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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
30. Niedziela Zwyk³a

Maria Zadora

Mówi siê, ¿e nie ma ludzi niezast¹pionych. Dziœ wiemy, ¿e to nieprawda.

Nikt nigdy nie zast¹pi nam Jego Osoby, Jego g³êbokiej m¹droœci, Jego serca

przepe³nionego mi³oœci¹ do ludzi, ciep³ego spojrzenia, aury œwiêtoœci. Dziêki

Niemu œwiat by³ lepszy, bez Niego ubo¿szy. Jedyn¹ pociech¹ po takiej stracie

s¹ wspomnienia… Tak wielk¹ uczyni³eœ pustkê…

El¿bieta, Zbigniew, Sandra, Adrian M³ynkowie

Najlepszym czasem
na uprawianie turysty-
ki w Pieninach jest
wrzesieñ, paŸdziernik,
poniewa¿ widoki prze-

gl¹daj¹cych siê w Dunajcu stoków
gór, pokrytych rudziej¹cymi lasami
dostarczaj¹ niezapomnianych chwil.

15 paŸdziernika 2011 roku grupa
pielgrzymów z ks. infu³atem Jaku-
bem Gilem wybra³a siê na pielgrzym-
kê w rejon Pienin, aby podziwiaæ
piêkno jesieni. Pogoda nie by³a naj-
lepsza, by³o zimno, pochmurno, ale
nie pada³ deszcz. Budzi³y siê w nas
w¹tpliwoœci, czy zrealizujemy zapla-
nowany program pielgrzymki?
W drodze do Czerwonego Klasztoru
zatrzymaliœmy siê w Niedzicy, spa-
cerowali koron¹ Jeziora Czorsztyñ-
skiego, patrzyli na ruiny zamku
Czorsztyn, który by³ polsk¹ warow-
ni¹ graniczn¹ od czasów Kazimierza
Wielkiego, strzeg³ wa¿nej drogi han-
dlowej i dyplomatycznej Kraków –
Buda, pe³ni³ rolê komory celnej. Oka-
zalej prezentuje siê zamek w Niedzi-
cy, jest to jeden z najcenniejszych
zabytków architektury obronnej
z bardzo ciekaw¹ histori¹.

Z Niedzicy pojechaliœmy do Sromo-
wic Ni¿nych, opuœcili autokar, prze-
szli przez k³adkê nad Dunajcem dla
pieszych i rowerzystów i byliœmy ju¿
na S³owacji. Kierujemy siê w stronê

Jesienna pielgrzymka cz.I
Czerwonego Klasztoru,
przed nami w ca³ej oka-
za³oœci masyw Trzech
Koron z najwy¿szym ich szczytem
Okrêglic¹, w³aœnie od Czerwonego
Klasztoru jest najpiêkniejszy w Pie-
ninach widok na te szczyty.

Po dojœciu do celu zatrzymaliœmy
siê na dziedziñcu klasztoru Kartuzów
– Narodowym Zabytku Kultury. Jego
bogata historia to dzieje dwóch naj-
surowszych zakonów w koœciele
rzymsko-katolickim: Kartuzów, któ-
rzy ¿yli tu w latach 1320-1567,  Ka-
medu³ów, w latach 1711-1782. Na-
zwano go Czerwonym Klasztorem od
czerwonych ceglanych oœcie¿nic
i ¿ebrowania sklepieñ. Potem nazwa
klasztoru sta³a siê nazw¹ wsi.

Zwiedzamy klasztor – muzeum, po-
znaj¹c jego historiê, a tak¿e historiê
zakonów, które tu mieszka³y. Mnisi
Kartuzi zachowywali surow¹ ascezê,
poszcz¹c, rozmyœlaj¹c i prawie ca³-
kowicie milcz¹c. Kartuzi Ojcowie nie
mieli pos³annictwa kaznodziejskiego.
Wielkie znaczenie przywi¹zywali do
ksi¹g. Przepisywali je, czyli „g³osili
rêkami” S³owo Bo¿e, skoro nie mo-
gli go g³osiæ ustami. Zajmowali siê
równie¿ alchemi¹ i astrologi¹. Mieli
œciœle wyznaczony czas na pracê in-
telektualn¹, rozmyœlanie, modlitwê
i odpoczynek. cdn
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Ks. St. Gorgol

Oto S³owo Pañskie.

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PAWŁA DO TESALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA:

EWANGELIA:  Mt 22, 34-40 Największe przykazanie

Wj 22, 20-26
1 Tes 1, 5c-10

Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

Gdy faryzeusze dowiedzieli siê, ¿e Jezus zamkn¹³ usta saduceuszom, ze-
brali siê razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapyta³ wystawiaj¹c Go
na próbê: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest najwiêksze?» On
mu odpowiedzia³: «„Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim ser-
cem, ca³¹ swoj¹ dusz¹ i ca³ym swoim umys³em”. To jest najwiêksze i pierw-
sze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Bêdziesz mi³owa³ swego
bliŸniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera siê ca³e
Prawo i Prorocy».

Pierwsze i drugie nie roz³¹czne.
Dwa kó³ka : z³¹czone. Dwa klucze
od twojego ziemskiego mieszkania.
Ten od górnego zamka i ten od dol-
nego. No mo¿e jeszcze jakaœ zasu-
wa na noc :przed twoim s¹siadem,
„bliŸnim z³odziejem”. „Jeœli dusza
kocha wiêcej, tym bardziej jest do-

Nauczycielu, które z przykazanie w Prawie jest najwiêksze?
skona³a do dzie³ mi³oœci” (œw. Jan od
Krzy¿a). Zaufaj PANU. Tylko dwa,
a jak¿e trudne do zrealizowania.
Spróbuj. Tylu œwiêtym siê to ju¿ uda-
³o. Zapoznaj siê ze swoim patronem.
Obyœ móg³ zaskoczyæ PANA swoimi
czynami. Zacznij od tych najmniej-
szych codziennych. Dziœ.

Wielkie wyró¿nienie

ks. Infu³at

30. Niedziela Zwyk³a - 23 paŸdziernika 2011

Rozpoczêciu doby nawiedzenia
16 paŸdziernika Obrazu Mi³osierne-
go Jezusa Chrystusa, oraz relikwii
œw. Siostry Faustyny i b³ogos³awio-
nego Jana Paw³a II przewodniczy³
ks. bp Jan Zaj¹c. We mszy œw. roz-
poczynaj¹cej czas specjalnej ³aski
w naszej parafii koncelebransami
byli Ksiê¿a Proboszczowie, a tak¿e
niektórzy Ksiê¿a Wikarzy naszego
dekanatu – Wadowice Pó³noc. Stra-
¿acka orkiestra z Choczni, jak rów-
nie¿ chór parafialny oraz schola,
uœwietni³y inauguracjê tej doby. Naj-
wiêksz¹ ozdob¹ tego nabo¿eñstwa
by³a liczna obecnoœæ parafian. Je-
sienna, piêkna pogoda zachêca³a do
uczestnictwa.

Podczas doby nawiedzenia Mi³o-
siernego Jezusa Mszê œw. o pó³no-
cy sprawowali Ksiê¿a Rodacy, jak
równie¿ przedstawiciele by³ych Wi-
kariuszy. W sumie przy o³tarzu sta-
nêli: ks. pra³at Zdzis³aw Ka³wa,
ks. pra³at Stanis³aw Mika, który wy-
g³osi³ ewangeliczne kazanie, ks. Je-
rzy Klauzner, ks. Marek Kasperkie-
wicz, ks. Pawe³ Potoczny, ks. Pawe³
Ziêba, ks. Jaros³aw Nowak, oraz
ks. Jan Jarco  i ks. Mieszko Pabiœ.
Koncelebrze przewodniczy³ ks. in-
fu³at Jakub Gil.

Dobowe czuwanie by³o przez ksiê-
¿y dobrze opracowane. Parafianie
w miarê mo¿liwoœci brali w niej
udzia³. Droga Krzy¿owa o godz.
21.00 by³a licznie obsadzona. Sio-
stry Nazaretanki oraz Albertynki
¿ywo i pobo¿nie prowadzi³y wyzna-

czone adoracje. Dzieci ze Szko³y
Nr 2 oraz 4, ze swymi Katechetkami,
nape³ni³y m³odoœci¹ nasz¹ œwi¹tyniê.
Wzruszaj¹ca równie¿ by³a adoracja
Wspólnoty Szko³y Modlitwy b³. Jana
Paw³a II, a tak¿e œw. o. Pio. Nasze
„Rafa³ki” da³y o sobie znaæ przez
piêkne œpiewy i modlitwy. Honorowa
Stra¿ Serca Bo¿ego z wielk¹ pobo¿-
noœci¹ przeprowadzi³y Godzinê Mi³o-
sierdzia. S³owa podziêkowania nale¿¹
siê równie¿ Akcji Katolickiej. Ks. pra-
³at Jan Nowak przez niedzielne kaza-
nia, a tak¿e mowê wyg³oszon¹ na za-
koñczenie doby nawiedzenia, bardzo
nam pomóg³ wejœæ w tajemnicê Mi³o-
siernego Chrystusa. Z wielkim sercem
myœlê o wa¿nej roli, któr¹ w tej dobie
nawiedzenia odegrali ministranci i lek-
torzy. Mo¿e jak¹œ grupê pomin¹³em –
ale tym bardziej pragnê podkreœliæ, jak
wa¿ne s¹ wspólnoty i grupy przy wiêk-
szej parafii. Zw³aszcza odczuwa siê ich
potrzebê i niezast¹pion¹ rolê w takich
wyj¹tkowych okolicznoœciach. Bóg
zap³aæ za trwanie w ma³ych wspólno-
tach religijnych. Serdeczne podziêko-
wanie za uczestnictwo w tej wyj¹tko-
wej dobie nawiedzenia Obrazu Mi³o-
sierdzia Bo¿ego w naszej parafii.

W pierwsz¹ niedzielê listopada ka-
zania na wszystkich Mszach œw. wy-
g³osi ks. dr Stanis³aw Szczepaniec.
Tematem kazañ bêdzie szko³a modli-
twy jako owoc peregrynacji Jezusa
Mi³osiernego, relikwii œw. Faustyny
i b³ogos³awionego Jana Paw³a II w na-
szej parafii.

1. Pragniemy wyraziæ serdeczne
podziêkowanie wszystkim Parafia-
nom, oraz pielgrzymom nawiedzaj¹-
cym Bazylikê, podczas doby nawie-
dzenia obrazu Jezusa Mi³osiernego,
za udzia³ i pobo¿ne uczestnictwo
w adoracji i modlitwach do Jezusa bo-
gatego w mi³osierdzie. Dziêki  wiel-
kiemu trudowi i zaanga¿owaniu wie-
lu grup, wspólnot parafialnych, osób

œwieckich w przygotowanie tego na-
wiedzenia, mogliœmy prze¿ywaæ spo-
tkanie z Jezusem Mi³osiernym
w chwale Jego Mi³osierdzia i serca
otwartego dla ka¿dego z nas. Dziê-
kujemy ks. Biskupowi, Ksiê¿om,
s³u¿bie liturgicznej za religijn¹ opra-
wê. Stra¿akom, Policji za asystê
i eskortê podczas przewo¿enia Obra-
zu. Chórowi koœcielnemu za piêkny
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 28 paŸdziernika

   6.00 Œp. Józef Niziñski

   7.00 Œp. Kazimierz Paw³owski

Œp. W³adys³awa Sarnecka - 3 r.œm.
   7.30 Œp. Urszula Wisiorek

   8.00 Œp. Maria Lasek

  12.00 Œp. Józef Niziñski

  18.00 Œp. Emilia Chruszcz
Œp. Tadeusz Czuba i zmarli z rodziny

Sobota 29 paŸdziernika

   6.00 Œp. Józef Odrzywolski

   7.00 Œp. Maria Maryniarczyk
   7.30 Œp. Józef Niziñski

   8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Czes³awy

Tyrybon w 80 r. urodzin

  12.00   Œp. Urszula Wisiorek
  18.00 Œp. Marian Oboza

Œp. Emilia Chruszcz

Niedziela  30 paŸdziernika

   6.00 Œp. Stanis³awa Piesko - 1 r.œm.
   7.30 Œp. Stefan Garlacz

Œp. Maria Leœniak

   9.00 Œp. Anna, Ludwik Szczurek

  10.00 Roków: Œp. Wojciech i Anna Adamczyk
  10.30 Œp. Emilia Chruszcz

  12.00 Œp. O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Heleny

  13.15 Œp. Józef Kilian

  18.00 Œp. Izabela Ceremuga

Czwartek 27 paŸdziernika
   6.00 Œp. Joanna Zawi³a

Œp. Urszula Wisiorek
   7.00 Œp. Maria Krzemieñ
   7.30 Œp. Józef Odrzywolski
   8.00 Œp. Jan Ciep³y
  12.00 Œp. Micha³ Urbañski
  18.00 Œp. Emilia Chruszcz

Œp. Józef Niziñski

Poniedzia³ek  24 paŸdziernika
   6.00 Za zmar³ych z rodziny Goleñ
   7.00 Œp. Józef Niziñski
   7.30 Œp. Józef Odrzywolski
   8.00 Œp. Stanis³aw Guzdek, syn Janusz
  12.00 O ³askê œwiêtoœci dla wszystkich

biskupów i kap³anów, a w szczególnoœci
dla kap³anów przeœladowanych

  18.00 Œp. Emilia Chruszcz
Œp. Urszula Wisiorek

Wtorek 25 paŸdziernika
   6.00 Œp. Stanis³aw, Waleria, Feliks, Mieczys³aw
   7.00 Œp. Józef Odrzywolski
   7.30 Œp. Józef Niziñski
   8.00 O blogos³awieñstwo dla Agaty i jej najbli¿szych
  12.00 Œp. Urszula Wisiorek
  18.00 Œp. Emilia Chruszcz

Œp. Andrzej Œwiêchowicz - 1 r.œm.
 Œroda 26 paŸdziernika
    6.00 Œp. Julia Malinowska
    7.00 Œp. Józef Niziñski
    7.30 Œp. Marian Pióro
    8.00 Œp. Emilia Chruszcz
  12.00 Œp. Lorenzo
  18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O uzdrowienie Kubusia za wstawiennic-
twem NMP i b³. Jana Paw³a II
- O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Ewy Jadwigi
w I r. urodzin z proœb¹ o dalsz¹ opiekê

Za zmar³ych
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Danuta Szwed
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Józef Œwiat³oñ - 15 r.œm., ¿. Dominika, s. Jan
Œp. Piotr Rataj - 7 r.œm.
Œp. Bronis³aw S³odowski
Œp. Leon Grabowski, Andrzej syn
Œp. Stanis³awa Guzdek
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Bronis³aw Klimowski
Œp. Jerzy Czekaj - 29 r.œm.
Œp. W³adys³awa i Kazimierz Stopa /-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

œpiew, który ubogaci³ odprawiane
Msze œw. Wszystkim pozosta³ym za
wysi³ek, dobroæ serca, dziêki którym
s³owa „Jezu, ufam Tobie” w pe³ni
oddaj¹ nasz¹ mi³oœæ do Jezusa.

2. Dzisiaj prze¿ywamy 85. Œwia-
towy Dzieñ Misyjny, którego temat
brzmi: „Zglobalizowany œwiat pilnie
potrzebuje ewangelizacji”. Dzieci
i m³odzie¿ zbieraj¹ do puszek dobro-
wolne datki na misje. Grupa Misyjna
zaprasza na loteriê fantow¹, która
odbêdzie w domu katolickim od po-
niedzia³ku do soboty, przed i po ró-
¿añcu. Na nabo¿eñstwach ró¿añco-
wych o godz. 17.30 w nadchodz¹-
cym tygodniu modlimy siê za misje.

3. Jutro po mszy œw. wieczornej spo-
tkanie Szko³y Modlitwy b³. Jana Paw³a
II. Zapraszamy wszystkich, którzy
chc¹ kszta³towaæ sw¹ duchowoœæ
wed³ug nauczania b³. Jana Paw³a II.

4. W miniony wtorek goœciliœmy
w naszej Bazylice i na plebanii
ks. kardyna³a Joachima Meisnera
z Kolonii wraz z grup¹ 50 ksiê¿y.
Ks. Kardyna³ prosi³ o przekazanie ser-
decznych pozdrowieñ wszystkim
Mieszkañcom naszej parafii.

5. W czwartek o godz. 16.30 za-
praszamy na spotkanie Honorow¹
Stra¿ Serca Bo¿ego.

6. W pierwsz¹ niedziele listopada
kazania na wszystkich Mszach œw.
wyg³osi ks. dr Stanis³aw Szczepa-
niec. Tematem kazañ bêdzie szko³a
modlitwy jako owoc peregrynacji
w naszej parafii.

7. Dni skupienia dla narzeczonych
odbywaæ siê bêd¹ w naszej parafii
w listopadzie przez dwie soboty, 05.
i 12. listopada o godz. 16.00 oraz dwie
niedziele 06. i 13. listopada na mszy
œw. o godz. 9.00 i po niej spotkanie
w domu parafialnym, a nie jak dotych-
czas przez cztery kolejne niedziele.

8. Przed uroczystoœci¹ Wszystkich
Œwiêtych, prosimy skorzystaæ z Sa-
kramentu Pokuty. Spowiadamy przed
po³udniem, a tak¿e wieczorem od
godz. 17.00 do 18.30.

9. W zakrystii i kancelarii przyjmuje-
my na wypominki roczne i pó³roczne
oraz na msze œw. zbiorowe. Natomiast
przy chrzcielnicy znajduje siê skarbo-
na, do której mo¿na wk³adaæ wypomin-
ki listopadowe wraz z ofiarami.

10. Œwiêci tego tygodnia: w pi¹tek
– œwiêto œwiêtych Aposto³ów Szymo-
na i Judy Tadeusza.

11. Zachêcamy do ogl¹dania progra-
mów telewizyjnych o tematyce religij-
nej, oraz do czytania prasy katolickiej.

12. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
wszystkim parafianom, pielgrzymom
odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê,
¿yczymy obfitoœci ³ask od Jezusa bo-
gatego w mi³osierdzie. Matce Bo¿ej
Ró¿añcowej polecamy w opiece
wszystkich solenizantów i jubilatów
nadchodz¹cych dni.
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ks. Infu³at

Powracaj¹ca fala
Przez ca³¹ niedzielê 16 paŸdzierni-

ka, a zw³aszcza wieczorem w tym
dniu – wspomnienia wype³nia³y moj¹
g³owê i serce. W tê s³oneczn¹ nie-
dzielê przypomina³em sobie jak
przed 33 laty po nabo¿eñstwie ró¿añ-
cowym bra³em do r¹k liny dzwonów,
które powieszone by³y na stojakach,
obok prowizorycznej kaplicy na
Wzgórzach Krzes³awickich na No-
wej Hucie i ci¹gn¹c je z ca³ych si³
rozg³asza³em, ¿e w ogólnonarodow¹
radoœæ w³¹cza siê równie¿ i ta ubo-
¿uchna, prowizoryczna kaplica
w Nowej Hucie. To by³ wieczór,
w którym wszyscy Polacy doœwiad-
czalnie, prze¿yli treœæ proroczego
wiersza Juliusza S³owackiego:

Poœród niesnasków —
Pan Bóg uderza

W ogromny dzwon,
Dla S³owiañskiego oto Papie¿a

Otwarty tron (…)

Twarz jego,
s³oñcem rozpromieniona,

Lamp¹ dla s³ug,
Za nim rosn¹ce pójd¹ plemiona

W œwiat³o — gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie

Nie tylko lud —
Jeœli rozka¿e, to s³oñce stanie,

Bo moc — to cud.

Niepe³ne 27 lat tego wyj¹tkowe-
go pontyfikatu – zw³aszcza dla nas
Polaków, a tym bardziej Wadowi-
czan by³ niezwyk³ym, historycznym
czasem. To by³ okres, w którym nie
tyle œpiewaliœmy, ale realizowaliœmy

treœci z hymnu narodowego: „Marsz,
marsz… ale – z ziemi polskiej do
w³oskiej”. W tym b³ogos³awionym
czasie tysi¹ce Polaków odwiedzi³o
Watykan. Ilu¿ z nich mia³o szczêœcie
bezpoœredniego spotkania z Ojcem
Œwiêtym. Czy¿ teraz po beatyfikacji
polskiego Papie¿a uœwiadamiamy
sobie tê szczególn¹ ³askê? Bardzo
wielu z nas ma od b³ogos³awionego
ró¿aniec. To jest nasza relikwia. On
nam go przekaza³ byœmy z wielk¹
wiar¹, przesuwaj¹c w palcach pacior-
ki ró¿añca wymawiali s³owa: Œwiêta
Mario Matko Bo¿a módl siê za nami
teraz: gdy prze¿ywamy ró¿ne rozter-
ki, niepokoje i w¹tpliwoœci. Teraz:
gdy nie dajemy rady z ró¿nymi spra-
wami i problemami, które nas przy-
t³aczaj¹. Módl siê za nami w godzi-
nie œmierci naszej… choæ tej godzi-
ny, ani nie wyczekujemy, ani jej nie
pragniemy, a ona przyjdzie do nas
jak z³odziej. Chcemy z tak¹ wiar¹
odmawiaæ ró¿aniec, jak to czyni³ b³o-
gos³awiony czciciel  Maryi – Jan
Pawe³ II. Przy tej okazji wspominam
mój niepokój i smutek, gdy po ta-
kich wizytach s³ysza³em jak uczest-
nicy niejednokrotnie mówili: „Otrzy-
many od Ojca Œw. ró¿aniec przeka-
¿ê mojej babci, czy mojej ¿onie”.
Myœla³em wtedy o wielkiej mi³oœci
pielgrzymów do babci czy ¿ony. Jed-
nak ¿al mi by³o, i¿ uczestnik nie po-
stanowi³ sobie, ¿e to on bêdzie mo-
dli³ siê na tym ró¿añcu. Przypomi-
na³y mi siê wtedy s³owa piosenki
oazowej: „Ani ojciec ani matka tyl-

ko Panie ja – muszê zawsze modliæ
siê. Tak ja, tak Panie ja – muszê za-
wsze modliæ siê.”

W dniu 16 paŸdziernika, w którym
prze¿ywaliœmy 33. rocznicê wybo-
ru Wadowiczanina na stolicê Œw. Pio-
tra nasz Wielki Rodak wyprasza nam
niezwyk³¹ ³askê… oto Jezus Mi³o-
sierny, w swoim cudownym obrazie,
nawiedza nasz¹ wspólnotê. U Jego
boku, w relikwiach, przybywa on
sam. Dziêkujê Bogu za ten niezwy-

k³y splot dat historycznych. Przez ca³e
lata Jan Pawe³ II by³ aposto³em mi³o-
sierdzia, aby teraz kiedy czêsto grunt
siê nam spod nóg usuwa, nachodz¹
nas czarne myœli, nosimy w sobie tyle
¿alu i pretensji – byœmy z ca³ym za-
ufaniem mogli mówiæ: Jezu, ufam
Tobie. Proszê Ciê Jezu Mi³osierny
obdarz nas ³ask¹, by nawet wtedy,
gdy nadzieje nasze w gruzy siê za-
mieniaj¹ – to jednak wci¹¿ powtarza-
liœmy s³owa: Jezu, ufam Tobie!

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

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

Œp. Tomasz Gracjasz, ur. 1975r., zam. Os. Westerplatte

Œp. Jacek Warcho³, ur. 1972r., zam. Os. Widok

Pogrzeb

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y

Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.

Módlmy siê za te dzieci,

aby wzrasta³y w wierze

dla chwa³y Boga

i Koœcio³a powszechnego.

Antonina Gêbczyk, córka Micha³a i Natalii
Franciszek Kokoszka, syn Macieja i Agaty
Maja Winter, córka Wojciecha i Magdaleny
Lena P³onka, córka Grzegorza i Zofii
Marcel Markielowski, syn Mateusza i Iwety
Sandra Bargie³, córka Damiana i Ma³gorzaty
Martyna Karczewska, córka Janusza i Teresy
Liliana Sieja, córka Przemys³awa i Magdaleny
Jakub Zg³obiœ, syn Tomasza i Justyny
Wiktoria Repich, córka Bogus³awa i Anny
Artur Ciesielski, syn Waldemara i Agnieszki
Adam Polak, syn £ukasza i Aleksandry
Filip Wyka, syn £ukasza i Anny
Krzysztof Wojewodzic, syn Adama i Ma³gorzaty
Aleksandra Kolasa, córka Witolda i Katarzyny
Marta Jêdrzejowska, córka Adama i Doroty
Karol Jêdrzejowski, syn Adama i Doroty


