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EWANGELIA (J 1,6-8.19-28) 

Pojawił się człowiek posłany 

przez Boga - Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby 

zaświadczyć o światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego. Nie był on 

światłością, lecz /posłanym/, aby 

zaświadczyć o światłości. Takie jest 

świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali 

do niego z Jerozolimy kapłanów i 
lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? 

on wyznał, a nie zaprzeczył, 

oświadczając: Ja nie jestem 
Mesjaszem. Zapytali go: Cóż 

zatem? Czy jesteś Eliaszem? 

Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś 

prorokiem? Odparł: Nie! 
Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, 

abyśmy mogli dać odpowiedź tym, 

którzy nas wysłali? Co mówisz sam 
o sobie? Odpowiedział: Jam głos 

wołającego na pustyni: Prostujcie 

drogę Pańską, jak powiedział prorok 

Izajasz. A wysłannicy byli spośród 
faryzeuszów. I zadawali mu pytania, 

mówiąc do niego: Czemu zatem 

chrzcisz, skoro nie jesteś ani 
Mesjaszem, ani Eliaszem, ani 

prorokiem? Jan im tak 

odpowiedział: Ja chrzczę wodą. 
Pośród was stoi Ten, którego wy nie 

znacie, który po mnie idzie, a 

któremu ja nie jestem godzien 

odwiązać rzemyka u Jego sandała. 
Działo się to w Betanii, po drugiej 

stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał 

chrztu. 
 

Okiem proboszcza 
 
 Tegoroczny Adwent jest 

bardzo krótki. Szybko minęły jego 

pierwsze dwa tygodnie, a w 
najbliższą niedzielę będziemy już 

przeżywać Wigilię Bożego 

Narodzenia. Właśnie dlatego czas 

ten musimy dobrze wykorzystać, 
aby przyjście Chrystusa w Betlejem 

nie zaskoczyło nas, ale było 

rzeczywistym umocnieniem i 
radością. Tydzień, który przed nami 

będzie wypełniony wieloma 

sprawami i intensywnymi 
przygotowaniami, zróbmy jednak 

wszystko, aby do przygotowań, 

które trzeba zrobić w domu 

dołączyć także przygotowanie 
duchowe.  

 Już jutro, czyli w 

poniedziałek, w naszej parafii 
będzie miała miejsce 

przedświąteczna spowiedź. 

Zaproszeni księża będą służyć 
sakramentem pokuty od godz. 10.00 

do 12.00 oraz od 15.00 do 18.00 z 

krótką przerwą pomiędzy 16.30 a 

17.00. Znajdźmy czas na pojednanie 

się z Panem Bogiem, bo wtedy 

przeżywanie Świąt będzie miało o 

wiele głębszy wymiar. 
 W najbliższy piątek od 

godz. 11.30 odwiedzimy chorych w 

parafii z sakramentem pokuty i z 

Komunią świętą. Prosimy o 
zgłoszenie tych osób, które pragną 

przystąpić do sakramentów, a nie 

mogą przyjść do kościoła. Nie 
musimy zgłaszać tych chorych, 

których odwiedzamy w pierwsze 

piątki miesiąca. 

 W dzień Wigilii Msze 
święte w naszym kościele będą 

odprawione o godz. 7.30; 9.30 i 

11.30. Nie będzie Mszy świętej o 
godz. 17.00. Pamiętajmy o 

religijnym wymiarze wieczerzy 

wigilijnej. Zachowajmy też 
tradycyjny w Polsce post od 

pokarmów mięsnych i abstynencję 

w ten dzień.  

 W ostatnich dniach w 
kościele pojawiły się dwie pierwsze 

nowe ławki. Można na nich usiąść, 

sprawdzić na ile są wygodne i 
przekazać uwagi. Jeśli 

zaakceptujemy taką ich formę, to do 

Świąt Wielkanocnych zostaną 
wykonane ławki, które zastąpią 

krzesła w bocznych rzędach, a 
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później wymienimy ławki w 

rzędach środkowych. Koszt jednego 

metra bieżącego takiej ławki to 1050 
zł, a na cały kościół potrzeba nam 

ok. 140 metrów ławek. Dziękujemy 

ofiarodawcom, którzy już złożyli 
ofiarę z przeznaczeniem na ławki. 

Każdy parafianin może się dołączyć 

do tej inwestycji jako sponsor lub 

dobroczyńca, składając dowolną 
ofiarę na ten cel w kopercie lub 

przez przelew na konto. Na ten cel 

przeznaczone zostaną także dochody 
z ostatniego Pikniku Rodzinnego. 

 Niech każdy dzień 

ostatniego tygodnia przed Świętami 
będzie wypełniony Bożym 

błogosławieństwem i światłem 

Ducha Świętego. 
 

ks. Tomasz - proboszcz 
 

 

 

 

„CUDZE 

CHWALICIE, SWEGO 

NIE ZNACIE” 
 

Dobiega końca rok 

2017, którego patronem, 

obok św. Alberta 

Chmielowskiego, jest bł. 

Honorat Koźmiński. Okazją 

do ogłoszenia tego patronatu 

były obchody stulecia 

śmierci bł. Ojca Honorata. Ten 

polski zakonnik urodził się 16 

października 1829 roku w Białej na 

Podlasiu. Na chrzcie otrzymał imiona: 

Florentyn, Wacław, Jan, Stefan. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej i 

gimnazjum, studiował w Szkole Sztuk 

Pięknych w Warszawie. Jako student, 

w 1946 roku, posądzony o udział w 

spisku przeciwko władzy carskiej, 

został uwięziony w X Pawilonie 

Cytadeli Warszawskiej. 

Więzienie stało się dla niego 

miejscem odzyskania wiary w Boga, 

utraconej podczas studiów. Nie 

udowodniono mu winy i po wielu 

miesiącach przesłuchań, wiosną 1847 

roku został zwolniony. Pod wpływem 

przeżyć w Cytadeli postanowił 

poświęcić życie Bogu. Wybrał Zakon 

Braci Mniejszych Kapucynów, do 

którego został przyjęty w 1848 roku. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 

1852 roku w kościele św. Krzyża w 

Warszawie. Pracował kolejno w 

następujących klasztorach: w 

Warszawie do 1864 roku, w 

Zakroczymiu do 1892 roku i w 

Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie 

pozostał aż do śmierci.  

W swojej pracy 

duszpasterskiej o. Honorat zapisał się 

jako wspaniały kaznodzieja, 

spowiednik, pedagog, reorganizator 

Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego 

i krzewiciel róż różańcowych, a także 

założyciel zgromadzeń 

bezhabitowych, których zadaniem 

było przeciwstawienie się 

demoralizacji, rusyfikacji i walce z 

Kościołem katolickim. Ojciec 

Honorat całym swoim życiem dawał 

świadectwo wielkiej wiary, 

wytrwałości i niezłomnego 

patriotyzmu. Nie doczekał jednak 

odzyskania niepodległości - zmarł 16 

grudnia 1916 roku. Pogrzeb stał się 

potwierdzeniem jego świętości. 

Ludzie garnęli, by z bliska zobaczyć 

człowieka, który nigdy się nie poddał, 

ale pozostał wierny Bogu i Ojczyźnie. 

16 października 1988 

roku w Rzymie 

papież Jan Paweł II 

ogłosił ojca 

Honorata 

błogosławionym. 

Bł. 

Honorat Koźmiński 

był jednym z 

pierwszych 

propagatorów 

objawień 

gietrzwałdzkich, 

czemu dał wyraz w 

swoim rękopisie 

„Przesłanie z 

Gietrzwałdu - Chwała Jezusowi 

poprzez Maryję Niepokalanie 

Poczętą”, napisanym w 1878 roku, 

czyli w rok po objawieniach Matki 

Bożej w Gietrzwałdzie. 

Błogosławiony twierdził, że 

objawienia te są dowodem 

szczególnego błogosławieństwa i 

łaski dla narodu polskiego i tak o nich 

pisał: "Nigdy nie słyszano jeszcze, aby 

tak długo i tak przystępnie i w sposób 

tak uroczysty ukazała się Matka Boża, 
jak to miało miejsce w Gietrzwałdzie". 

Objawienia w Gietrzwałdzie 

trwały od 27 czerwca do 16 września 

1877 roku. Dużo wiemy o Fatimie w 

Portugalii, szczególnie w mijającym 

roku kiedy obchodziliśmy 100-lecie 

objawień fatimskich, często 

odwiedzamy słynne francuskie 

Lourdes czy La Salette, ale czy 

pamiętamy o polskim Gietrzwałdzie i 

jedynych uznanych Maryjnych 

objawieniach w Polsce? Czyżby 

sprawdziła się tutaj fraza zaczerpnięta 

z utworu Stanisława Jachowicza: 

„Cudze chwalicie, a swego nie znacie, 

sami nie wiecie, co posiadacie”. 
Tymczasem to właśnie sama Matka 

Boża, pocieszając polski i wierny lud, 

tak bardzo uciemiężony i gnębiony 

przez zaborców, właśnie w 

Gietrzwałdzie wzywała nas Polaków 

do codziennej modlitwy różańcowej, 

pokuty za grzechy, zaniechania 

pijaństwa oraz miłości do bliźnich. 

Podobnie jak w Lourdes czy 

Fatimie, Maryja objawiła się wiejskim 

ubogim dzieciom: 13-letniej Justynie 

Szafrańskiej i 12-letniej Barbarze 

Smuleowskiej, o których o. Honorat 

pisał, że: „Były oddane pracy i nie 
miały w sobie nic osobliwego według 

świata, nie odznaczały się ani 
mieniem, ani urodą, ani bystrością 
umysłu lub wykształcenia, ani 

ułożeniem, ani ubiorem, ale 
odznaczały się pokorą i prostotą i 

dlatego podobały się Bogu”. 

Matka Boża objawiła się 

pierwszy raz Justynie, kiedy wracała z 

mamą z egzaminu przed 

przystąpieniem do Pierwszej Komunii 

Świętej. Następnego dnia postać 

ubraną na biało, siedzącą na złotym 

tronie z Dzieciątkiem Jezus pośród 

Aniołów w czasie odmawiania 

różańca zobaczyła też Barbara 

Samulowska. Na zadane pytanie: 

„Kto Ty jesteś?”, dziewczynki 

usłyszały odpowiedź: "Jestem 
Najświętsza Panna Maryja 

Niepokalanie Poczęta". Na pytanie: 

„Czego sobie życzysz?”, Maryja 

odpowiedziała: "Chcę, abyście 

codziennie odmawiali różaniec".  

Matka Boża przychodziła aż 

160 razy (w Lourdes Maryja ukazała 

się 18 razy, w Fatimie 6 razy). W 

objawieniach Maryja była sama lub w 

towarzystwie Aniołów, a Jej oblicze 

zazwyczaj było łagodne i 

uśmiechnięte. Zawsze przemawiała w 

języku polskim, wielokrotnie prosząc, 

aby się modlić na różańcu. 8 września 

w uroczystość Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny, wobec 

zapowiadanego końca objawień, 

Matka Boża powiedziała do dzieci: 

„Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę 
przy Was”. Tego samego dnia 

pobłogosławiła też źródełko, z 

którego pielgrzymi czerpią wodę, 

przynoszącą ulgę cierpiącym i liczne 

uzdrowienia. 16 września w miejscu, 

gdzie dzieciom ukazywała się Matka 

Boża umieszczona została kapliczka z 

figurą Najświętszej Marii Panny, 

natomiast 100 lat później - 11 

września 1977 - zatwierdzony został 

kult objawień Matki Bożej w 

Bł. Honorat Koźmiński 



 

 

 
3 

 

  

Gietrzwałdzie. Uroczystościom 

przewodniczył ks. kardynał Karol 

Wojtyła. 

Objawienia w Gietrzwałdzie 

utwierdziły nasz naród w wierze. 

Dzięki gorliwej modlitwie 

różańcowej, Polska odzyskała 

niepodległość. Ocaleliśmy jako naród. 

Kościół w Polsce, choć tak 

prześladowany, doznał odrodzenia. 

Pielęgnujmy pamięć nie tylko o 

gietrzwałdzkich wydarzeniach, ale 

nosząc w sercach obietnicę, jaką nam, 

Polakom nasza Matka podczas 

objawień pozostawiła: „Ja zawsze 

będę przy was”, odpowiedzmy na Jej 

wezwanie do codziennej modlitwy 

różańcowej. „Tak mało od nas 
Królowa nasza żąda! Nie domaga się 
od razu naszej poprawy, nie nalega 

natychmiast o wielkie pokuty, nie 
nagli do wielkich ofiar, chociaż to 

wszystko słusznie wymagać by mogła. 

Chce tylko, abyśmy odmawiali 
różaniec, a przez ten różaniec pragnie 
udzielić nam wszystkiego, czego tylko 

potrzeba na duszy i ciele, tak w 
osobistych, jak i ogólnych potrzebach 
naszych” - błogosławiony Honorat 

Koźmiński. 
 

Jadwiga Warchoł 
 

 

 

Ile razy… 

 
Cierpienie nie jest karą za grzechy 
ani nie jest odpowiedzią Boga na zło 

człowieka. Można je zrozumieć tylko 

i wyłącznie w świetle Bożej miłości, 
która jest ostatecznym sensem 

wszystkiego, co na tym świecie 

istnieje – św. Jan Paweł II 

 
Ile razy chciałeś zrezygnować 

zmęczony drogą wędrowcze? Ile 
razy siedziałeś samotnie na jakimś 

przydrożnym kamieniu zadając 

pytanie o sens wszystkiego co cię w 

życiu spotkało. Ile razy odpowiedzią 
na twoje pytania było tylko echo, 

które wciąż powtarzało je w twojej 

głowie. Ile razy stawiałeś sobie to 
tajemnicze pytanie: czy to wszystko 

dalej ma sens.  

W życiu są takie pytania, na 
które nie można odpowiedzieć. I nie 

chodzi tutaj o pytanie czy Bóg może 

stworzyć kamień, którego nie 

mógłby podnieść, bo tego typu 
pytania nic nie wnoszą do naszej 

wiary. Chodzi mi o pytania 

dotyczące naszej wiary i ważne dla 

nas. 

Kiedyś pewien Ksiądz 
powiedział mi, że przed czymś 

czego nie można zrozumieć trzeba 

po prostu uklęknąć. To prawda.  
Chyba jednym z pytań 

powracających do człowieka jak 

bumerang jest pytanie o cierpienie. 

O choroby, kataklizmy, nagłą 
śmierć itd. Pytanie dlaczego? Po co? 

Gdzie był Bóg? Nasuwa się niemal 

automatycznie. Możemy próbować 
stawiać odpowiedzi na te pytania. 

Jedni zaufają w tym Bogu i przyjmą 

w jakiś sposób to co się 
stało, innym 

przyjdzie to o 

wiele ciężej. 

Wiele osób 
próbowało 

odpowiedzieć na 

pytanie o sens 
cierpienia. 

Oczywiście odpowiedź 

wiary pokazuje nam Jezus Chrystus 

przybity do krzyża, ten cierpiący, w 
koronie z cierni, oddający się w ręce 

Ojcu.  

Gdzie zmysł próżno dojść się stara,  
Serce żywa wzmacnia wiara, 

Porządkowi rzeczy wbrew – z 

Sekwencji na Boże Ciało 
 

Cierpienie jest tajemnicą. I 

ilekroć byśmy nie pytali o jego sens, 

tyle razy nie otrzymamy 
odpowiedzi. Jedni mówią, że 

cierpienie ma niezwykłą wartość 

zbawczą. Ofiarując cierpienie 
możemy pomagać innym braciom w 

wierze. Trzeba nam o tym pamiętać. 

 

Zatrzymajmy się jeszcze 
chwilę przy Chrystusie wiszącym na 

krzyżu. Popatrzmy na Jego 

cierpienie. To, że jest Bogiem nie 
znaczy, że nie czuł cierpienia. Jest 

także człowiekiem, zna więc 

doskonale co znaczy ból i ten 
fizyczny i ten psychiczny. Można 

mówić, że Bóg nie rozumie, pytać, 

gdzie jest itd. jednak nie mamy 

argumentów, gdy popatrzymy na 
Chrystusowy krzyż. On właśnie z 

wysokości krzyża uczy nas wartości 

cierpienia. 
Ludzką reakcją jest chęć 

poddania się i rezygnacji, bo czasem 

jest nam za ciężko, jednak w takich 
chwilach trzeba nam uchwycić się 

krzyża. Pewien Ksiądz w trudnych 

chwilach często powtarzał mi, że 

może być gorzej, długo nie chciałam 

się zgodzić z tym twierdzeniem, ale 
w końcu zrozumiałam. Tak, to 

prawda zawsze można cierpieć 

bardziej. A dziś trzeba nam 
dziękować za to co mamy. Czasem 

zamiast patrzeć czego nam brak, 

trzeba zobaczyć to co dostaliśmy, 

czym się możemy cieszyć. A mamy 
za co Bogu dziękować. Może to na 

co dziś odpowiada tylko echo, może 

te wszystkie trudne chwile i 
sytuacje, całe to cierpienie jest 

jakimś kluczem do jutra. Nie wiem 

bowiem co wydarzy się 
jutro. Może jutro 

echo nie 

odpowie, może 

jego miejsce 
zajmie blask 

słońca i ciepły 

powiew wiatru, 
który wszystko 

wyjaśni i ukoi. Chrystus 

nie po to dał się przybić za mnie i za 

ciebie na drzewie krzyża, żebyś się 
poddał. Po każdej nocy wschodzi 

dzień… 

Trwamy w Adwencie, 
czasie radosnego oczekiwania, 

czemu więc dziś o cierpieniu? Bo 

ono nie jest oderwane od ludzkiego, 
codziennego życia. Mimo, że różnie 

je przeżywamy to jest ono obecne 

także w czasie Adwentu. Nie 

pozwólmy mu jednak zabrać nam 
radości z przyjścia Zbawcy. 

Pamiętajmy, że Bóg przychodzi, by 

nas zbawić, a przez swoją miłość 
pokazuje nam, że dźwiga z nami 

wszystko co trudne.  

Ból i cierpienie nie są czymś 

daremnym, czymś, co trzeba znosić 
w samotności. 

Chociaż w dalszym ciągu trudno jest 

pojąć cierpienie, to jednak Jezus 
ukazał nam jasno, że wartość 

ludzkiego cierpienia jest związana z 

Jego własnym cierpieniem i 
śmiercią, z Jego własną ofiarą. 

Innymi słowy, przez wasze 

cierpienie pomagacie Jezusowi w 

Jego dziele zbawienia – św. Jan 
Paweł II 

Magdalena Maraj 
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O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbali mieszkańcy ul. Kard. 

Wojtyły 

Danuta Solecka, Agnieszka 
Głodowska, Katarzyna Fura, Danuta 

Stępień, Zofia Kowalska, 

Małgorzata Palczewska, Dorota 

Błaszczyk, Marzena Zięba, Teresa 

Płonka, Katarzyna Płonka. 

Bóg zapłać! 

 

 

Sakrament chrztu 

świętego przyjęła 
Natalia Kinga Sieradzka  

(10. 12. 2017) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

17 grudnia 2017 -  

III NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Dzisiaj przeżywamy 3. Niedzielę Adwentu, zwaną 

niedzielą radości, która ukazuje, że do przyjścia Chrystusa 

w świętach Bożego Narodzenia zostało już bardzo niewiele 
czasu. Zapraszamy na Msze św. roratnie odprawiane od 

poniedziałku do soboty o godz. 18.00. W zakrystii można 

jeszcze nabyć opłatki na wigilijny stół. Niestety, skończyły 
się już świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. 

2. Dziękujemy o. Rafałowi Klimasowi, misjonarzowi 
miłosierdzia, za poprowadzenie rekolekcji 
ewangelizacyjnych i za słowo, które do nas skierował.  

3. W poniedziałek odbędzie się przedświąteczna spowiedź 

parafialna w godzinach 10.00-12.00 oraz 15.00-18.00 z 

przerwą od 16.30-17.00. Skorzystajmy z możliwości 
spowiedzi wcześniej niż w ostatnich dniach przed 
Świętami.  

4. W piątek od godz. 11.30 odwiedzimy chorych z 

sakramentem pokuty i świąteczną Komunią św. Prosimy, 

aby zgłosić tych chorych i te osoby starsze, którzy nie 
mogą przychodzić do kościoła na Mszę św., których nie 

odwiedzamy w pierwsze piątki i którzy pragnęliby 
przystąpić do Komunii św. 

5. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Wigilię Świąt 

Narodzenia Pańskiego. Będzie to 4. Niedziela Adwentu i 
Msze święte będą tylko przed południem: o 7.30; 9.30 i 

11.30. Nie będzie Mszy świętej o godz. 17.00. Pamiętajmy 

o religijnym charakterze wieczerzy wigilijnej oraz o 
tradycyjnie zachowywanym w tym dniu poście. Różaniec 

przed Mszą św. o godz. 11.30 poprowadzi Wspólnota Krwi 
Chrystusa. 

6. Od piątku mamy w kościele dwie pierwsze nowe ławki. 

Są to prototypy: można na nich usiąść, sprawdzić na ile są 
wygodne i przekazać uwagi. Jeśli je zaakceptujemy, to w 

ciągu 2-3 miesięcy zostaną wykonane ławki, które zastąpią 

krzesła w bocznych rzędach, a później wymienimy ławki w 

rzędach środkowych. Koszt jednego metra bieżącego takiej 
ławki to 1050 zł, a na cały kościół potrzeba nam ok. 140 

metrów ławek. Dziękujemy ofiarodawcom, którzy już 

złożyli ofiarę z przeznaczeniem na ławki. Każdy parafianin 
może się dołączyć do tej inwestycji jako sponsor lub 
dobroczyńca, składając dowolną ofiarę na ten cel.  

7. Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że we wtorek o 

godz. 13.00 odbędzie się otwarcie poszerzonego fragmentu 

al. Sikorskiego i zaprasza mieszkańców do udziału w tej 
uroczystości.  

8. Dziękujemy rodzinom z parafii za przygotowanie 
kościoła na ostatnią niedzielę Adwentu i na cały tydzień 

oraz za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę o kościół w 

ostatnim tygodniu przed Świętami powierzamy rodzinom z 
ul. Kard. Wojtyły i Gościnnej zaczynając od Pana 

Waldemara Kality. W tym tygodniu będzie trochę więcej 

pracy przy sprzątaniu kościoła ze względu na Święta, więc 

prosimy o zaangażowanie się większej grupy osób niż 
zwykle.  

 9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Gość 

Niedzielny i Niedziela pomogą nam przeżyć ostatnie dni 
Adwentu. Warto też zabrać świąteczne numery czasopism 
dla dzieci. 

Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską 

(J 1, 23) 

 
INTENCJE MSZY ŚW.  

III TYDZIEŃ ADWENTU 

17/12/2017 – 24/12/2017 

 

17/12 III Niedziela Adwentu 

7 30 

9 30 

11 30 

 

17 00 

+ Kazimierz Wąsacz – 17. Msza św. gregoriańska 

+ Andrzej i Edward Zięba 

1) za parafian 

2) + Jerzy Szulc od sąsiadów 

+ Władysław Łuszczak w 5. rocznicę 

śmierci 

 
 

18/12 Poniedziałek 

7 00 

18 00 

 

+ Joanna Moskwa od Agnieszki i Adama Ochab 

1) + Kazimierz Wąsacz – 18. Msza św. gregoriańska 

2) + Anna Kieraś w 1. rocznicę śmierci 

 

19/12 Wtorek 

7 00 

 

18 00 

 

+ Władysława Stawicka od Małgorzaty i 

Włodzimierza 

1) + Kazimierz Wąsacz – 19. Msza św. gregoriańska 

2) + Ryszard Trojanowski od Krystyny Nowak z 

dziećmi 

 

20/12 Środa  

7 00 

18 00 

+ Antoni Kawa od córki Angeliki z mężem 

1) + Kazimierz Wąsacz – 20. Msza św. gregoriańska 

2) + Augustyn Kura od żony 

 

21/12 Czwartek  

7 00 

18 00 

 

+ Kazimierz Wąsacz – 21. Msza św. gregoriańska 

1) + Lucyna Członka od rodziny Raczaków 

2) + Marian Bała w 1. rocznicę śmierci 

 

22/12 Piątek 

7 00 

18 00 

+ Janina Czudec od brata i bratowej 

1) + Kazimierz Wąsacz – 22. Msza św. gregoriańska 

2) + Jan Wygonny od koleżanek z pracy córki 

 

23/12 Sobota  

7 00 

 

18 00 

1) + Maria, Jan, Józef, Stanisław, Władysław 

Chrobak 

1) + Kazimierz Wąsacz – 23. Msza św. gregoriańska 

+ Kazimierz 

 

24/12 IV Niedziela Adwentu 

7 30 

9 30 

11 30 

 

za parafian 

+ Kazimierz Wąsacz – 24. Msza św. gregoriańska 

+ Wiktoria i Daniel Grzebyk 
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