 
Piotrowi. Tradycja Ojców Kościoła wskazuje na trzykrotność gestu Jezusa 
w odniesieniu do trzykrotnego zaparcia się Piotra w noc pojmania Chrystusa. Po 
każdej wymianie zdań Zmartwychwstały Pan zapewnia o posłaniu Piotra do 
przewodniczenia Kościołowi. Jezus na koniec mówi mu, że jego miłość w połączeniu 
z miłością Chrystusa jest tak mocna, że przeniesie go przez przyszłą śmierć 
w prześladowaniach. Czyż nie była to najlepsza nowina dla apostoła? Swojego 
zapewnienia o oddaniu życia za Jezusa nie udźwignął – nie dotrzymał słowa, nie 
ukochał największą z możliwych miłości (por. J 15,13). Teraz, nad jeziorem, cenniejszą 
okazała się wiadomość, że wytrwa w wierze z powodu miłości, niż to, że umrze 
męczeńsko. Teraz, po doświadczeniu słabości, grzechu i przebaczenia będzie w stanie 
zrealizować swoje zapewnienie: „Tak, Piotrze, jesteś gotowy wtedy, kiedy kochasz. 
I wy bądźcie gotowi – kochajcie, a nic was nie będzie w stanie złamać”.

ks.	Krystian	Wilczyński

Poniedziałek,	02.05.2022
6.30	O zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Zygmunta i jego rodziny
7.00	++ Zygmunt Formella i rodzice z obojga stron
7.00	+ Erwin Zwierzycki (14)
7.00	+ Andrzej Gruba, m-c po pogrzebie
7.30	+ ks. Piotr Makiłła (16)
7.30	+ Maria Krefta (2)
18.30	+ Stefan Kaup (2)
18.30	++ Janina i Leon Stawiak; Bogumiła Piotrowska, dziadkowie i babcie z obojga 
stron

Wtorek,	03.05.2022
6.30		++ Rodzice: Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny
8.00		+ Ks. Piotr Makiłła (17)
9.30		+ Maria Krefta (3)
11.00		Za para�ian- Msza św. za Ojczyznę
12.30		++ Wanda w 30 r. śm.; Władysław w 6 r. śm.; Anna i zmarli z rodziny Wolskich 
i Motykowskich
16.00	+ Erwin Zwierzycki (15)
19.00	+ Stefan Kaup (3)

Środa,	04.05.2022
6.30	+ Stefan Kaup (4)
6.30	+ Krystyna Trybull, m-c po pogrzebie
7.00	+ Erwin Zwierzycki (16)

7.00	++ Irena, Stanisława i Stanisław Jędrzejczyk
7.00	+ Bogdan Berliński, m-c po pogrzebie
7.30	+ ks. Piotr Makiłła (18)
7.30	+ Ks. Biskup Zygmunt Pawłowicz
18.30	O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Michała Archanioła dla 
animatora generalnego ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów naszej para�ii oraz 
rycerzy i ich rodzin
18.30	+ Maria Krefta (4)

Czwartek,	05.05.2022
6.30	+ Stefan Kaup (5)
6.30	+ Teresa Surajewska, m-c po pogrzebie
7.00	+ Erwin Zwierzycki (18)
7.00	+ Stanisław w 3 r. śm.
7.00	+ Irena Peek, m-c po pogrzebie
7.30	+ Ks. Piotr Makiłła (19)
7.30	+ Maria Krefta (5)
18.30	++ Amalia Edyta w 33 r. śm.; Maria (6 r. śm.); Halina oraz zmarli z rodzin Osman, 
Szweda, Morawiec, Sikora
18.30	+ Krzysztof Sierpiński w 4 r. śm.

Piątek,	06.05.2022
6.30	+ Stefan Kaup (6)
6.30	+ Eugeniusz Baranowski, m-c po pogrzebie
7.00	+ Erwin Zwierzycki (18)
7.00	++ Władysław Bosak w 5 r. śm.; Władysława Grochowska i Cecylia
7.00	+ Zbigniew Miroński, m-c po pogrzebie
7.30	 Wynagradzająca NSPJ za grzechy własne, naszych rodzin, Ojczyzny, całego 
świata i o nawrócenie grzeszników                                          
7.30	+ Maria Krefta (6)
18.30	+ ks. Piotr Makiłła (20)
18.30	++ Rodzice: Maria i Jan oraz zmarli z rodziny

Sobota,	07.05.2022
6.30	++ Rodzice: Marianna i Czesław i zmarli z rodziny
6.30	+ Erwin Zwierzycki (19)
7.00	+ Maria Krefta (7)
7.00	+ Stefan Kaup (7)
7.30	 O Boże błogosławieństwo dla Ojca św. Franciszka, biskupów i kapłanów- 
szczególnie z naszej para�ii
7.30	+ ks. Piotr Makiłła (21)
7.30	+ Maria Pustelnik, m-c po pogrzebie
18.30	Za Ojca św. Franciszka, naszą Ojczyznę, Radio Maryja, TV Trwam i założyciela 
o. T. Rydzyka

III	Niedziela	Wielkanocna,	08.05.2022
Górny	kościół

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole
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