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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
30. Niedziela Zwyk³a

�p. Józef Madoñ, ur. 1933r., zam. ul.Zródlana

Ze smutkiem zawiadamiamy,
¿e w ostatnim czasie przeszed³ do wieczno�ci:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

Pogrzeb

Tym bardziej trzeba nam odwa¿nych �wiadków wiary. Ka¿dy z nas takim mo¿e
byæ. �Kto zaprze siê mnie przed lud�mi, tego i Ja zaprê siê przed moim Ojcem
niebieskim, a kto Mnie wyzna przed lud�mi, tego Ja wyznam przed moim Ojcem
niebieskim�.

N i e d z i e l a
m i s y j n a

Wspó³czesny �wiat zalewany jest powodzi¹ ate-
izmu. Jest to czêsto agresywna niewiara. Wy�miewa siê tradycyjne
warto�ci naszych przodków i nazywa siê to o�wieceniem. Jeste�my

�wiadkami, jak bardzo pos³uguje siê ona swoimi �misjonarzami�.

Jan Pawe³ II by³ dla nas ojcem, gwiazd¹ przewodni¹. W swoich piel-

grzymkach dawa³ nam wskazówkê, w chwilach trudnych prze³omowych

wskazywa³ nam drogê do nieba.Modlimy siê o rych³¹ beatyfikacjê naszego

umi³owanego Ojca �wiêtego Jana Paw³a II.

Rodzina Kowalczyków, Wróblów

�wiêci tego tygodnia: w czwartek � �wiêto �wiêtych Aposto³ów Szymona
i Judy Tadeusza.
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S ³ o w o n a n i e d z i e l ê

Oto s³owo Pañskie

Trzeba siê modliæ

DRUGIECZYTANIEZDRUGIEGOLISTU�W.
PAW£AAP. DOTYMOTEUSZA

WChrystusie Bóg pojedna³ �wiat ze sob¹,
nam za� przekaza³ s³owo jednania.

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGISYRA-
CYDESA
Syr 35, 12-14.16-18
Modlitwa biednego przeniknie ob³oki

EWANGELIA: £k 18, 9-14 Wys³uchana modlitwa skruszonego grzesznika

2 Tm 4, 6-9.16-18
Ufno�æ Paw³a po ¿yciu po�wiêconym Bogu

Jezus powiedzia³ do niektórych, co ufali sobie, ¿e s¹ sprawiedliwi, a innymi gardzili,
tê przypowie�æ: «Dwóch ludzi przysz³o do �wi¹tyni, ¿eby siê modliæ, jeden faryzeusz,
a drugi celnik. Faryzeusz stan¹³ i tak siê w duszy modli³: �Bo¿e, dziêkujê Ci, ¿e nie
jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszu�ci, cudzo³o¿nicy, albo jak i ten celnik. Poszczê
dwa razy w tygodniu, dajê dziesiêcinê ze wszystkiego, co nabywam�. Natomiast cel-
nik sta³ z daleka i nie �mia³ nawet oczu wznie�æ ku niebu, lecz bi³ siê w piersi i mówi³:
�Bo¿e, miej lito�æ dlamnie, grzesznika�. Powiadamwam:Ten odszed³ do domu uspra-
wiedliwiony, nie tamten. Ka¿dy bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê
uni¿a, bêdzie wywy¿szony».

Pa�dziernik nazywany jest miesi¹-
cem ró¿añcowym. Chodzi o �intona-
cjê duchow¹� nadan¹ przez liturgicz-
ne wspomnienie Naj�wiêtszej Maryi
Panny Ró¿añcowej. Zostali�my we-
zwani do zdania siê na prowadzenie
przez Maryjê w tej prastarej i ci¹gle
nowej modlitwie, która jest Jej szcze-
gólnie droga. Prowadzi nas wprost do
Jezusa. Uzupe³niona w swych tajem-
nicach zbawienia - radosnych, �wie-
tlistych, chwalebnych i bolesnych. Za
Czcigodnym Janem Paw³em II chcia³-

W ostatnich tygodniach pisali�my
o modlitwie osobistej, ma³¿eñskiej
i rodzinnej. Te praktyki pobo¿no-
�ciowe maj¹ zbawienny wp³yw na
nasze ¿ycie. Maj¹, o ile s¹ tym czym
byæ powinny a wiêc szczer¹ roz-
mow¹ z Bogiem. W modlitwie musi
byæ czas s³uchania i czas mówienia.
Bóg przemawia do nas: w g³êbi na-
szych serc, przez drugiego cz³owie-
ka, a przede wszystkim w Pi�mie
�w. Dlatego te¿ praktyka regularne-
go spotkania z Pismem �w. jest wa¿-
nym elementem formacji w Oazie
Rodzin. W materia³ach Oazy czyta-
my o regularnym spotkaniu, w prak-
tyce to zalecenie przyjmujemy, jako
czytanie codzienne. Wcze�niej wy-
dawa³o nam siê, ¿e znamy Pismo �w.
przecie¿ jego fragmenty i to zarów-
no Nowego jak i Starego testamen-
tu, czytane s¹ na ka¿dej Mszy �w.
Tak naprawdê to znali�my podsta-
wowe fakty z ¿ycia Chrystusa i nie-
które wypowiedzi, ale czy mieli�my
je przemy�lane, czy by³y przedmio-
tem naszych rozwa¿añ? Czy zasta-
nawiali�my siê jak winni�my to
przes³anie wype³niaæ w ¿yciu?
Oczywi�cie, ¿e nie. Nasza znajo-
mo�æ Pisma �w. by³a bardzo po-
wierzchowna. Uczestnictwo w Oa-
zie, w spotkaniach Krêgu, powoli
zmienia³o ten stan. Podjêli�my prak-
tykê codziennego czytania Pisma
�w. Nie zajmuje to du¿o czasu, ok.

5 minut, zwykle przed modlitw¹ oso-
bist¹, bo w Pi�mie �w. Bóg mówi do
nas, w modlitwie my mówimy do
Boga. Z czasem odkrywali�my praw-
dziwo�æ s³ów naszych animatorów
z pierwszych rekolekcji, ¿e w Pi�mie
�w. znajduj¹ siê rozwi¹zania wszyst-
kich problemów. Jak czytaæ Pismo
�w.? Dobrze jest mieæ Pismo �w. z ko-
mentarzami, szczególnie ostatnie wy-
danie Edycji �w. Paw³a, to u³atwia zro-
zumienie bo niew¹tpliwie s¹ fragmen-
ty trudne. Mo¿na czytaæ od pocz¹t-
ku, ksiêgê po ksiêdze ale dobrze jest
zacz¹æ od Nowego Testamentu. Mo¿-
na czytaæ na �chybi³ trafi³�, mo¿na
czytaæ fragmenty przeznaczone do
odczytania w danym dniu podczas
Mszy �w. Wa¿ne, aby czytaæ trzeba
wolno i ze zrozumieniem, a nie prze-
gl¹daæ jak codzienn¹ prasê. Czytaæ
z wewnêtrznym nastawieniem, ¿e jest
to List Boga skierowany do mnie, do
naszego ma³¿eñstwa, do naszej rodzi-
ny. Trzeba stawiaæ sobie pytanie: ja-
kiej odpowiedzi na to s³owo oczeku-
je ode mnie Pan Bóg, jak ma siê ono
odzwierciedliæ w moim (naszym)
¿yciu. Trudna i mozolna praca ale
przynosz¹ca wspania³e owoce. Spo-
tkanie ze S³owem Bo¿ym przybli¿a
nas do Pana Boga, ukazuje nam Bo¿¹
mi³o�æ, kszta³tuje nasz¹ mi³o�æ, poma-
ga rozumieæ otaczaj¹cy nas �wiat.
�S³owa Twoje, Panie, s¹ duchem
i ¿yciem� (J 6, 63).

Rodzina Domowym Ko�cio³em
Pismo �w. - Bóg mówi do nas

Marysia i Tadeusz Wo�niakowie

bym przypomnieæ, ¿e ró¿aniec jest
modlitw¹ biblijn¹, ca³kowicie prze-
si¹kniêt¹ Pismem �wiêtym, Jest to
modlitwa serca, w której powtarzanie
�Zdrowa� Mario� ukierunkowuje
my�l i uczucie ku Chrystusowi, staje
siê zatem ufnym b³aganiem Matki
Jego i naszej, Jest to modlitwa, która
pomaga rozwa¿aæ S³owo Bo¿e i przy-
swajaæ wspólnotê eucharystyczn¹ na
wzór Maryi, która strzeg³a w swym
sercu wszystkiego, co Jezus czyni³
i mówi³, oraz samej jego obecno�ci.

Benedykt XVI

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.



-3-- 6 -

Intencje mszalne:

Pi¹tek 29 pa�dziernika
6.00 �p. Karol Pustelnik
7.00 �p. Jan Michalik
7.30 �p.Maria iBoles³awzrodzicami i rodzeñstwem
8.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk
12.00 �p. Zofia Krawczyk
18.00 �p. Ryszard Gajewski

�p. Józef Warcha³

Sobota 30 pa�dziernika
6.00 Sp. Zdzis³aw Matuszyk
7.00 �p. Józef Warcha³
7.30 �p. Karol Pustelnik
8.00 �p. Zofia Krawczyk
12.00 �p. Tadeusz Zembaty - 3 r.�m.
18.00 �p. Ryszard Gajewski

W25r.�lubuTeresyiAdamazpodziêkowaniem
ipro�b¹odlaszeb³.Bo¿e iopiekêMatkiBo¿ej

Niedziela 31 pa�dziernika
6.00 �p. Anna Szczurek, rodzice
7.30 �p. Ryszard Gajewski

�p.Franciszek Zadora - 13 r.�m.
9.00 �p. Ludwika i Karol Nowak, Alojzy Polnik,

Maria i Kazimierz Sat³awa i zm. z rodziny
10.00 Roków
10.30 �p.Andrzej, Jadwiga Bana�
12.00 �p.FranciszekManiazrodzicamiirodzeñstwem
13.15 Ozdrowieib³.Bo¿edlaEmiliMlakwdniuurodzin
18.00 O b³. Bo¿e dla Kazimierza i Stanis³awy

w 50 r. �lubu i opiekê Matki Bo¿ej

Czwartek 28 pa�dziernika
6.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk
7.00 �p. Józef Warcha³
7.30 �p. Karol Pustelnik
8.00 �p. Franciszek i Maria z rodzicami
12.00 �p.Ryszard Gajewski
18.00 �p. Tadeusz Czuba i zmarli z rodziny

�p. Tadeusz i Zofia Popowicz

Poniedzia³ek 25 pa�dziernika
6.00 �p. Ryszard Gajewski
7.00 �p. Józef Warcha³
7.30 �p. Jan Michalik
8.00 �p.StefaniaAdamczyk-9r.�m.,Stefanm¹¿
12.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk
18.00 �p. Cecylia, W³adys³aw Góra

W 7 r. �lubu Bogumi³y i Rafa³a
z podziêkowaniem i pro�b¹ o dalsze
zdrowie i b³. Bo¿e

Wtorek 26 pa�dziernika
6.00 �p. Ryszard Gajewski
7.00 �p. Stefania Orkwiszewska
7.30 �p. Józef Warcha³
8.00 �p. Józef �wiat³oñ - 14 r.�m.,Dominika

¿ona, syn Jan
12.00 �p.Zmarli z rodz.Przysta³,Stopa i znajomi
18.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk

�p. Karol Pustelnik
�roda 27 pa�dziernika
6.00 �p. Magdalena P³onka
7.00 �p. Sabina Kasperkiewicz
7.30 �p. Stefania Orkwiszewska
8.00 �p. Ryszard Gajewski
12.00 �p. Tadeusz Kubera i zm. z rodziny
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O b³. Bo¿e i zdrowie dla Gabrieli Magdale-
ny Kupczyk w 1 r. urodzin

Za zmar³ych
�p. Ireneusz Le�niewicz - 3 r.�m.
�p. Zdzis³aw Matuszyk
�p. Henryk Pietraszewski
�p. Antoni Kudela
�p. Józef Warcha³
�p. Karol Pustelnik
�p. Mieczys³aw Gurdek
�p. Jan Góra - 19 r.�m.
�p. Zofia Chudy
�p. Józef Madoñ

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

30. Niedziela Zwyk³a - 24 pa�dziernika 2010r.

W Jakubowej studni dudni

(ci¹g dalszy na str. 4)

Na pocz¹tku wizytacji wprowadza-
j¹c ks. bpa Jana Szkodonia w ¿ycie
naszej parafii przedstawi³em wiele po-
zytywnych stron, o których ks. Biskup
powinien wiedzieæ. Ale równie¿ moim
obowi¹zkiem by³o ukazanie manka-
mentów ¿ycia parafialnego. Trzeba
podkre�liæ, i¿ te trudno�ci nie tylko
dotycz¹ naszej parafii, ale zagra¿aj¹
wielu innym wspólnotom naszej archi-
diecezji. Do nich nale¿¹:
1. Rodzice spychaj¹ wychowanie re-

ligijne swych dzieci na szko³ê i Ko�ció³.
Je�li nie mówi¹ tego, to najczê�ciej tak
my�l¹ � niech ksi¹dz, czy siostra wpro-
wadz¹ dziecko w wiarê tak jak nauczy-
cielka ma nauczyæ matematyki, pol-
skiego, czy innego przedmiotu. My�le-
nie to jest z gruntu fa³szywe, poniewa¿

rodzina przekazuje wiarê, a katechiza-
cja w szkole czy nauczanie w ko�ciele
spe³nia funkcjê pomocniczo�ci.
2. Spotykamy siê z du¿ymi w¹tpli-

wo�ciami u rodziców i m³odzie¿y
o ¿yciowej przydatno�ci wychowania
religijnego. Coraz czê�ciej rodzice, a za
nimi ich dzieci s¹ przekonane, ¿e
w ¿yciu potrzebny jest konkretny za-
wód i du¿a znajomo�æ jêzyków,
a kszta³towanie postawy religijnej mniej
pomaga, a czasami jest uci¹¿liwo�ci¹.
3. Rodzina i ma³¿eñstwo na naszych

oczach prze¿ywa wielki kryzys. Wogó-
le kryzys dotyka ró¿nych dziedzin
¿ycia. Nic wiêc dziwnego, ¿e bardzo
radykalnie k¹sa ma³¿eñstwo i rodzinê.
Wystarczy powiedzieæ, ¿e kiedy

1. Dzisiaj prze¿ywamy 84. �wiatowy
Dzieñ Misyjny, którego temat brzmi:
�Budowanie wspólnoty ko�cielnej ma
kluczowe znaczenie dla misji�. Z tej oka-
zji dzieci z grupy misyjnej kwestuj¹ na
pomoc dla misjonarzy pracuj¹cych
w Afryce. Grupa Misyjna zaprasza na lo-
teriê fantow¹, która odbêdzie w domu ka-
tolickim od poniedzia³ku do soboty, przed
i po ró¿añcu. Na nabo¿eñstwach ró¿añ-
cowych o godz. 17.30 w nadchodz¹cym
tygodniu modlimy siê za misje.
2. W czwartek o godz. 16.30 zapraszamy

na spotkanie Honorow¹ Stra¿ Serca Bo¿ego.
3. W pi¹tek o godz. 17.00 wyje¿d¿amy

na nocne czuwanie na Jasn¹ Górê. Powrót
w sobotê ok. godz. 7.00. Koszt przejazdu
30 z³. Serdecznie zachêcamy parafian do
udzia³u w nocnym czuwaniu.

4. Dni skupienia dla narzeczonych bêd¹
w naszej parafii w listopadzie, w pierwsz¹
i drug¹ sobotê, 06. i 13. listopada od godz.
16.00 oraz w pierwsz¹ i drug¹ niedzielê,
07. i 14. listopada na mszy �w. o godz. 9.00
i po niej spotkanie w domu parafialnym, a nie
jak dotychczas przez cztery kolejne niedziele.
5. Przed uroczysto�ci¹Wszystkich �wiê-

tych, prosimy skorzystaæ z Sakramentu
Pokuty. Spowiadamy przed po³udniem,
a tak¿e wieczorem od godz. 17.00 do 18.30
� zw³aszcza w pi¹tek i sobotê.
6. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy

na wypominki roczne i pó³roczne oraz na
msze �w. zbiorowe.Natomiast przy chrzciel-
nicy znajduje siê skarbona, do której mo¿-
na wk³adaæ wypominki listopadowe wraz
z ofiarami.
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ks. Infu³at

Pielgrzymka do Doliny Ko�cieliskiej

(ci¹g dalszy ze str. 3)

w 2009 roku ochrzcili�my 116 dzieci
to u tych nowonarodzonych sakrament
ma³¿eñstwa mia³o 90 ma³¿eñstw,
zwi¹zków cywilnych 10, a bez ¿adne-
go zwi¹zku ¿y³o 16 ma³¿eñstw. W roku
2010 na 120 ochrzczonych dzieci sa-
kramentalnych ma³¿eñstw by³o 87,
zwi¹zków cywilnych 14, a bez zwi¹z-
ku 19. Te cyfry obrazuj¹ postêpuj¹cy
zanik sakralno�ci ma³¿eñstw i rodziny.
4. Wielk¹ trudno�ci¹ naszego ¿ycia

parafialnego jest zastój poszczegól-
nych wspólnot. Nowi parafianie
z ogromnymi oporami wchodz¹ do
grup parafialnych.
5. Obserwujemy wielki zastój w roz-

woju grupy ministranckiej i lektorskiej.
Coraz wiêcej jest mszy �w. w ci¹gu ty-
godnia, na których nie ma ¿adnego
ministranta ani lektora.
6. Brak nam umiejêtno�ci do anga-

¿owania m³odzie¿y w grupy parafial-

ne czy to oazê, scholê lub grupy apo-
stolskie i KSM.
Przedstawiaj¹c ks. biskupowi powy¿-

sze niedomagania ¿ycia parafialnego �
dziêkujemy Bogu za du¿y wk³ad pra-
cy duszpasterskiej tak ksiê¿y, sióstr za-
konnych i katechetów a tak¿e poszcze-
gólnych parafian, którzy anga¿uj¹ siê
w ¿ycie parafialne. Jak¿e na tym miej-
scu nie wymieniæ Pana Józefa Widla-
rza z ul. Karmelickiej, który przez 5 dni
wizytacyjnych s³u¿y³ swoim samocho-
dem, aby ks. Biskup móg³ zrealizowaæ
pos³ugê duszpastersk¹ w parafii. Trze-
ba wspomnieæ Pani¹ Dubel Barbarê
z ul. Zygmunta Starego za troskê
o piêkno wnêtrza naszej �wi¹tyni. Jak-
¿e nie z³o¿yæ uk³onu Panu Tadeuszo-
wi Wo�niakowi z ul. Sportowców za
wiern¹ o³tarzow¹ s³u¿bê. Dziêki
Bogu du¿o mamy takich parafian,
którzy bardzo gorliwie wspieraj¹
papiesk¹ parafiê.

20 wrze�nia 2010 roku, w jeden
z ostatnich dni kalendarzowego lata
45-osobowa grupa pielgrzymów z ks.
infu³atem Jakubem Gilem wyruszy³a na
kolejn¹ w tym roku pielgrzymkê. Piel-
grzymowanie do wielu miejsc sta³o siê
tradycj¹ naszej parafii. Bierzemy wzór
z naszego znakomitego Rodaka Jana
Paw³a II Wielkiego, Pielgrzyma, który
nie stara³ siê biæ ¿adnych rekordów,
a w góry chodzi³, bo czu³ siê na ³onie
przyrody bli¿ej Boga. Wypoczywa³
aktywnie i do takiego odpoczynku
w bliskim kontakcie z Bogiem zachêca³.

Tym razem celem naszej wêdrówki
by³a Dolina Ko�cieliska, najpiêkniejsza
i najciekawsza dolina Tatr Zachodnich,
d³ugo�ci ok. 8 km, podchodz¹ca pod
g³ówny grzbiet tatrzañski. Swój nie-
zwyk³y urok zawdziêcza skupieniu we
wnêtrzu zarówno przepiêknych form
krajobrazowych, jak i osobliwo�ci w³a-
�ciwym terenom wapiennym, jakimi s¹
liczne jaskinie, wywierzyska i fanta-
stycznych kszta³tów turnie.
Ca³¹ grupa z parkingu w Kirach wy-

rusza na piesz¹ wêdrówkê, aby podzi-
wiaæ otaczaj¹cy �wiat. J.I. Kraszewski,
który by³ tutaj w 1866 roku napisa³:

�majestatycznie piêkna jest Ko�cieli-
ska Dolina�. Sprzyja nam pogoda,
góry w blasku s³oñca, nad nami b³êkit
nieba, drzewa zaczynaj¹ ju¿ przybie-
raæ jesienne barwy. Wêdrówce towa-
rzyszy szum potoku. Po drodze z pra-
wej strony mijamy stoj¹cy zielony
krzy¿ Wincentego Pola, osadzony
w kamieniu m³yñskim, pozosta³ym
z istniej¹cego tu niegdy� m³yna do mie-
lenia rudy i srebra. Ojciec �wiêty
7 czerwca 1997 r. wspomina³ to miej-
sce mówi¹c: �Piêkno tych �wi¹tyñ od-
powiada piêknu Tatr i jest odblaskiem
tego samego piêkna, o którym mówi¹
s³owa wypisane na krzy¿u w Dolinie
Ko�cieliskiej: �I nic nad Boga�.
Po dwugodzinnym spacerze dociera-

my do schroniska �Ornak� (1100m)
po³o¿onego na s³onecznej, otoczonej
lasem Ma³ej Polance, nale¿¹cej do hali
Ornak. Piêkna pogoda zachêca do od-
poczynku i posi³ku na zewn¹trz, nie-
którzy wystawiaj¹ twarze do s³oñca. Po
godzinie wyruszamy dalej, do Stawu
Smreczyñskiego. Idziemy najpierw
le�n¹ dró¿k¹ w�ród bujnej ro�linno�ci
rezerwatu �cis³ego Smreczyny, potem
trochê pod górê kamienist¹ drog¹. Po
40 minutach stajemy na brzegu jezior-
ka Smreczyñski Staw (1226m) powsta³
w zag³êbieniu pomiêdzy morenami

bocznymi dwóch lodowców. Pow. 0,75
ha, g³êboko�æ 5,3 m, �rednia g³êb. 1,8
m. St¹d roztacza siê piêkny widok na
B³yszcz (2159m) i Bystr¹ (2248m).
�Góry nasze góry, poz³ociste ska-

³y, gdy siê w was zapatrze, to widze
�wiat ca³y�.
Czas szybko p³ynie, musimy wracaæ

z powrotem. Na drodze naszego piel-
grzymowania jest jeszcze Sanktuarium
Matki Bo¿ej Fatimskiej na Krzeptów-
kach. Zachwyca nas jego piêkne wnê-
trze i otoczenie. To tu 7 czerwca 1997r,
w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca modli³ siê
Ojciec �wiêty, dziêkuj¹c Pani Fatim-
skiej za dar ocalonego ¿ycia. My dzi�
modlimy siê, dziêkuj¹c za lata Jego
Pontyfikatu, prosimy o wyniesienie na
o³tarze naszego Wielkiego Rodaka
umi³owanego Jana Paw³a II Wielkiego.
Wspóln¹ modlitw¹ dziêkujemy za ko-
lejn¹ piêkn¹ pielgrzymkê.
Kiedy opuszczamy sanktuarium roz-

tacza siê przed nami widok na Tatry,
a szczególnie na Giewont z krzy¿em,
o nim mówi³ Ojciec �wiêty w 1997
roku �Dzisiaj dziêkowa³em Bogu za to,
¿e nasi przodkowie na Giewoncie
wznie�li krzy¿. Ten krzy¿ patrzy na ca³¹
Polskê, od Tatr a¿ do Ba³tyku. Ten
krzy¿ mówi ca³ej Polsce: Sursum Cor-
da! � W górê serca!�. Maria Zadora

Z rado�ci¹
zawiadamiamy,
¿e w ostatnim

czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y

Sakrament Chrztu:

Chrzest �w. Szymon Prokopiuk, syn Piotra i El¿biety
Krzysztof Kazimierczak, syn S³awomira i Danuty
Amelia Majerczyk, córka Rafa³a i Joanny
Jakub Cibor, syn Dariusza i Joanny
Anna Semeniuk, córka Emila i Iwony
Natalia Skiba, córka Tomasza i Ewy

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla
chwa³y Boga i Ko�cio³a powszechnego.


