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Serdecznie gratulujemy naszemu Parafialnemu Chórowi  

Alba Cantans zajęcia II Miejsca 

 w VI Regionalnym Przeglądzie Chórów „Pieśni Maryjne” w 

Lubaczowie dn. 08.10.2017 r. 
 

Życzymy dalszych sukcesów! 
 

Duszpasterze 
 

EWANGELIA (Mt 22,1-14) 

Jezus w przypowieściach mówił 

do arcykapłanów i starszych ludu: 

Królestwo niebieskie podobne jest do 

króla, który wyprawił ucztę weselną 

swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, 

żeby zaproszonych zwołali na ucztę, 

lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze 

raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie 

zaproszonym: Oto przygotowałem moją 

ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i 

wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na 

ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: 

jeden na swoje pole, drugi do swego 

kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi 

i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to 

król uniósł się gniewem. Posłał swe 

wojska i kazał wytracić owych 

zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy 

rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie 

jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej 

godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i 

zaproście na ucztę wszystkich, których 

spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i 

sprowadzili wszystkich, których 

napotkali: złych i dobrych. I sala 

zapełniła się biesiadnikami. Wszedł 

król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, 

i zauważył tam człowieka, nie ubranego 

w strój weselny. Rzekł do niego: 

Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając 

stroju weselnego? Lecz on oniemiał. 

Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu 

ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, 

w ciemności! Tam będzie płacz i 

zgrzytanie zębów. Bo wielu jest 

powołanych, lecz mało wybranych. 

 

 

 
 

Nieco o dzisiejszych gościach 
 

Dzisiejszej niedzieli, zgodnie z 

zapowiedziami, odwiedzają nas Skauci 

Europy – dziewczęta i chłopcy należący 

do dość prężnie rozwijającej się ostatnio 

w naszym kraju organizacji.  

Kim są Skauci Europy? By 

dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, 

trzeba by zacytować materiały z 

oficjalnej strony internetowej Skautów. 

Kto na nią zaglądnie, dowie się o 

charakterze tej organizacji. A jest to 

charakter przede wszystkim 

wychowawczy, katolicki, wymagający 

od młodego człowieka radzenia sobie w 

różnych sytuacjach. 

Zbiórki w terenie, grupowe 

jedno, lub dwudniowe wyjazdy poza 

miasto, obozy czy pielgrzymki są 

idealną okazją do wyrwania się z 

hermetycznego zamknięcia w czterech 

ścianach ciepłego pokoju, otoczenia 

ekranów monitora, telefonu, czy 

telewizora. Jest to okazja by powrócić 

do realu, czyli do budowania 

prawdziwych relacji, do przyjaźni i 

współpracy.  

Czy w sercach młodych ludzi 

wciąż brzmią słowa Papieża Franciszka 

z ubiegłorocznych ŚDM w Krakowie? 

Franciszek mówił: “Kochani młodzi, 

nie przyszliśmy na świat, aby 

«wegetować», aby wygodnie spędzić 

życie, żeby uczynić z życia kanapę, która 

nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z 

innego powodu, aby zostawić ślad (…) 

Aby pójść za Jezusem– trzeba mieć 

trochę odwagi, trzeba zdecydować się 

na zamianę kanapy na parę butów, 

które pomogą ci chodzić po drogach, o 

jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o 

jakich nie pomyślałeś” 

 Jeśli te słowa budzą choć 

odrobinę pragnienia przygody i 

otwarcia na nowe w młodym człowieku, 

wstąpienie do Skautów Europy jest 

okazją i możliwością aby pójść za 

Jezusem w młodości i z entuzjazmem 

wejść w dorosłe życie.  

 Dzisiejsze odwiedziny 

Skautów, oraz prowadzona przez nich 

gra terenowa „Wielka Przygoda” jest 

okazją do przyglądnięcia ich sposobowi 

przeżywania młodzieńczości. Dalsze 

kontakty ze Skautami będą możliwe w 

naszej parafii już niebawem. Pierwsza 

zbiórka dla dziewcząt 

zainteresowanymi Skautingiem 

odbędzie się już w najbliższą sobotę o 

godz. 14 30. Tydzień później zaprosimy 

chłopców. Natomiast osoby dorosłe 

(młodzież, rodzice i inni) mogą 

spróbować swoich sił jako 

wolontariusze. W tym celu służę 

informacją. Jeśli takie osoby pojawią się 

w parafii, będzie możliwość 

zaproszenia do Skautów także dzieci z 

naszej parafii.  

 

ks. Kamil  



 

 

 
2 

 

  

 

Skauting - biznes rodzinny 
 

1. Normalnie podejście do skautingu w 

przypadku osoby dorosłej jest takie, że 

jest to taka zabawa dla dzieci, owszem, 

wychowawcza i w ogóle super 

pożyteczna, ale powinna się skończyć w 

wieku 18 lat. Są poważniejsze rzeczy: 

studia, kariera zawodowa, dom, rodzina, 

dzieci, działalność publiczna, etc. Z 

roweru kiedyś przecież trzeba się 

przesiąść na Mercedesa. 

 

2. Zwykle też osoby dorosłe 

zaangażowane w skautingu często 

narażają się na zarzut „niepoważności”, 

czy aby ten Pan, czy ta Pani, która przez 

całe życie chce jeździć na rowerze jest 

„dojrzała”. Czy nie jest Piotrusiem 

Panem? 

 

3. Taki zarzut, pomijając już jego 

ryzykownie uogólniający charakter, nie 

bierze pod uwagę stwierdzalnego 

naocznie faktu, że ci, którzy przesiedli 

się na Mercedesa potrafią być bardzo 

niedojrzali i niepoważni, jeśli złożyli 

swe serce nie, w czym innym, tylko w 

owym Mercedesie… 

 

4. A zatem musimy bardzo uważać na 

czysto „zewnętrzne” atrybuty 

„dojrzałości”, które, owszem są ważne, 

ale niedecydujące dla oceny tego, czy 

dany fenomen jest poważny, czy 

niepoważny, czy mieści się w kanonie 

dojrzałości chrześcijańskiej, czy nie 

mieści. 

 

5. Problemem skautingu jest istotnie 

kwestia osiągania lub nie dojrzałości 

życiowej i chrześcijańskiej przez jego 

wychowanków oraz stopnia tej 

dojrzałości wśród dorosłych, którzy 

oddają nieco więcej swego dorosłego 

już życia kwestii ciągłości pracy 

wychowawczej w ruchu skautowym. 

 

6. Istotnie jest ideałem ruchu 

skautowego jakaś postać „dorosłego 

ducha skautowego”, ducha radosnej 

odpowiedzialności, ochotnego 

podejmowania służby, jakiegoś rodzaju 

„ducha sportowego” u 30,40,50,60-

latka. Czyli takie trwałe ukształtowanie 

pewnych dojrzałych cech charakteru, 

niezwykle istotnych dla całego życia 

społecznego. Uformowanie klasy ludzi 

samodzielnych, ale zdyscyplinowanych, 

niezależnych, ale odpowiedzialnych, 

wolnych i z inicjatywą, ale zgodnych i 

umiejących współpracować z innymi, 

twórczych i aktywnych, ale takich, z 

którymi idzie wytrzymać. 

 

7. Myślę, że to, co najbardziej 

chciałbym podważyć to podejście 

„klienta”, kupującego usługi. Musimy 

zrozumieć, że wychowanie, kształcenie 

charakteru, formacja, życie rodzinne, 

szczęście ostatecznie, nie polega na 

zakupie coraz wyższej jakości usług we 

wszystkich sferach twego życia, ale w 

nieustannym stawaniu na własne nogi, 

w trzymaniu steru własnego życia we 

własnych rękach, w byciu właścicielem 

swojego życia. Nic bardziej nie formuje 

dziewczyny i chłopaka niż samodzielne 

podejmowanie decyzji w tej przestrzeni 

wolności, którą może dać rodzina, 

skauting, grupa rówieśników. Szkoła też 

by mogła, ale musiałaby najpierw 

zwolnić prof. Pimkę i prof. Kilera. 

 

8. To dlatego ten rower nie jest taki zły. 

Bo Mercedesa musisz oddać do serwisu. 

Nie da rady inaczej. A rower możesz 

naprawić sam, możesz coś do niego 

dodać. Być może dla Twojej rodziny, 

dla dzieci, ten rower jest lepszy z 

punktu widzenia pedagogicznego, niż 

ten Mercedes, przy którym nic nie 

możemy zrobić. Który ostatecznie nie 

jest w naszych rękach, ale w rękach 

specjalistów … 

 

9. Ach… „w rękach specjalistów”. Całe 

Twoje życie w rękach specjalistów…. 

Życie Twojej rodziny w rękach 

specjalistów. Oddać odpowiedzialność. 

Pozbyć się tego nieznośnego ciężaru 

samodzielności, zmagania się z 

decyzjami w tysiącu ważnych i mniej 

ważnych spraw, pozbyć się tego prawa 

do popełniania błędów. Przestajesz sam 

być w stanie ustawić swoje relacje z 

żoną, z mężem, przestajesz być w stanie 

samodzielnie zbudować swoje relacje z 

dziećmi, zaczynasz być tylko maszyną 

do zarabiania pieniędzy. Nie chodzi o 

to, że masz być samowystarczalny, bo 

to byłby brak realizmu. Chodzi o coś 

innego. Czy aby czasem nie za często 

specjaliści, pedagodzy, fachowcy, 

doradcy, kierownicy duchowi nie idą w 

kierunku „ubezwłasnowolnienia”, 

pozbawiania wolności decyzji? Czy 

gdzieś, tak w społeczeństwie, jak i w 

Kościele, nie mamy problemu z 

właściwą „pedagogiką” ludzkiej 

wolności, po prostu? Czy nie za często 

wychowawcy wszelkiej maści już z 

góry określają pożądany „efekt”, 

zamiast skoncentrować się na dynamice 

osiągania tego efektu? Owszem jest 

prawdą, że tak jak „cel nie uświęca 

środków”, tak też nie zawsze można 

poświęcić cel dla środków. Niełatwy 

dylemat, przed którym stoją 

wychowawcy. 
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10. Skauting ma o wiele więcej w sobie, 

w sensie pewnej interesującej intuicji 

pedagogicznej, niż tylko organizacja 

ciekawych wakacji. Aktywny podmiot 

formacji a nie bierny przedmiot 

formacji. Dać władzę w ręce chłopaka i 

dziewczyny. Obdarzyć zaufaniem Dać 

odpowiedzialność. Podjąć ryzyko 

wychowania młodych przez młodych. 

Promować aktywne talenty, często 

nieco buntownicze, samodzielne, 

niezależne. Uff…. Co za ryzyko! 

Co??!! I jeszcze puścić 15 latka z grupą 

młodszych kolegów na dwa dni do lasu 

samych? Bez osoby pełnoletniej? Toż to 

szczyt nieodpowiedzialności! 

Odpowiadam: to, dlaczego prawo 

francuskie na coś takiego pozwala? 

Czyżby państwo francuskie, jedno z 

państw cieszących się najlepszą opinią, 

jeśli chodzi o skuteczność administracji 

państwowej, typowe „silne państwo”, o 

którym marzą różni nasi politycy i 

publicyści, czyżby, zatem to państwo 

było aż tak nieodpowiedzialne?  

Zaufać tej grupie nastolatków i dać im 

do czytania i komentowania Katechizm 

Kościoła Katolickiego bez jakiegoś 

dorosłego, przygotowanego, teologa 

specjalisty, osoby mającej „większą 

formację”? Toż to prosta droga do 

herezji i luteranizmu! A ja mówię: 

wytwórzcie tę dynamikę 

samodzielności, twórczości, 

aktywności, odpowiedzialności w 

dziewczynach i chłopakach poprzez 

obdarzenie ich zaufaniem, na tym 

polega zastęp, ekipa młodych, a dacie 

im Sumę Teologiczną Św. Tomasza i ją 

zmłócą lepiej niż wszyscy rozleniwieni 

seminarzyści całego świata razem 

wzięci.   

…dokończenie za tydzień…( Red.) 
 

Zbigniew Minda 
 

Opublikowano za 

http://www.zbigniewminda.pl/2011/

03/skauting-biznes-rodzinny.html 
 

 

 

Historyk łagodności  

Chrystusowej 
 

W Piśmie Świętym, na 

początku Nowego Testamentu 

odnajdujemy Ewangelię według 

czterech Ewangelistów: Mateusza, 

Marka, Łukasza i Jana. 18 października 

obchodzimy wspomnienie jednego z 

nich - św. Łukasza.  

Kim był św. Łukasz? Tertulian 

pisze, że nasz patron pochodził z 

Antiochii Syryjskiej. Był poganinem, 

przyjął wiarę w Chrystusa ok. 40 roku 

(czyli 7 lat po śmierci Mistrza z 

Nazaretu), zanim dołączył do św. Pawła 

(ok. 50 r.).  Nie należał do grona 12 

Apostołów ani do uczniów Chrystusa. Z 

zawodu był lekarzem, na co wskazują 

słowa św. Pawła z Listu do Kolosan 

Pozdrawia was Łukasz, umiłowany 

lekarz, i Demas Kol, 4,14. Należał do 

ludzi wykształconych. Świadczy o tym 

piękny język, jakim się posługiwał, a 

także dokładność informacji i 

umiejętność znajdowania i sięgania do 

źródeł. Po spotkaniu ze św. Pawłem 

przyłącza się do niego stając się 

towarzyszem, lekarzem i 

uczniem. Jest wierny 

Pawłowi, jako jedyny 

pozostał przy nim w 

więzieniu w Rzymie. Nie 

wiemy kiedy, gdzie i jak 

zmarł św. Łukasz, Ojcowie 

Kościoła wymieniają liczne 

miejsca, autor prologu do 

Ewangelii z II wieku 

twierdzi, że św. Łukasz 

zmarł w Beocji mają 84 

lata.  

Łukasz jest 

autorem Ewangelii oraz 

Dziejów Apostolskich. 

Prawdopodobnie sam nie znał Jezusa, 

jednak dokładnie badał świadków i z 

tych źródeł czerpał wszystkie 

wiadomości. Jest on nazywany autorem 

„Ewangelii Dzieciństwa Jezusa”. Jako 

jedyny opisał scenę zwiastowania czy 

narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, 

pokłon pasterzy, ofiarowanie i 

znalezienie Jezusa. Dzięki niemu 

poznaliśmy wiele szczegółów z życia 

Matki Najświętszej. Przekazał nam 

także informację dotyczące wystąpienie 

Jezusa w Nazarecie, wskrzeszenie 

młodzieńca z Nain, rozesłanie 72 

uczniów, przypowieści choćby o 

Miłosiernym Samarytaninie czy o 

zaproszonych na gody weselne (i wiele 

innych). 

W Dziejach Apostolskich św. 

Łukasz opisuje początki Kościoła - 

mówi, co działo się po 

wniebowstąpieniu Jezusa. Był 

świadkiem wypraw św. Pawła, dlatego 

też był naocznym świadkiem wielu 

wydarzeń. Dante określił Łukasza jako 

historyka łagodności Chrystusowej.  

Św. Łukasz jest patronem 

Hiszpanii i miasta Achai; 

introligatorów, lekarzy, malarzy i 

rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, 

złotników. Według legendy malował 

portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza 

Maryi, Matki Bożej. Jeden z nich, jak 

opisuje Teodor Lektor z VI wieku, 

cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II 

Wielkiego zabrała z Jerozolimy i 

przesłała św. Pulcherii, siostrze cesarza. 

Według innej opowieści kopią jednego 

z obrazów św. Łukasza jest ikona 

jasnogórska (www.brewiarz.pl). 

Czego możemy uczyć się od 

św. Łukasza? W życiu codziennym na 

pewno dokładności, w życiu duchowym 

wierności Chrystusowi i Jego nauce. 

Św. Łukasz nie chciał, by nauka o 

Chrystusie z biegiem lat utonęła w 

plotkach zaczął więc badać historię, 

docierać do świadków życia Mistrza, a 

później to spisał, by prawda przetrwała 

przez wieki. Św. Łukasz był dociekliwy 

dotarł do informacji o Jezusie, które 

pominęli inni Ewangeliści. Nazywany 

jest także 

pocieszycielem 

powątpiewających i 

patronem trzeźwo 

myślących.  

Niech nasz patron 

będzie dla nas 

wzorem w szukaniu 

prawdy o Jezusie, a 

jednocześnie patrząc 

na Niego chciejmy 

stawać się 

głosicielami Dobrej 

Nowiny w naszych 

domach, rodzinach, 

miejscach pracy – w 

naszej codzienności.  

Wielu już starało się ułożyć 

opowiadanie o zdarzeniach, które się 

dokonały pośród nas, tak jak nam je 

przekazali ci, którzy od początku byli 

naocznymi świadkami i sługami słowa. 

Postanowiłem więc i ja zbadać 

dokładnie wszystko od pierwszych chwil 

i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, 

abyś się mógł przekonać o całkowitej 

pewności nauk, których ci udzielono (Łk 

1,1–4). 
 

Magdalena Maraj 
 

 

 

 

 

 

 
 

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbały mieszkanki ul. Kard. 

Wojtyły: 

Joanna Sołtys, Anna Szetela, 

Magdalena Kulińska, Danuta 

Płonka, Maria Kwiatkowska, 

Ewelina Berezowska, Krystyna 

Czarnota, Ewelina Bosek, Emilia 

Szetela, Beata Kadłuczka, Teresa 

Zacharjasz, Kazimiera Lasota 

Bóg zapłać! 
 

http://www.zbigniewminda.pl/2011/03/skauting-biznes-rodzinny.html
http://www.zbigniewminda.pl/2011/03/skauting-biznes-rodzinny.html
http://www.brewiarz.pl/
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Odeszła do Pana: 
Śp. Helena Gwiżdż (13.10. 2017) 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej 

wieczne spoczywanie! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

15 października 2017 

XXVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 
 

1. Dzisiaj w parafii gościmy Skautów Europy. Po Mszach 

świętych spotkają się z zainteresowanymi rodzicami, a o 

godz. 11. 00 na terenie rekreacyjnym przy ul. Kard. 

Wojtyły odbędzie się gra terenowa dla chłopców i 

dziewcząt w wieku od 12 do 17 lat. Zapraszamy do udziału 

i dziękujemy za świadectwo. 

2. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o godz. 

18.00, a w niedziele o godz. 16.15. Jutro będziemy modlić 

się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, wspominając 

39. rocznicę jego wyboru na Stolicę Apostolską. 

3. Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Misyjną, 

która rozpocznie Tydzień Misyjny. Składka przeznaczona 

zostanie na działalność misyjną Kościoła.  

4. Bóg zapłać za ofiary złożone z okazji Dnia Papieskiego. 

Na stypendia dla zdolnej młodzieży zebraliśmy 1826 zł. 

5. W piątek koronka, a następnie adoracja Najświętszego 

Sakramentu od godz. 15.00. O godz. 17.30 nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego. W czwartek adoracja prowadzona 

przez Rodzinę Serca Jezusowego. W przyszłą niedzielę 

modlitwę przed Mszą św. o 11.30 poprowadzi Wspólnota 

Krwi Chrystusa. 

6. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w przyszłą 

niedzielę na Mszę św. o godz. 17.00 a później na spotkanie. 

Spotkania dla młodzieży odbywają się w każdy piątek po 

różańcu i Mszy św. 

7. Dziewczęta zainteresowane Ruchem Skautów Europy 

zapraszamy na pierwsze spotkanie – zbiórkę, która 

odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 14 30. 

Rozpoczęcie przed kościołem. Zakończenie przed godz. 17 

00. Natomiast chłopców zaprosimy tydzień później, to jest 

w sobotę 28 października. 

8. Rada Osiedla Biała zaprasza wszystkich seniorów na 

doroczny Dzień Seniora, który odbędzie się w sobotę 28 

października. Początek o godz. 15.00. Członkowie Rady 

Osiedla odwiedzą wszystkich seniorów, aby ich osobiście 

zaprosić do udziału w spotkaniu. 

9. We wtorek 24 października odbędzie się Msza św. z 

modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie pod przewodnictwem 

o. Pacyfika Iwaszki. 

10. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień 

Zaduszny. Bardzo proszę o zadbanie o nasz cmentarz. Za 

kilka dni obok cmentarza pojawi się specjalny kontener, do 

którego prosimy wrzucać śmiecie i odpadki z cmentarza i 

tylko z cmentarza. Dziękujemy za troskę i dbanie o nasz 

cmentarz parafialny. 

11. Dziękujemy parafianom z ul. Kard. Wojtyły za 

posprzątanie kościoła w minionym tygodniu, za 

przygotowanie dekoracji kwiatowych oraz za ofiarę na 

ogrzewanie kościoła. W tym tygodniu troskę o kościół 

powierzamy kolejnym dziesięciu rodzinom z ul. Kard 

Wojtyły począwszy od Pani Beaty Dudziak. 

Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen 

 (Flp 4,20) 

INTENCJE MSZY ŚW.  

XXVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

15/10/2017 – 22/10/2017 

 
15/10 XXVIII Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

 

 

11 30 

17 00 

+ Jadwiga Wasilewska 

Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Zbigniewa i 

Bogusławy w 35. rocznicę ślubu 

+ Kazimierz Kruczek w 7. rocznicę śmierci 

+ Emilia Wilk – 15. Msza św. gregoriańska 

 
 

16/10 Poniedziałek – wspomnienie św. Jadwigi 

Śląskiej 

7 00 

18 00 

 

+ Helena Rozborska od Mariana Miąsika 

1) + Emilia Wilk – 16. Msza św. gregoriańska  

2) + Zygmunt i Franciszek Bojda  

 

17/10 Wtorek – wspomnienie św. Ignacego 

Antiocheńskiego 

7 00 

18 00 

 

+ Anna Kieraś od koleżanek z Kielnarowej 

1) + Emilia Wilk – 17. Msza św. gregoriańska  

2) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Agnieszki i całej rodziny 

 

18/10 Środa – święto św. Łukasza Ewangelisty 

7 00 

 

18 00 

 

+ Wacław Glapiński od Stanisława Jarosza z 

rodziną 

1) + Emilia Wilk – 18. Msza św. gregoriańska 

2) + Andrzej, Bolesław, Józef, Kazimierz Lasota 

 

19/10 Czwartek 

7 00 

18 00 

 

+ Antoni Kawa od córki Arlety z rodziną 

1) + Emilia Wilk – 19. Msza św. gregoriańska  

2) + Sabina Leszczak od koleżanek ze studiów 

pielęgniarskich 

 

20/10 Piątek – wspomnienie św. Jana Kantego 

7 00 

18 00 

+ Grażyna Pałka od córki Katarzyny z rodziną 

1) o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

żyjących oraz życie wieczne dla zmarłych sióstr z 

róży Miłosierdzia Bożego 

2) + Emilia Wilk – 20. Msza św. gregoriańska  

 

21/10 Sobota  

7 00 

18 00 

+ Elżbieta Puc od rodziny Gorlowskich 

1) + Emilia Wilk – 21. Msza św. gregoriańska 

2) + Damian Grygiel w 2. rocznicę śmierci 

 

22/10/ XXIX Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Maria i Tomasz Grzebyk 

+ Emilia Wilk – 22. Msza św. gregoriańska  

+ Andrzej Złamaniec w 7. rocznicę śmierci 

+ Kazimierz Goryl z 7 rocznicę śmierci 
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