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Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. 
Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: 
« Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 
jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym ». 
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Nie-
go i po-dawali Mu ocet, mówiąc: « Jeśli Ty jesteś 
królem żydowskim, wybaw sam siebie ». 
Był także nad Nim napis w języku greckim, ła-
cińskim i hebrajskim: « To jest Król żydowski ». 
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, 
urągał Mu:  « Czy  Ty  nie   jesteś   Mesjaszem? 

Wybaw więc siebie i nas ». 
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: « Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My 
przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego 
nie uczynił ». 
I dodał: « Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyj-
dziesz do swego królestwa ». 
Jezus mu odpowiedział: « Zaprawdę, powiadam 
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju ». (Łk 23,35-43) 

Chodź nasza ojczyzna nie posiada 
ustroju monarchicznego to jednak dzisiej-
sza Uroczystość Chrystusa Króla  pokazuje 
nam, że w pewnym sensie jesteśmy Kró-
lewskim narodem. My chrześcijanie mamy 
Króla, którym jest Jezus Chrystus. W cza-
sach, w których żyjemy coraz mniej widać 
i słychać aby ktoś tę prawdę publicznie 
ogłaszał, a przecież nosimy w sobie kró-
lewską godność. Skoro nasz Pan Jezus 
Chrystus jest Królem to my śmiało może-
my nazywać się królewiczami. Król tego 
świata nie jest tylko władcą na tronie ale 
także na krzyżu, z którego już 2000 lat te-
mu dokonał masowej amnestii ludzkości. 
Niestety nie każdy jest tego świadomy i nie 
każdy chce z tego ułaskawienia skorzystać. 
Dzisiejsza ewangelia pokazuje nam,  
że pierwszym odbiorcą tego daru był kry-
minalista, który prosił Jezusa o raj, zwłasz-
cza, że piekłem nie było tylko jego życie  
ale   także  tych,  których  w  swoim  życiu  

krzywdził. Prawdziwy Król może uczynić 
co zechce. Nawet najgorszemu człowiekowi 
potrafi wybaczyć najohydniejsze grzechy 
jeśli tylko stanie w skrusze i Go o to poprosi. 
Królestwo Jezusa nie jest z tego świata.  
W Królestwie Chrystusa nie trzeba posiadać 
honorów, przywilejów, zrealizowanych ka-
rier, rachunków za pięknie przeżyte życie. 
Tam nie ma polityki ani żadnych umów spo-
łecznych – jest Jego Miłość. Nie ma licznych 
sądów tylko jeden Trybunał Miłosierdzia  
i jeden Sędzia – Bóg miłosierny. Tam nie ma 
gwarancji socjalnych – jest znak chleba i wi-
na. Nie ma wyborów oprócz jednego, który 
został podjęty raz na zawsze, że Bóg nas 
wybrał przed założeniem świata i nie opuści 
nas aż do końca jego trwania. Jest tylko je-
den warunek, On chce abyś patrzył na świat 
miłosiernymi oczami i swoim przykładem 
wychowywał innych, którzy żyją tuż obok, 
za płotem albo w sąsiedniej klatce. 

 

Ks. Wojciech Kuliński  
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Komu Jezus obiecał, że dziś będzie w Jego raju? 

ODPOWIEDŹ:  

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

 

Modlitwa wiernych (in. powszech-

na) to modlitwa całej wspólnoty. Najbar-

dziej rozbudowaną jej wersję słyszymy w 

Wielki Piątek, gdy wezwania są śpiewane 

i modlitwą są ogarnięci dosłownie wszy-

scy. Trudno byłoby znaleźć kogoś, za 

którego nie modlimy się w Wielki Piątek.  

Modlitwa wiernych została przywrócona 

na każdej Mszy świętej do liturgii po od-

nowie Soboru Watykańskiego II. Jest to 

moment, gdy warto wzbudzić w swoim 

sercu empatię, bo modlimy się za ludzi 

bardzo potrzebujących, cierpiących. Mo-

dlimy się w różnych potrzebach świata. 

Modlitwa wiernych to powinna być fak-

tycznie modlitwa WIERNYCH. Jednak 

często sprowadza się do odczytania 
 

przez kapłana, lektora bądź innego wier-

nego wezwań, na które bez większego za-

stanowienia odpowiadamy „wysłuchaj nas 

Panie” i nawet nie jesteśmy w stanie po-

wiedzieć za kogo się modliliśmy. Niech  

to faktycznie będzie Twoja modlitwa, w 

której czytane prośby są bliskie Twojemu 

sercu. Otocz tych za, których się modlimy 

empatią i wielką miłością, a wtedy będzie 

to faktycznie, w pełnym tego słowa zna-

czeniu modlitwa wiernych. 
 

Ks. Andrzej Lojtek 
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Mówienie czy pisanie o miłosierdziu Bo-

żym jest jak potok rwącej wody, spływającej 

po ścianach wodospadu. Nie da się go ani za-

trzymać ani wyczerpać. Da się natomiast po-

wiedzieć, że ta niebywała tajemnica prze-

mieszcza się najczęściej szlakami ludzkiej nę-

dzy i grzechu. Zgodnie ze słowami Pana Jezu-

sa wypowiedzianymi do siostry Faustyny 

Kowalskiej „im większy grzesznik tym więk-

sze ma prawo do Mojego Miłosierdzia”. Cza-

sem trudno jest nam zrozumieć, że te słowa są 

skierowane właśnie do nas, ludzi grzesznych  

i słabych. Nie mniej jednak w nich wyraża się 

największe szaleństwo miłości, na które każdy 

z nas zasługuje, bo w oczach Boga jest kimś 

wyjątkowym. 

Nie ma grzechu, którego Bóg nie był by 

w stanie nam odpuścić. Bóg zna człowieka 

lepiej niż on sam siebie. Biblia mówi: Twoje 

ręce uczyniły mnie i kształt mi nadały.  

To świadczy o tym, że każdy z nas jest pasjo-

nującym wytworem wyobraźni Stwórcy.  

Nie istnieje taki opór, który by zniechęcił Boga 

w uszczęśliwianiu człowieka. Pan Bóg nie zra-

ża się twoim grzechem, ale tym, że czasem 

staję się on dla ciebie kulą u nogi. Dlatego 

właśnie czasem jest Mu przykro, kiedy widzi 

jak własne dziecko cierpi a nie wie dlaczego. 

To nie grzech blokuje przepływ Bożej łaski  

w nas, ale opór ludzkiej woli często nastawio-

nej na bunt bądź obojętność.  

W naszą mentalność często wkrada się 

przekonanie, że po każdym upadku Pan Bóg 

stawia nam minusy w dzienniczku, albo  

że kiedyś w przyszłości wystawi nam wszyst-

kie rachunki za popełnione grzechy. Takie ro-

zumowanie jest nie do przyjęcia. Bowiem, 

gdyby to było prawdą oznaczałoby, że Pan 

Bóg nic innego nie robi tylko czeka na nasze 

potknięcia, aby zamknąć nam drogę do nieba. 

Tym, który lubi wystawiać rachunki jest sza-

tan, ale nigdy Bóg. Jeśli nawet Pan Bóg  

używa dzienniczka, to z pewnością tylko dla-

tego, aby zaznaczać w nim to co dobre i szla-

chetne, bo tylko to będzie naszą polisą  

i przepustką do nieba. 

Bardzo często nachodzą nas myśli,  

że każdy grzech, którego się dopuszczamy 

skraca granice cierpliwości Boga i wyczerpuje 

Jego Miłosierdzie. Tymczasem ani najgorszy 

grzech człowieka, ani też wszystkich ludzi ra-

zem złączone nie są w stanie wyczerpać studni 

Bożego Miłosierdzia, ponieważ ona jest bez dna. 

Każdy grzech, który zmierza się  

z Miłosierdziem Bożym zawsze ostatecznie 

przegrywa, bo gdzie grzech się pojawia tam 

jeszcze mocniej rozlewa się łaska. Wiedzą  

o tym wszyscy, którzy swoje życie duchowe 

budują na nieustannych powrotach. Bowiem 

znakiem chrześcijanina nie jest świetność  

i perfekcjonizm, ale świadomość swoich cią-

głych wad i słabości. Dlatego nie lękaj się kiedy 

widzisz, że coś jest w tobie do naprawy. Zacznij 

się martwić wówczas, gdy zauważysz, że twój 

organizm duchowy jest zdrowy. Ten bardzo 

niebezpieczny sygnał może tak naprawdę stać 

się zaczynem powstania pychy  

a chrześcijanin to człowiek pokory. Bez tego 

elementu jego nawrócenie jest niemożliwe. 

Jeśli na drodze życia duchowego zabraknie 

pokory to zniknie także potrzeba i odwaga wia-

ry w Miłosierdzie Boże. Wiemy, że najlepszym 

specjalistą miłosierdzia w chrześcijaństwie jest 

grzesznik. Nikt inny poza nim jeśli nie uzna 

swojego grzechu i prawdy o swojej nędzy nie 

pozna smaku Miłosierdzia. Żeby doświadczyć 

prawdziwej siły Miłosierdzia Bożego trzeba 

przede wszystkim odsłonić przed nim wszyst-

kie swoje rany, zwłaszcza te najbardziej głębo-

kie. Trzeba otworzyć wszystkie szczeliny swo-

jego serca i pamięci, którą tak często powstrzy-

muje ludzki wstyd. Tylko tym sposobem można 

wygrać Boga, który nigdy nikogo nie odrzuca, 

ale za każdym razem, gdy wracasz przypomina, 

że nie wyczerpiesz źródła Jego Miłosierdzia. 

Bowiem niemożliwe jest aby ocean zmieścił się 

w małym kubeczku. 

Jeśli jeszcze nosisz w sobie jakieś opory, 
jeśli nadal czujesz się skuty kajdanami strachu  
zwróć się do Miłosiernego Boga. Spójrz na 
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krzyż i spróbuj odkryć w nim siebie, bo nie  

za świętość umarł na nim Chrystus, ale za 

twój grzech. I tak samo jak 2000 lat temu tak i 

dziś jest skłonny przypomnieć ci, że jesteś Mu 

potrzebny. On widzi cię inaczej, bo ma inny 

wzrok. Nie patrzy na ciebie fragmentarycznie, 

nie zatrzymuje się na brudnych wydarzeniach 

twojego życia, ponieważ widzi je w całości. 

Wycięty fragment z filmu nigdy nie zdradzi  

ani nie streści nam całej fabuły. Tak samo ża-

den grzech człowieka nie może być ani   
 

wyrocznią ani konkretnym określeniem jego 
człowieczeństwa. To wielka miłość Boża spra-
wia, że człowiek nigdy nie traci na wartości sie-
bie, ponieważ jest na tyle trwała, że nie zna tego 
co słabe. 

 

Ks. Wojciech Kuliński 

 

Bez wątpienia Chrystus jest miłosierny. 

Za papieżem Franciszkiem możemy powie-

dzieć, że miłosierdzie to drugie imię Boga  

i najbardziej wyraźna Jego cecha. Jednak czy 

nie zastanawiałeś się nigdy, dlaczego miło-

sierny Bóg pozwala ludziom cierpieć? Po co  

w ogóle jest cierpienie? 

Spójrzmy na to, jak Chrystus podcho-

dził do ludzi cierpiących, których spotykał, 

gdy chodził i nauczał w Ziemi Świętej. Jezus 

traktował ludzki ból zawsze bardzo poważ-

nie. Nie uciekał, gdy słyszał wołanie cierpią-

cych ludzi. W lekturze Ewangelii przejmują-

ce jest to, że Chrystus naprawdę współczuł 

ludziom będącym w potrzebie. Tak było 

chociażby w przypadku wskrzeszenia mło-

dzieńca z Naim (Łk 7,11-17). Czytamy,  

że Jezus na widok matki owego młodzieńca 

wzruszył się i zaczął ją pocieszać, a następ-

nie przywrócił do życia jej syna. Inną sceną 

ukazującą płaczącego Zbawiciela na widok 

ludzkiego cierpienia, jest wskrzeszenie Łaza-

rza (J 11,1-44). Jezusa bardzo zabolała śmierć 

Jego przyjaciela. Czytamy, że na wieść  

o śmierci Łazarza „wzruszył się w duchu”. 

Bardzo przejmujące są te sceny, w których 

Chrystusa ogarnia na wskroś ludzkie współ-

czucie, wypływające z miłości do drugiego 

człowieka. Po dogłębnej lekturze Ewangelii 

Jezus okazuje się być bardzo wrażliwy i czu-

ły na ludzkie cierpienie i nieszczęście.  

W tym świetle widzimy Chrystusa jako  

człowieka pełnego miłosierdzia. 

Jednak czy nie zastanawiało Cię, dla-

czego Chrystus nie uzdrowił wszystkich, któ-

rych spotkał na ziemi? Wiemy o tym, że Jezus 

czynił cuda, ale tak naprawdę nie było ich aż 

tak wiele. Nawet możemy zauważyć, że osta-

tecznie pod koniec Ewangelii Chrystus prze-

stał uzdrawiać. Z tego wynika, że Zbawiciel 

nie przywiązywał zbyt wielkiej wagi do czy-

nienia cudów i do popularności, którą przez 

nie zyskiwał wśród Izraelitów. Czy nie zasta-

nawiał Cię nigdy fakt, że przy Sadzawce Ow-

czej (zwanej także Betesda) było bardzo wielu 

chorych, którzy z całą pewnością również 

czekali na jakiś cud, a Jezus uzdrowił tam je-

dynie jednego człowieka (J 5,1-9). Ale czy to 

oznacza, że Chrystus w swojej Boskiej naturze 

nie był miłosierny, skoro nie uzdrowił 

wszystkich chorych? To byłby za daleko idący 

wniosek. Jezus swoją postawą pokazał, że 

cierpienie ma sens. Zrobił to poprzez dobro-

wolne podjęcie się Męki Krzyżowej. W ten 

sposób z cierpienia uczynił coś wręcz boskie-

go, coś zbawiennego dla nas. 
W 2011 r. we włoskiej telewizji RAI  

w nadzwyczajnym programie redakcji katolic-

kiej papież Benedykt XVI odpowiadał  

na pytania kilku ludzi z całego świata. Gdy  

7-lenia dziewczynka z Japonii, która kilka  

tygodni wcześniej przeżyła trzęsienie ziemi, za-

pytała o sens cierpienia i śmierci licznych jej 

rówieśników papież Benedykt odpowiedział: 
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„Ja też pytam o to samo - dlaczego musicie tak 

cierpieć, gdy inni żyją wygodnie? Nie mamy 

odpowiedzi, ale wiemy, że Jezus cierpiał tak 

jak wy, będąc niewinny. Wiemy, że prawdzi-

wy Bóg, który ukazuje się w Jezusie, jest  

po waszej stronie. Bądźcie pewni, że to wam 

pomoże. A kiedyś będziemy też mogli zrozu-

mieć, dlaczego tak było […] Trzeba być świa-

domym, iż kiedyś zrozumiemy, że to cierpie-

nie nie było na próżno, ale za nim był plan mi-

łości”. Prawdą jest, że nie jest nam wcale łatwo 

wyjaśnić do końca, jaki sens ma dla nas cier-

pienie. Jest ono bowiem wielką tajemnicą.  

Ale możemy być pewni, że cierpienie pozwala 

nam zbliżyć się do Boga, a także upodabnia 

nas do Boga; pozwala także uświęcić siebie  

i innych przez ofiarowanie go w konkretnej 

intencji oraz ostatecznie dostąpić zbawienia 

przez tajemnicę męki krzyżowej. Chrystus,  

 

jako człowiek pełen współczucia i miłosierdzia, 

na pewno chciałby zdjąć z nas cierpienie. Jed-

nak będąc Bogiem, dostrzega głęboki sens  

i zbawczy wymiar cierpienia. To, że każdy ból, 

fizyczny bądź duchowy, możemy włączyć  

w krzyż naszego Zbawiciela, jest wielką łaską 

od Niego. Bóg, który sam cierpiał i pozwala 

nam cierpieć razem z Nim, okazuje się o wiele 

bardziej miłosierny, niż gdyby zdjął  

z nas wszystkie ciężary. Cierpienie nie ograni-

cza, ale otwiera na Boga i Jego miłosierne obli-

cze, które można dostrzec w drugim człowieku. 

Możemy być pewni, że gdybyśmy spojrzeli na 

cierpienie oczami Boga, to nikt z nas przed nim 

by nie uciekał, a nawet sami zaczęlibyśmy pra-

gnąć owego zbawiennej łaski - cierpienia. 

 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Chry-

stusa Króla, a tym samym zakończenie Ju-

bileuszowego Roku Miłosierdzia i Roku 

1050-lecia Chrztu Polski. Wczoraj w sank-

tuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie 

dokonano ogólnopolskiego aktu przyjęcia 

królowania Chrystusa i poddania się pod 

Jego Boską władzę. Dzisiaj dokonujemy Ju-

bileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa  

Chrystusa za Króla i Pana w parafiach  

całej Polski. 

2. Różaniec za zmarłych z wypominkami 
codziennie o godz. 17.30. Wypominki moż-
na składać w zakrystii i w biurze. 

3. Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą  
z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fi-
zyczne pod przewodnictwem o. Teodora 
Knapczyka we wtorek (22 XI) o godz. 18:00. 
W tym dniu nie będzie Mszy Świętej  
o godz. 19.00. 

4. W czwartek, 24 XI, w 11 rocznicę śmierci 

ks. Jerzego Kühnbauma zostanie odpra-

wiona Msza święta w jego intencji  

o godz. 18.00. 

5. Zapraszamy na uroczyste Nieszpory ad-

wentowe, rozpoczynające Adwent i nowy 

rok liturgiczny, które odbędą się w sobotę, 

26 XI o godz. 17.00. Liturgię swoim śpiewem 

ubogaci nasz chór parafialny Stella Fatima. 

6. W najbliższym tygodniu w kalendarzu 

liturgicznym przeżywać będziemy wspo-

mnienia: 

 w poniedziałek Wspomnienie Ofia-

rowania NMP; 

 we wtorek św. Cecylii, patronki mu-

zyki kościelnej. W tym dniu pamiętajmy 

w modlitwie o wszystkich, którzy upięk-

szają liturgię śpiewem; 

 w czwartek św. Andrzeja Dung-Lac  

i Towarzyszy; 

 w przyszłą niedzielę rozpoczynamy 

Adwent i nowy rok liturgiczny.  

W naszej parafii w tym dniu rozpoczynamy 

adwentowe rekolekcje, które w tym roku po-

prowadzi ks. Wojciech Kozłowski  

ze zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego 

a Paulo. 

7. Msze Święte w tym tygodniu: 

 Za żywych i zmarłych chórzystów Pa-

rafii MBF „Stalla Fatima” we wtorek  

o godz. 18.00; 

 Za członków wspólnoty Marana Tha  

w środę o godz. 18.00. 

8. W sobotę, 26 XI w sali parafialnej  

o godz. 19.00 Klub Seniora organizuje zaba-

wę Andrzejkową. Koszt biletu wstępu wy-

nosi 10 zł. Chętnych prosimy o zapisywanie 

się na liście wyłożonej w zakrystii. 

9. Od jutra osoby upoważnione przez Księ-

dza Proboszcza, legitymujące się stosownym 

dokumentem, będą roznosić opłatki wigilij-

ne. Jednocześnie przestrzegamy przed oszu-

stami. 

10. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone 

na listopadową tacę inwestycyjną,  

na którą zebrano 11 167 zł. Za dobroć serca 

składamy gorące Bóg zapłać. 

11. Po Mszy świętej do nabycia prasa katolic-

ka: Gość Niedzielny i Niedziela. Dzisiaj poleca-

my szczególne wydanie biuletynu  

Ave Maria, rozszerzone o ciekawe artykuły na 

zakończenie Roku Jubileuszowego –  

„O Miłosierdziu słów kilka”, oraz „Jestem mi-

łosierny, więc pozwalam cierpieć”. Znajdzie-

my też listę zmarłych parafian w 2016 roku.  

12. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, 
budowniczych i dobrodziejów naszego ko-
ścioła oraz zmarłych z naszych rodzin poleć-
my teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny od-
poczynek racz im dać Panie. 
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 NIEDZIELA  20 LISTOPADA  2016 r. – Uroczystość Chrystusa Króla 

6.30 ++ Eugenia(k) Warzyńska w 9 rocznicę śmierci oraz wszyscy zmarli z rodziny 

8.00 
Msza święta wynagradzająca NSPJ i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy narodu pol-
skiego i całego świata 

9.30 
1) ++ Józef(m) i Mirosław(m) oraz rodzice 
2) + Albertyna Markowska w miesiąc po śmierci 

11.00 
++ Stanisław Wolszczak w 17 rocznicę śmierci, Weronika Wolszczak w 7 rocznicę śmierci 
oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

12.30 
Dziękczynna w 55 rocznicę ślubu Haliny i Tadeusza Ciepidewskich oraz dziękczynna  
w 75 rocznicę urodzin Haliny 

14.00 ++ Rodzice i siostra z rodziny Freiberg 
18.00 + Tomasz Bożykowski w 1 rocznicę śmierci 
19.30 Za parafian 

 PONIEDZIAŁEK  21 LISTOPADA 2016 r. – Ofiarowanie NMP 

7.00 ++ Teresa, Józef, Marianna(k), Stanisław, brat Czesław 

8.00 ++ Zmarli z rodziny: Weimannów [czyt. Wjaman] i Kadulskich  

18.00 ++ Stanisław w 31 rocznicę śmierci  oraz Kazimiera(k) 

19.00 ++ Ojciec Władysław, brat Helmut oraz zmarli z rodziny Czapiewskich  

 WTOREK  22 LISTOPADA 2016 r. – św. Cecylii 

7.00 ++ Stanisław i Tadeusz 

8.00 ++ Gwidon, Czesław, Stanisław, Emilian, Janina Ginter 

18.00 
1) Za żywych i zmarłych chórzystów Parafii MBF „Stalla Fatima” 
2) O uzdrowienie Agnieszki 

 ŚRODA 23 LISTOPADA 2016 r.  – św. Klemensa I 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Władysława  
Łukasiak z okazji urodzin 

8.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
Za członków wspólnoty Marana Tha oraz dziękczynna za księży posługujących  
w parafii MBF 

19:00 + Jan w 21 rocznicę śmierci 

 CZWARTEK  24 LISTOPADA 2016 r. – św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy 

7.00 + Regina Ochylska 

8.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) + Ks. Jerzy Kühnbaum w 11 rocznicę śmierci 
2) ++ Zmarli z rodziny Landeckich, Brzoskowskich i Pollun 

19.00 
1) ++ Siostra Weronika i Emilian 
2) ++ Antoni Kisłowski w 43 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

 PIĄTEK  25 LISTOPADA 2016 r. – św. Katarzyny Aleksandryjskiej  

7.00 ++ Rodzice Wiktora 

8.00 + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) O łaskę intronizacji NSPJ w Polsce i w sercu każdego Polaka 
2) O zwycięstwo prawdy w sprawie morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki 

19:00 ++ Małgorzata i Tomasz Stosik oraz zmarli rodzice 

 SOBOTA  26 LISTOPADA 2016 r.   

7.00 ++ Natalia, Tadeusz i Stanisław Zalewscy 

8.00 
1) + Krystyna Redmann (Msza święta gregoriańska) 
2) + Jerzy Zygmunt Adamkiwicz w miesiąc po śmierci 

18.00 
1) ++ Leon Kilian w 10 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) ++ Władysław Raszczyński oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

19.00 
++ Władysława(k) w 12 rocznicę śmierci oraz Franciszek Maleszewscy oraz Halina 
Myczkowska 

 


