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EWANGELIA  (Mk 1,1-8) 

Początek Ewangelii o Jezusie 

Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest 

napisane u proroka Izajasza: Oto Ja 

posyłam wysłańca mego przed Tobą; 

on przygotuje drogę Twoją. Głos 

wołającego na pustyni: Przygotujcie 

drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. 

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i 

głosił chrzest nawrócenia na 

odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do 

niego cała judzka kraina oraz wszyscy 

mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali 

od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan 

nosił odzienie z sierści wielbłądziej i 

pas skórzany około bioder, a żywił się 

szarańczą i miodem leśnym. I tak 

głosił: Idzie za mną mocniejszy ode 

mnie, a ja nie jestem godzien, aby się 

schylić i rozwiązać rzemyk u Jego 

sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On 

zaś chrzcić was będzie Duchem 

Świętym. 
 

Poniżej 

zamieszczamy list 

Episkopatu Polski na 

100. Rocznicę założenia 

Rycerstwa Niepokalanej 
 

STO LAT Z 

NIEPOKALANĄ I 

JEJ 

RYCERSTWEM  

Drodzy Bracia i Siostry! 

Motywem przewodnim 

niniejszego listu pasterskiego jest 

setna rocznica powstania Rycerstwa 

Niepokalanej − prostej realizacji 

prawdy o Niepokalanym Poczęciu 

Najświętszej Maryi Panny, tak jak 

rozumiał to św. Maksymilian Maria 

Kolbe. W jego zamyśle Rycerstwo 

Niepokalanej stanowiło formę 

wcielenia maryjnego dogmatu w 

praktykę życia codziennego. 

W 1933 roku o. Kolbe, podczas 

podróży misyjnej, w jednym ze 

swoich listów napisał, na czym to 

„wcielenie” − w duchu Rycerstwa − 

polega: „Pragniemy do tego stopnia 

należeć do Niepokalanej, by nie tylko 

nie pozostało w nas nic, co by nie 

było Jej, ale byśmy zostali 

unicestwieni w Niej, przemienieni w 

Nią, przeistoczeni w Nią, aby tylko 

Ona pozostała. – Byśmy tak bardzo 

byli Jej, jak Ona jest Boga” (Pisma 

I,655). 

1. Rycerstwo Niepokalanej − 

geneza i cele 

W tym roku mija sto lat od założenia 

Rycerstwa Niepokalanej. Jego 

powstanie wynikało przede 

wszystkim z pragnienia ratowania 

dusz, ale i z potrzeby czasu. Wówczas 

bowiem dogasała I wojna światowa, 
rozpalało się zarzewie Rewolucji 

Październikowej i nasilały się 

antykościelne działania masonerii. 

Z drugiej strony Matka Boża w 

Fatimie objawiła tajemnice i wezwała 

do nawrócenia. W takich 

okolicznościach, 16 października 

1917 roku, ojciec Maksymilian Maria 

Kolbe (wówczas jeszcze jako kleryk) 

wraz z sześcioma innymi 

franciszkanami, inicjuje ruch maryjny 

– Rycerstwo Niepokalanej. Ruch był 

otwarty na wszystkich: na świeckich i 

na duchownych, na dzieci, młodzież i 

dorosłych. Warto zauważyć, że 

Rycerstwo Niepokalanej powstało 

trzy dni po objawieniach Matki Bożej 

w Fatimie i było niejako odpowiedzią 

na Orędzie z nieba. 

Celem Rycerstwa jest wypełnianie 

misji Kościoła, którą jest wezwanie 

do nawrócenia wszystkich 

grzeszników oraz ich uświęcenie „pod 

opieką i za pośrednictwem NMP 

Niepokalanej”. W tym procesie 

przemiany nieodzowne są dwa 

warunki: całkowite oddanie się Maryi 

za „narzędzie w Jej niepokalanych 

rękach” oraz noszenie „Cudownego 

Medalika”. Według św. 

Maksymiliana należy wykorzystać 

„wszelkie środki (byle godziwe), na 

jakie pozwalają stan, warunki 

i okoliczności, co poleca się każdego 

gorliwości i roztropności: przede 

wszystkim zaś Cudowny Medalik i o 

ile możności raz na dzień zwrócić się 

do NMP Niepokalanej z aktem 

strzelistym: O Maryjo bez grzechu 
poczęta, módl się za nami, którzy się 
do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, 

którzy się do Ciebie nie uciekają, 

zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła 
świętego i poleconymi Tobie” (Pisma 

II,215). 

 

2. Rycerstwo Niepokalanej wczoraj 

Dzieje Rycerstwa Niepokalanej, jego 

tożsamość i istotę można prześledzić 
w trzech płaszczyznach czasowych: w 

historycznym wczoraj, we 

współczesnym dzisiaj oraz w 

przyszłym jutro. 
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W pamięci starszego pokolenia 

pozostają nadal żywe wydarzenia 

tamtego wczoraj, kiedy niepozorny 

franciszkanin położył podwaliny pod 

polskie centrum maryjnego ruchu, 

fundując niedaleko Warszawy 

klasztor, a zarazem wydawnictwo − 

Niepokalanów. W latach 

międzywojennych zarówno klasztor, 

jak i jego dzieło misyjne, 

propagowane przez miesięcznik 

„Rycerz Niepokalanej” oraz inne 

publikacje, stały się znane w całym 

kraju zarówno w środowiskach 

wiejskich, jaki i miejskich. W połowie 

lat 30-tych ubiegłego wieku „Rycerz 

Niepokalanej” był pismem ze średnim 

nakładem ośmiuset tysięcy 

egzemplarzy; a w roku 1938 

zanotował rekordowy wynik miliona 

egzemplarzy. 

Ze wzrostem popularności 

miesięcznika szybko rosły szeregi 

Rycerstwa Niepokalanej, którego stan 

liczebny jesienią 1939 r. wynosił bez 

mała milion członków. Przyniosło 

ono ożywienie ducha religijnego w 

Polsce oraz przyczyniło się do 

podniesienia moralności i katolickiej 

świadomości społeczeństwa. 

Aktywność Rycerstwa Niepokalanej 

nie ograniczała się do terytorium 

Polski. Już w 1930 roku o. Kolbe, 

powodowany duchem misyjnym, 

wyjechał do Japonii, by tam szerzyć 

idee rycerstwa. 

Czas drugiej wojny światowej 

przerwał rozwój Rycerstwa. Po jej 

zakończeniu władze komunistyczne 

zakazały wydawania miesięcznika, 

zarekwirowały maszyny a 

wydawnictwo rozwiązały. Rycerstwo 

Niepokalanej trwało jednak 

niezmiennie przy swojej idei i celach. 

3. Rycerstwo Niepokalanej dzisiaj 

 Po transformacji systemowej w 

Polsce Rycerstwo stanęło przed 

nowymi wyzwaniami. Programowy, 

ideologiczny ateizm ustąpił miejsca 

postawom neoliberalnym i 

antykościelnym. Rycerstwo podąża z 

zmieniającym się światem i poza 

działalnością tradycyjną, 

zainicjowaną jeszcze przez św. 

Maksymiliana, rozwija nowe formy, 

odpowiadające współczesnym 

wyzwaniom Kościoła i świata. 

Powstały i działają między innymi: 

Młodzieżowy Ruch Rycerstwa 

Niepokalanej, Szkoła Ewangelizacji 

Niepokalanej, Rycerstwo 

Niepokalanej u Stóp Krzyża. Ci 

ostatni stanowią potężną armię 

modlitwy i cierpienia; są − jak ujął to 

św. Maksymilian − „strażą przednią” 

Rycerstwa. 

Rycerstwo Niepokalanej nadal się 

rozwija. Istnieje w około 50 krajach. 

Szacuje się, że od jego założenia, aż 

do dziś do Rycerstwa zapisało się na 

świecie ponad 4 miliony osób, w tym 

około 2 miliony w Polsce. 

Dwadzieścia lat temu Kościół uznał 

Rycerstwo Niepokalanej za publiczne, 

powszechne i międzynarodowe 

stowarzyszenie wiernych i zatwierdził 

jego Statuty. 

4. Jutro należy do Niepokalanej 

 W obecnych czasach Rycerstwo jawi 

się jako swoiste antidotum na różnego 

rodzaju konflikty i zniewolenia duszy 

ludzkiej. Idea Rycerstwa 

Niepokalanej została zawarta w tzw. 

„Dyplomiku” oraz w modlitewnym 

Akcie oddania się Niepokalanej. 

Przyjęcie tych treści i wcielenie ich w 

życie sprawi, że będziemy 

kształtowali siebie na wzór Maryi 

Niepokalanej. Dzięki temu – jak uczy 

św. Maksymilian – możemy stać się 

„tym środkiem przez który 

Niepokalana kocha Jezusa i Jezus 

widząc nas jako własność i jakby 

część ukochanej Matki, kocha Ją w 

nas i przez nas” (Pisma I,655). 

Każdy może zostać rycerzem 

Niepokalanej. Wystarczy skierować 

prośbę do Centrum Narodowego 

Rycerstwa Niepokalanej w 

Niepokalanowie. Po otrzymaniu 

deklaracji należy ją wypełnić i 

podpisać a następnie odesłać do 

Niepokalanowa. Osoba, która 

zdeklarowała chęć wstąpienia do 

Rycerstwa, zostanie wpisana do 

Księgi Rycerstwa i otrzyma 

„Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej”, 

który jest swego rodzaju legitymacją 

oraz Cudowny Medalik. Po ich 

otrzymaniu należy w dniu wpisanym 

w „Dyplomiku” przystąpić do 

sakramentu pokuty i w pełni 

uczestniczyć we Mszy Świętej oraz 

dokonać aktu całkowitego 

poświęcenia się Niepokalanej. 

Formuła aktu znajduje się w 

„Dyplomiku”. Na znak oddania 

należy zawiesić na szyi Cudowny 

Medalik. 

Prośmy Niepokalaną, którą św. 

Maksymilian uczynił swoim Ideałem i 

Hetmanką oraz Wszechpośredniczką 

naszą u Boga, aby poprowadziła nas 

ku Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa − 

w szeregach Jej Rycerstwa. 

Podpisali: Kardynałowie, 

Arcybiskupi i Biskupi  obecni na 376. 

Zebraniu Plenarnym Konferencji 

Episkopatu Polski 

Zakopane, 6-7 czerwca 2017 r. 

 

 

 

 

 

Tak jak miłość 

na spotkanie… 
 

Trwamy w Adwencie. Jak dobrze 

wiemy, to czas oczekiwania na 

przyjście Jezusa. W ten sposób 

chcemy przygotować się w bliższej 

perspektywie na święta Bożego 

Narodzenia, dalszej do ponownego 

przyjścia Jezusa na końcu czasów. 

Adwent trwa cztery kolejne niedziele, 

a kończy się wieczorem 24 grudnia.  
 

Prawda, że Jezus powtórnie przyjdzie 

jest niezwykle ważną i pocieszającą 

prawdą. Przed nami zadanie dobrego 

przeżycia tego czasu. I jak co roku 

wraca pytanie o to jak go nie 

zmarnować. Świece, które będą 

niejako odliczały czas do Bożego 

Narodzenia są także przypomnieniem, 

że czas biegnie niezwykle szybko.  
 

Niebawem w sklepach i 

hipermarketach pojawią się 

świąteczne piosenki, ozdoby… 

ogarnie nas szał świąteczny, mimo że 

adwentowe świece cięgle będą się 

palić żywym płomieniem. W mediach 

społecznościowych pojawiły się 

prośby, by przedsiębiorcy zatrzymali 

się z marketingiem świątecznym i nie 

odbierali nam „magii” świąt. 
 

Adwent, jakkolwiek byśmy na niego 

nie popatrzyli ma nas do czegoś 

przygotować. Co roku przeżywamy to 

samo, pozornie ten sam czas. Jednak 

tylko pozornie. Każdy Adwent jest 

inny nie ze względu na powód 

oczekiwania, ale ze względu na nasze 

życie. Jesteśmy starsi niż rok temu, 

mądrzejsi o pewne życiowe 

doświadczenie, bogatsi o wiele 

radości zarówno wiele cierpienia… 

jesteśmy inni. I tacy „inni” chcemy 
też inaczej przeżyć ten Adwent. 

Chcemy zrobić kolejny krok w naszej 

wierze, przybliżyć się do Boga, lepiej 

przygotować się do świąt. Ale święta 

to tylko wymiar pośredni.  
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Całe nasze życie w pewnym sensie 

jest Adwentem. Bo wciąż czekamy na 

nasze spotkanie z Bogiem w niebie – 

to jest przecież celem każdego 

wierzącego człowieka. O tym także 

przypominać będzie nam Liturgia 

Słowa szczególnie w pierwszej części 

Adwentu (do 16 grudnia). 
 

Kościół pomaga nam w przeżywaniu 

tego czasu, nie tylko poprzez Liturgię 

Słowa, ale także poprzez specjalne 

Msze św. nazywane „roratami”. Mają 

one szczególne znaczenia, 

uświadamiają nam, że przyjście 

Jezusa na świat opromieniło także i 

nasze życie. Symbolem tego są 

lampiony, ale także chwila, gdy 

podczas wyśpiewywania „Chwała na 

wysokości Bogu” w Kościele zapalają 

się wszystkie światła. Tajemnica 

wcielenia Syna Bożego  
rzuciła nowy blask  
na życie ludzi. 

 

Chrystus jest światem, za którym 

nieustannie mamy podążać także w 

czasie Adwentu. Powinniśmy tak jak 

świecie na ołtarzu zapalić nasze serca 

do wiary, nadziei i miłości, tak by 

żadna chwila Adwentu nie była 

zmarnowana, by nasze życie było 

przepełnione miłością.  
 

Ta podróż nigdy się nie kończy. Tak 
jak w życiu każdego z nas zawsze 

trzeba wyruszać na nowo, podnieść 

się, odnajdywać na nowo poczucie 
celu naszego istnienia, tak też wielka 
rodzina ludzka musi zawsze odnawiać 

wspólną perspektywę, ku której 
zdążamy. Perspektywę nadziei, by 
dokonać dobrej podróży! Okres 

Adwentu, który dziś na nowo 

rozpoczynamy przywraca nam 
perspektywę nadziei, nadziei, która 

nie zawodzi, ponieważ opiera się na 
Słowie Bożym. Nadzieja ta nie 
zawodzi, bo Pan nigdy nie zawodzi! 

On jest wierny! On nie zawodzi! 
Odczujmy, pomyślmy o tym pięknie! – 

Papież Franciszek 

 

Świat na Ciebie czeka Panie, jak na 

sen zmęczony dzień.  Tak jak miłość 

na spotkanie, jak na deszcze kwiatów 

cień. 

To jest nasze radosne czekanie, choć 

fioletem zasnute są dni. Teraz 

Gabriel, Nazaret i Maria, a w 

Betlejem ta noc jeszcze śpi. 

 

Magdalena Maraj 
 

Refleksja 
 

Za nami mikołajki, przed 

nami już niedługo Wigilia. To jest 
szczególny czas, uwielbiam Święta 

Bożego Narodzenia, szczególnie jak 

jest śnieg za oknami. Wtedy dopiero 
jest piękna atmosfera.  

Byłam w niedziele na mszy 

świętej u Dominikanów i trafiłam 

akurat na rozpoczęcie rekolekcji.  
Ksiądz, który głosił naukę 

rozpoczął od napomnienia, żeby nie 

zapomnieć o tym, co jest tak 
naprawdę ważne w tym czasie. W 

reklamach, galeriach, telewizji 

mamią nas przeróżnymi ofertami, 

działając na nasze zmysły, ulegamy 
presji, że to nam jest rzeczywiście 

potrzebne. Ludzie spędzają godziny 

w galeriach poszukując prezentów, 
biegając za promocjami. Nie ma nic 

złego w tym, że chcemy kogoś 

obdarować, problem w tym, jeśli to 
staje się priorytetem i na święta 

patrzymy tylko przez pryzmat 

przyziemnych przyjemności. Jest to 

czas bardzo ważny dla nas, w wielu 
kościołach rozpoczęły się już 

rekolekcje, mamy tyle możliwości, 

aby zaczerpnąć czegoś więcej, 
zatrzymać się i poddać refleksji. Są 

też rekolekcje internetowe, dla tych 

bardzo zabieganych. Można 
wyznaczyć sobie jakiś cel na okres 

Adwentu. Przeczytać dobrą książkę, 

słuchać audiobooków, jeśli sporo 

jeździmy autem. Niech nasze 
postanowienia nie ograniczają się do 

niejedzenia słodyczy czy 

zaprzestanie oglądania ulubionego 
serialu. 

Zróbmy coś, co ubogaci 

nasze wnętrze, przyczyni się do 

samorozwoju, z korzyścią dla siebie 
i bliskich. Bardzo imponują mi 

kobiety, które na Facebook, 

pokazują już swój plan przygotowań 
świątecznych. Wymieniają się 

przepisami na potrawy i bardzo 

cieszą się na ten czas. Bo dobra 
atmosfera w zaciszu domowym jest 

bardzo istotna, radosny czas 

przygotowań też. Domownicy chcą 

wracać do takiego domu, wiedzą, że 
tam czeka na nich same 

przyjemności. Wspólne ubieranie 

choinki, kolędowanie, zapach 
potraw i ciast, dzielenie się 

opłatkiem. Ile z nas marzy o takich 

świętach? Co roku sobie 

obiecujemy, że zwolnimy, kolejne 
święta już nie będą na ostatnią 

chwilę? Bo chcemy poczuć tą 

atmosferę, wyciszyć się. Wszystko 
zależy od nas. Trzeba tylko chcieć. 

Ksiądz Jan Twardowski twierdził, 

Boże Narodzenie jest dlatego, żeby 

uczyć się miłości, żeby podawać 
sobie ręce, żeby się uśmiechać do 

siebie, żeby sobie przebaczać. 

Myślę, że w tym okresie warto 
rozejrzeć się dookoła i dostrzec 

kogoś czekającego na pomoc i 

wsparcie. Wstańmy z kanapy, jak 
apelował papież Franciszek. 

Na koniec przytoczę słowa 

siostry Małgorzaty Chmielewskiej: 

„Jeśli jesteś skupiony niemal 
wyłącznie na konsumowaniu, to 

cywilizacja podpowiada ci:» Bój się 

jutra «, bo jutro możesz nie mieć 
czego konsumować i stracisz to, co 

masz. Żyjemy w histerycznym lęku. 

W naszym codziennym życiu 

możemy się na tym wielokrotnie 
złapać. Podam przykład. Wczoraj, 

kiedy nagle się okazało, że do 

naszego Domu w Nagorzycach mają 
przyjechać kolejni goście z Syrii, 

lekko się podłamałam. Wiedziałam, 

że wy do mnie jedziecie, więc 
przygotowaliśmy wam pokój i 

spanie. A teraz jeszcze nagle 

spadają nam na głowę kolejni goście 

i nie mam gdzie ich położyć. Chwila 
histerii i paniki. I po chwili:» Ty 

głupia – myślę sobie – wystarczy, że 

oddasz swój pokój! «. Wiecie, co 
mam na myśli? To była refleksja 

starego chytrusa, który ze mnie 

wylazł: »Jak to! Ja mam oddać swój 

pokój, w którym chociaż na chwilę 
mogę złapać wytchnienie!?«. 

Kocham was, więc od razu 

oprzytomniałam, mówiąc sobie: 
»Przecież zmieścimy się wszyscy, 

tylko ty, stara zakonnico, musisz się 

trochę posunąć«”. 

Anna Zielińska 
 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbali mieszkańcy ul. Kard. 

Wojtyły 

Piotr Konopelski, Bogdan 

Szyszka, Krystyna Stolarska, 

Agnieszka Chlebek, Alina Buż, 

Jan Pitera, Urszula Stanio, 

Dorota Harchut, Zbigniew 

Oleszko, Anita Kucięba, 
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Bartłomiej Bembenek, Ewelina 

Leicht 

Bóg zapłać! 

 

Gratulacje dla chóru 

Alba Cantans 

25 listopada 2017 r. nasz 

parafialny chór Alba Cantans 

zajał drugie miejsce w II 

Ogólnopolskim Festiwalu 

Muzyki Chórowej Cantantes 

Lublinensis w Lublinie. Jest to 

pierwszy tak duży sukces 

naszych chórzystów. 

Gratulujemy z całego serca 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

10 grudnia 2017 

II NIEDZIELA ADWENTU 

1. Dzisiaj przeżywamy 2. Niedzielę Adwentu. Msze 

św. roratnie codziennie o godz. 18.00. W zakrystii 

można już nabyć opłatki wigilijne. Korzystajmy z tej 

możliwości, aby opłatki, którymi będziemy się dzielić 

pochodziły z pewnych źródeł. 

2. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 i 12 

złotych oraz świąteczne kartki i piękne kalendarze 

przeznaczone dla rodzin. Dochód przeznaczony 

zostanie na potrzeby Caritas. U uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 9 można także nabyć własnoręcznie 

przez nich wykonane kartki świąteczne. Włączmy się 

w te inicjatywy, gdyż dzięki nim pomagamy 

najbardziej potrzebującym. 

3. Dzisiaj Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy 

i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. 

Ofiary na ten cel można złożyć do puszek przed 

kościołem. 

4. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 17.00 i na spotkanie 

zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. 

5. W piątek o godz. 18.00 Mszą świętą rozpoczną się 

rekolekcje ewangelizacyjne dla rodzin. Zapraszamy do 

udziału rodziny z parafii, zarówno młode, jak i z 

większym doświadczeniem. Rekolekcje będą trwać w 

piątek od godz. 18 do 21; w sobotę od 8.00 do 21.00 

(w Domu Kultury) i w niedzielę od 8.00 do 12.30 (w 

Domu Kultury i w kościele). W czasie rekolekcji dla 

dzieci zostaną przygotowane specjalne zajęcia. Dzisiaj 

po Mszy św. otrzymamy zaproszenia do udziału w 

rekolekcjach. 

6. W piątek o godz. 15.00 koronka do Bożego 

Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu do 

Mszy św. W sobotę rozpoczniemy Nowennę przed 

Uroczystością Bożego Narodzenia. 

7. W przyszłą niedzielę różaniec przed Mszą św. o 

godz. 11.30 poprowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół 

Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. 

8. Dziękujemy rodzinom z parafii za przygotowanie 

kościoła na dzisiejszą niedzielę i na cały tydzień. Bóg 

zapłać również za ofiarę na ogrzewanie świątyni. 

Troskę o kościół w nadchodzącym tygodniu 

powierzamy dziesięciu pierwszym rodzinom z ul. 

Kard. Wojtyły i Słowiańskiej zaczynając od Pani 

Doroty Błaszczyk.  

9. Zapraszamy do lektury czasopism katolickich i 

naszej gazetki parafialnej. Wszelkie informacje 

dotyczące życia parafii można znaleźć na stronie 

internetowej oraz na parafialnym profilu na 

Facebooku. 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki 

 (Mk 1, 3) 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

II TYDZIEŃ ADWENTU 

10/12/2017 – 17/12/2017 

 
10/12 II Niedziela Adwentu 

7 30 

9 30 

 

 

11 30 

 

17 00 

za parafian 

1) + Kazimierz Wąsacz – 10. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Czesława i Janina Znojek w rocznicę śmierci 

za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa 

Dobrej Śmierci 

+ Adam Solecki 

 
 

11/12 Poniedziałek 

7 00 

18 00 

 

+ Kazimierz Wąsacz – 11. Msza św. gregoriańska 

1) + Anna Klucznik w 10. rocznicę śmierci 

2) + Lucyna Członka od rodziny Romana Paśko 

 

12/12 Wtorek 

7 00 

18 00 

 

+ Ryszard Trojanowski od Ryszarda Pałki z rodziną 

1) + Kazimierz Wąsacz – 12. Msza św. gregoriańska 

2) + Helena Gwiżdż od rodziny Synosiów 

 

13/12 Środa – wsp. św. Łucji 

7 00 

18 00 

+ Emilia Wilk od rodziny Kalandyków 

1) + Kazimierz Wąsacz – 13. Msza św. gregoriańska 

2) + Helena Miąsik od rodziny Wilków 

 

14/12 Czwartek – wsp. św. Jana od Krzyża 

7 00 

18 00 

 

+ Mariusz Wilk od Bronisławy i Kazimierza Janusz 

1) + Kazimierz Wąsacz – 14. Msza św. gregoriańska 

2) + Jan Rak w 14. rocznicę śmierci 

 

15/12 Piątek 

7 00 

18 00 

+ Elżbieta Puc od Krzysztofa z rodziną 

1) + Kazimierz Wąsacz – 15. Msza św. gregoriańska 

2) + Aleksander, Ludwika, Mirosława 

 

16/12 Sobota  

7 00 

18 00 

+ Lucyna Członka 

1) + Kazimierz Wąsacz – 16. Msza św. gregoriańska 

2) + Helena Gwiżdż od rodziny Walny 

 

17/12 III Niedziela Adwentu 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Kazimierz Wąsacz – 17. Msza św. gregoriańska 

+ Andrzej i Edward Zięba 

za parafian 

+ Władysław Łuszczak w 5. rocznicę śmierci 
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