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8 grudnia

II NIEDZIELA ADWENTU

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Kościół katolicki 8 grudnia
obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia
Maryi jest zasługą specjalnej
Bożej łaski. Tajemnica ta
pokazuje szczególną rolę
Maryi a także, że każdy
z nas cieszy się Bożą pomocą
w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia.
Czym jest niepokalane
poczęcie? Wyraża prawdę
o tym, że rodzice Maryi Joachim i Anna - poczęli
swoją córkę, która została
przez Boga zachowana od
zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane
przez grzech pierworodny
dotyczy tylko Maryi, która
w wyjątkowy sposób została

zachowana od grzechu ze i pełnię człowieczeństwa.
względu na to, że stała się
Matką Syna Bożego.
Wolność od grzechu i do„Niepokalanie poczęta” skonałość nie sprawia, że
oznacza nie tylko, że Maryja Maryja staje się daleka ludziom. Wręcz przeciwnie,
Jej wspólnota z każdym człowiekiem jest nieporównywalna z niczym, ponieważ to
co ludzi dzieli, co oddala ich
od siebie, to przede wszystkim wyrastający z grzechu
egoizm, którego w Maryi
nie było. Dlatego jest Ona
Matką nie tylko kochającą,
ale też rozumiejącą i współczującą. Prawda o niepokalanym poczęciu jest również
dla wszystkich chrześcijan
znakiem ukazującym, jak
była wolna od grzechu pier- wielkie rzeczy Bóg może
worodnego, ale też wyraża zdziałać w człowieku, i jakie
Jej szczególną bliskość z Bo- ma plany wobec każdego:
giem, całkowite zawierzenie doprowadzić do pełni człoBogu, wewnętrzną harmonię wieczeństwa i świętości.

Dzień Modlitw w intencjach Kościoła na Wschodzie

Umiłowani Bracia i Siostry!
Czas adwentu to czas wyjątkowo nam bliski z racji
na szczególne treści religijne
jak i ze względu na bogactwo tradycji z tym okresem
związanych. Być może ten
klimat duchowy i kulturowy sprawił, że Konferencja
Episkopatu Polski wybrała

Drugą Niedzielę Adwentu,
jako ten dzień, w którym
jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci oraz
okazania życzliwości dla
wszystkich naszych sióstr
i braci, żyjących na Wschodzie, a bliskich nam z racji
historycznych i licznych
wspólnych doświadczeń.
Wielu z nas pozostawiło
tam swoje rodziny. A jeszcze
więcej jest takich, którzy
wspominają swoich bliskich
zmarłych i ich groby, często
już bezimienne, rozsiane na
Wileńszczyźnie, Polesiu, na
Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach
Kazachstanu.

Przy tym pamiętamy dobrze,
na jakie trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia
i siostry wierzący w Chrystusa i to przez całe dziesięciolecia. Jak wiele zamknięto
świątyń! Jak wielu kapłanów
przeszło przez Syberię! Jak
wielu świeckich spotykały
kary za to, że starali się
praktykować swoją wiarę! Dziękujemy Panu Bogu
za to, że to już przeszłość.
W tej niezwykłej historii
odradzania się Kościoła Katolickiego za Wschodnią granicą, od wielu lat uczestniczy
Zespół Pomocy Kościołowi
dokończenie na str. 2

I CZYTANIE: Iz 11,1–10

Przyjście Mesjasza, króla sprawiedliwego

REFREN PSALMU: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
II CZYTANIE: Rz 15,4–9

Chrystus zbawia wszystkich ludzi

EWANGELIA: Mt 3,1–12

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę
Panu

W owym czasie wystąpił Jan
Chrzciciel i głosił na Pustyni
Judzkiej te słowa: „Nawróćcie
się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie”. Do niego to odnosi
się słowo proroka Izajasza, gdy
mówi: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego”.
Sam zaś Jan nosił odzienie
z sierści wielbłądziej i pas
skórzany około bioder, a jego
pokarmem była szarańcza
i miód leśny. Wówczas ciągnęły
do niego Jerozolima oraz cała
Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego
chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy...
...Już siekiera do korzenia
drzew jest przyłożona. Każde
więc drzewo, które nie wydaje
dobrego owocu, będzie wycięte
i w ogień wrzucone. Ja was
chrzczę wodą dla nawrócenia;
lecz Ten, który idzie za mną,
mocniejszy jest ode mnie; ja nie
jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie
Duchem Świętym i ogniem. Ma
On wiejadło w ręku i oczyści
swój omłot: pszenicę zbierze do
spichrza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym”.

6 XII g. 16.00
Św. Mikołaj dla wszystkich
grzecznych dzieci
z rodzicami

10 XII g. 10.00
Festiwal Kolęd w Będzinie

- Eliminacje w KCK
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Dzień Modlitw w intencjach Kościoła na Wschodzie
dokończenie ze str. 1

z racji II Niedzieli Adwentu,
podczas której będziemy
przeżywali Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej
Kościołowi na Wschodzie.
Serdecznie zapraszamy Polaków w kraju i poza jego
granicami do solidarności w przeżywaniu tego
dnia: modlitwy, wsparcia
i wdzięczności.

mogli radośniej i ufniej
przeżywać nie tylko święta
Bożego Narodzenia, ale
z większym spokojem patrzeć w przyszłość, składamy serdeczne podziękowanie i zapewnienie, że wierni
tworzący Kościół Katolicki
na Wschodzie, gorliwie
modlą się za ofiarodawców
w duchu wdzięczności za
przekazane ofiary. Przeżywany w Polsce i na
placówkach polonijnych
„Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam, za
wschodnią granicą, jest
dniem wdzięczności za tych,
którzy pomagają duchowo
i materialnie.

Drodzy Bracia i Siostry.
Każda bezinteresowna pomoc powróci do nas zgodnie ze słowami: „Dawajcie
a będzie wam dane; miarą
dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią
w zanadrze wasze” (Łk 6,
38). Otrzymamy tysiąckroć
więcej i to w tym życiu.
W imieniu wszystkich, Błogosławionych Świąt
Pasterzy, kapłanów, sióstr Bożego Narodzenia i Szczęzakonnych i osób obda- śliwego Nowego Roku!
rowanych na Wschodzie,
którzy dzięki naszej wraż+ Antoni P. Dydycz
liwości na ich potrzeby, Przewodniczący Zespołu Pomodzięki naszej hojności, będą
cy Kościołowi na Wschodzie

Obłóczyny kleryckie
na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski
i każdy kto duchowo czy
materialnie to wielkie dzieło
wspiera.
Dobiega końca rok szczególny, pełen wyjątkowych
wydarzeń. Już od minionej
jesieni przeżywamy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
zainicjowany przez Papieża Franciszka, pamiętając
o tym, że to św. Jan Paweł II ogłosił Niedzielę
Miłosierdzia i wyniósł na
ołtarze św. Siostrę Faustynę,
zwaną Sekretarką Bożego
Miłosierdzia. W kwietniu
świętowaliśmy 1050 – lecie
przyjęcia Chrztu św. przez
Księcia Mieszka. Centralne
uroczystości, przeżywane
w Gnieźnie i Poznaniu,
u udziałem Episkopatu,
Prezydenta Rzeczypospolitej, Rządu, Parlamentu
i wiernych, uświadomiły
nam na nowo, jak wiele
nasza Ojczyzna zawdzięcza

tym fundamentom mającym
swe korzenie w Ewangelii.
W lipcu, młodzi ze Wschodu i Zachodu, uczestniczyli
w Kongresie Młodzieży
Polonijnej a potem w wyjątkowym święcie, jakim były
Światowe Dni Młodzieży.
Radowały nas słowa Papieża Franciszka, pełne miłości
i zatroskania o każdą dziewczynę i każdego chłopaka.
Dzięki pomocy wielu organizacji, dzięki akcji „Bilet
dla Brata” i przy udziale
naszego Zespołu, wielu
młodym ludziom ze Wschodu udało się uczestniczyć
w tym szczególnym spotkaniu. Trzeba jeszcze wspomnieć o wrześniowej beatyfikacji ks. Władysława
Bukowińskiego, niestrudzonego „Apostoła Kazachstanu”. W jego osobie Kościół
uczcił też wszystkich, którzy doświadczyli tragedii
zsyłki i sowieckich łagrów.
Wszystkie te przeżycia,
pragniemy przypomnieć

W tym roku wśród kleryków III roku Wyższego
Seminarium Duchownego
w Przemyślu, którzy otrzymają sutanny jest nasz rodak

alumn Krzysztof Kawulka.
Dla wszystkich nowoobleczonych i ich rodzin jest to
bardzo duże przeżycie.

Chrystus Królem

księży diecezjalnych, 54 ka- miast ciągle na nowo trzeba
płanów zakonnych, 7 sióstr szukać sposobów przekazyzakonnych, 4 braci zakonList pasterski w związku z nowym rokiem duszpaster- nych i dwie osoby świeckie wania wiary...
skim 2016/2017 /fragmenty/
– w sumie 115 osób.
...W naszej wspólnej
działalności ewangelizaWiemy jednak, że nie cyjnej spróbujmy dotrzeć
wezwać Kościół do odnowy
zaangażowania misyjnego. wszyscy mogą wyjechać na do bliźnich, także do tych,
Jest ono nastawione przede misje zewnętrzne. Wszyscy którzy nie przychodzą na
Drodzy
Diecezjanie! wszystkim na: odnowę wiary jednak możemy i powinni- niedzielną Mszę Świętą
i życia chrześcijańskiego. śmy wspierać dzieła misyjne i nie uczestniczą w paraMisje bowiem odnawiają duchowo i materialnie...
fialnym życiu religijnym.
Szukajmy tych, którzy może
Przed nami nowy rok dusz- Kościół, wzmacniają wiarę
pasterski, na który trzeba i tożsamość chrześcijańską, ...Tematyka nowego roku z naszej winy osłabili swoją
popatrzeć w kontekście wy- dają życiu chrześcijańskie- duszpasterskiego zawarta relację z Panem Bogiem
darzeń, jakie miały miejsce mu nowy entuzjazm i nowe w haśle „Idźcie i głoście” i Jego Kościołem. Poczujmy
w minionych miesiącach. uzasadnienie. Wiara umac- stwarza także możliwość się odpowiedzialni za ich
Ważnym wydarzeniem nia się, gdy jest przekazy- podejmowania tzw. ewan- zbawienie. Oby świadectwo
gelizacji wewnętrznej, to naszego życia i serdeczna
mijającego roku kościel- wana!”
znaczy nowej ewangelizacji zachęta były „żywą Biblią”,
nego był Nadzwyczajny
Rok Miłosierdzia, którego W naszej Ojczyźnie wie- naszej archidiecezji, parafii, którą odczytają i zbliżą się
szczególnym etapem były lu z nas może cieszyć się rodzin i nas samych. Wiemy do miłosiernego Boga...
Światowe Dni Młodzie- darem wiary w Chrystu- dobrze, że nie zmieniają się
Abp Adam Szal
ży w Krakowie. W naszej sa od najmłodszych lat. prawdy Ewangelii, natoOjczyźnie przeżywaliśmy Przyjęliśmy chrzest jako
Jubileusz 1050-lecia Chrztu dzieci, wzrastamy w rodziPolski, który miał w nas nach chrześcijańskich, bez
wzmocnić poczucie odpo- przeszkód możemy korzywiedzialności za utrzymanie stać z sakramentów świętych, modlić się, pracować
i przekaz wiary.
w grupach duszpasterskich.
Naturalną konsekwencją To wielka łaska, ale też
tego jubileuszu będzie naj- i ogromne zobowiązanie
Relikwiarz
bliższy rok duszpasterski, do tego, by tą wiarą dzielić
św. Jana Pawła II
który będziemy przeżywać się z tymi, którzy żyją obok
pod hasłem „Idźcie i gło- nas. Prawdziwa miłość do
Fundatorzy
ście”. Naszym zadaniem drugiego człowieka żąda
będzie ożywienie misyjno- od nas pragnienia, by i inni
obrazu
ści Kościoła, zarówno tej mogli dostąpić zbawienia.
skierowanej do naszych Takiej miłości oczekuje od
św. Jana Pawła II
wspólnot parafialnych, jak nas sam Chrystus. Niech nie
i tej podejmowanej w kra- braknie w nas misyjnego
zapału, tego skierowane- Róża św. Anny, Kolpingowski Klub Seniora, Pani Skibicka,
jach misyjnych...
go wobec żyjących w na- Śliwa Roman, Róża św. Barbary, Stowarzyszenie Rodzina
...Do tego obowiązku jeste- szych rodzinach, parafiach, Kolpinga, Róża św. Weroniki, Róża św. Moniki, Róża św.
śmy zobowiązani na mocy szkołach, zakładach pracy, Jadwigi, Róża św. Faustyny, Szaro Wanda, Róża św. Kingi,
sakramentu chrztu świętego, w całej Ojczyźnie; ale także Akcja Katolicka, Róża św. Klary, Bractwo Najświętszego
który łączy się bardzo ściśle i tego, który będzie pole- Sakramentu, Chór parafialny, Róża św. Łucji, Róża Boga
z obowiązkiem przekazy- gał na wspieraniu w różny Ojca, Pani Romaniec, Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej,
sposób działalności misyj- Róża św. Magdaleny, Rodzina Jaroszów, Pani Rutka, Pani
wania wiary...
nej poza granicami Polski. Kaczorowska, Róża V męska, Rodzina Zarosów, Józef
...Kościół Święty, czując Czujmy się odpowiedzial- Iwanowicz, Róża św. Teresy, Apostolat Modlitewny Marsię zobowiązany do konty- nymi za działalność misyjną garetka, Krystyna Korecka, Marta Korecka-Szum, Róża
nuowania misji głoszenia Kościoła, pamiętając, że św. Agnieszki, Janina Żabińska, Róża św. Andrzeja, Róża
prawdy o zbawieniu, ciągle jako ochrzczeni, wszyscy św. Elżbiety, Kręgi Domowego Kościoła: św. Wojciecha,
na nowo uświadamia sobie jesteśmy posłani, by głosić św. Marka, św. Zofii, św. Franciszka i Hiacynty, św. Pioten obowiązek. Wielokrot- Ewangelię. Czynić to może- tra, św. Jana Vianney’a, Róża św. Krzysztofa, Róża św.
nie na temat ewangelizacji my bezpośrednio, angażując Marii, Róża św. Zofii, Rodzina Krępów, Krystyna Kiper,
świata wypowiadał się św. się wprost w działalność Rodzina Chmielowców, Rodzina Delimanów, Róża św.
Jan Paweł II. W swojej misyjną jako misjonarze. Antoniego, Róża św. Brygidy, Ryszard Kieljan, Rodzina
encyklice Redemptoris Mis- Wśród misjonarzy pocho- Piejków, Maria Stachowicz, Pracownicy parafii.
sio ukazał ważny kierunek dzących z terenu archidieD z i ę k u j e m y !
życia Kościoła: „Pragnę cezji przemyskiej jest 18

„Idźcie i głoście”
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 4 XII 16 GRUPA II
Niedziela 11 XII 16 GRUPA I
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
01.12.01 – Robert i Elżbieta Cz.

w rocznicę śmierci:

04.12.82 – Józef Plęs
07.12.92 – Stanisława Pracz
08.12.93 – Genowefa Helon
09.12.96 – Marianna Puka
08.12.97 – Maria Korecka
07.12.00 – Stefan Czereba
10.12.00 – Edward Fecko
07.12.01 – Julian Sibiga
08.12.01 – Stanisław Kornaga
04.12.03 – Ryszard Rakoczy
06.12.03 – Janina Fussek
07.12.03 – Jan Opoka
08.12.04 – Wanda Korecka
10.12.06 – Teresa Barszcz
05.12.07 – Zygmunt Frendo
06.12.09 – Jan Łucko
05.12.11 – Janina Papak
04.12.12 – Aniela Wnuk
04.12.13 – Jan Sperczyński
04.12.13 – Emilia Zając
04.12.14 – Adam Trubas
06.12.15 – Daria Skubarczyk
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
12.11.2016 r. os. Kombatantów
bl. 7 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Gumińska – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
14.11.2016 r. os. Kombatantów bl. 7a
m. 1-10. Sprzątali i ofiara: Sawa, Wysocka + Mateusz. Ofiara: L. Nowak.
Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.
19.11.2016 r. os. Kombatantów bl. 7a
m. 11-20. Sprzątali i ofiara: Puchyr,
Ogryzek, Szczepańska, Rogula,
P. Szczepański. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
21.11.2016 r. os. Kombatantów bl. 8
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Pyrczak,
Waszczuk, Tkaczyk, Łupina. Razem
– 30 zł na środki czystości i kwiaty.
26.11.2016 r. os. Kombatantów bl. 8
m. 16-25. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł.
28.11.2016 r. os. Kombatantów
bl. 9 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Sikora, Groszek, Gut + 1 os., Sopel.
Razem – 10 zł na środki czystości
i kwiaty.
03.12.2016 r. os. Kombatantów bl. 9
m. 16-25. Sprzątali i ofiara: Seremet,
Zmysłowska. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego. Po nabożeństwie będzie
zmiana tajemnic różańcowych.
2. Dziś jest dzień solidarności
z Kościołami na Wschodzie,
zbiórka do puszek przed kościołem przeznaczona jest na pomoc
tym Kościołom.
3. Dziś taca mszalna przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. Za tydzień w drugą niedzielę
miesiąca będzie specjalna składka na inwestycje parafialne i na
utrzymanie kościoła. Aktualnie
po domach też roznoszone są
opłatki, z których ofiary przeznaczone są na ogrzewanie kościoła. Tam, gdzie opłatków nie
roznieśli dorośli dzisiaj pójdzie
upoważniona młodzież z parafialnymi identyfikatorami. Prosimy o życzliwe przyjęcie.
4. W najbliższą środę nasz kleryk
Krzysztof Kawulka, który jest na
3 roku w Seminarium Duchownym otrzyma klerycką sutannę.
Polecamy go w modlitwie.
5. W czwartek Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP.
Msze św. w naszym kościele są
o godz. 6.30 i 18.00. Uroczyste
poświęcenie i wręczenie medalików dzieciom przygotowującym
się do I Komunii Św. na Mszy
o godz. 18.00.
6. W czasie adwentu nie ma
Mszy św. o godz. 7.00. Zapraszamy codziennie na godz. 6.00
na śpiewane Godzinki do Matki
Bożej i na Msze św. Roratnie ze
świecami (oprócz niedzieli) na
godz. 6.30. Dla dzieci roraty są
codziennie o godz. 18.00.
7. Bardzo dziękujemy za ofiary
złożone na obraz św. Jana Pawła II. Ze złożonych pieniędzy
wystarczyło jeszcze na zakup
adwentowego ornatu.
8. We wtorek 6 grudnia obchodzimy wspomnienie dobrotliwego bpa św. Mikołaja. W tym
dniu o godz. 16.00 w KCK św.

Niedziela 4 XII

Mikołaj będzie rozdawał paczki
dla dzieci. Rodzice mogą kontaktować się ze św. Mikołajem przez
kancelarię parafialną.
9. Dyżur do sprzątania kościoła
5 XII 16 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 10
m. 1-12 oraz 10 XII 16 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 10
m. 13-24.
10. Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia Akcja Katolicka
składa dary w postaci produktów
spożywczych z przeznaczeniem
dla biednych rodzin. Proponujemy, aby do akcji dzielenia się
darami włączyły się pozostałe
wspólnoty i wszyscy ludzie
dobrej woli z całej parafii. Dary
spożywcze, które łatwo się nie
psują można składać w kancelarii
parafialnej od jutra w godz. od
8.00 do 16.00.
11. W kiosku są do nabycia wigilijne świece Caritas.
12. Burmistrz zaprasza na spotkania dla mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem wysokiej
dotacji na Odnawialne Źródła
Energii (instalacje solarne i fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece
na biomasę) 5 grudnia o godz.
17.00 w KCK.
13. Podobnie jak w roku ubiegłym – 6 stycznia całe miasto
Jarosław będzie przeżywało
piękną imprezę plenerową pod
hasłem: Orszak Trzech Króli.
We wszystkich parafiach trwają
intensywne przygotowania organizacyjne. Na obecnym etapie
prosimy uczniów, rodziców
i nauczycieli, aby zrobili listy
tych uczniów, którzy zechcą
włączyć się w organizację Orszaku. Orszak Trzech Króli stał
się już bardzo ważnym znakiem
odradzającej się pięknej polskiej
tradycji. Zachęcamy więc, aby
to była nasza wspólna sprawa
jako wyraz szczególnej troski
o Kościół i naszą Ojczyznę.

8:00

+ Ryszard Rakoczy w 13 roczn.
śmierci.

9:30

++ Jan, Weronika, Władysław.

11:00

+ Adam Trubas o szczęśliwe
życie wieczne.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Barbara Strawińska.

18:00

+ Bolesław Makarski (4).

6:30

1) + Bolesław Makarski (5).
2) + Zofia Jasiewicz.

18:00

1) + Bogusław Czerep - int. od
rodzeństwa.
2) ++ Emilia, Jan Zając.

6:30

1) + Bolesław Makarski (6).
2) + Łucko Jan w 7 roczn. śmierci.

18:00

1) + Wanda Majcher w 16 roczn.
śmierci - o radość życia wiecznego.
2) + Stanisław Słowik
w 19 roczn. śmierci - o radość
życia wiecznego.

6:30

1) + Bolesław Makarski (7).
2) ++ Stefan, Franciszka, Daniel,
Stanisław.
3) O Boże błogosł., potrzebne
łaski, światło Ducha Św. na
dalszą drogę przygotowania do
kapłaństwa dla kleryka Krzysztofa
w dniu obłóczyn.

18:00

1) Za misje, misjonarzy
i ks. Opiekuna.
2) ++ Andrzej z okazji imienin
i zmarłych rodziców Jan i Julia.

6:30

1) + Bolesław Makarski (8).
2) + Józef Konieczny w 10 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Stanisław Kornaga
w 15 roczn. śmierci.
2) ++ Maria, Antoni, Franciszek
z rodziny Lech.

6:30

1) + Bolesław Makarski (9).
2) ++ Zmarli z rodziny Stysiał
i Zajchowski.

18:00

1) + Wojciech Turoczy.
2) ++ Z rodziny Baster, Stanisław,
Zofia, Stanisław, Janina.

6:30

1) + Bolesław Makarski (10).
2) O zdrowie, Boże błogosł. dla
Marcina.

18:00

1 ) + + J ó z e f a , Z b i g n i e w,
Edward.
2) + Stanisław Kruk w 3 roczn.
śmierci.

8:00

+ Bolesław Makarski (11).

9:30

+ Adaria Szubarczyk
w 1 roczn. śmierci - int. od sąsiadki
i koleżanki.

11:00

+ Stefan Grela w 21 roczn.
śmierci.

12:15

+ Ryszard Mierzwa w 2 roczn.
śmierci - int. od żony i dzieci.

16:00

++ Bronisław w 1 roczn. śmierci,
Regina, Ksawera, Czesław.

18:00

+ M i e c z y s ł a w Wo j t a s z e k
w 1 roczn. śmierci.

Poniedziałek 5 XII

Wtorek 6 XII

Środa 7 XII

Czwartek 8 XII

Piątek 9 XII

Sobota 10 XII

Niedziela 11 XII

W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączony
został:

Mateusz Łukasz Gil
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.0017.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.
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