SPOD ZNAKU

MARYI

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrowie Górniczej
Nr 6 (180) • 11 marca 2018 • IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU • 18 marca 2018 • V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

LITURGIA SŁOWA

|
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2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ef 2, 4-10; J 3, 14-21

Jezus powiedział do Nikodema: „Podobnie jak Mojżesz na
pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie
Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał
swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał
swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten,
kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie
wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim
jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym: na świecie
pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność
niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto
popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego
czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie,
zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne – jako
dokonane w Bogu”.

Ukryta wiara
Dramatycznie brzmią słowa Jezusa: „Kto nie wierzy, już został
osądzony” (J 3,18). Czy to oznacza, że ktoś deklarujący się jako
niewierzący nie powinien liczyć na Boże miłosierdzie? Czy musimy pogodzić się z tym, że ktoś z naszych przyjaciół, rodziców,
dzieci nie znajdzie po śmierci miejsca w królestwie Bożym? Mądry poeta ks. Jan Twardowski zalecał, by wsłuchać się w słowa
modlitwy eucharystycznej. Kapłan prosi Boga podczas Mszy św.:
„Pamiętaj, Panie, o tych, których wiarę jedynie Ty znałeś”. To znaczy, że powinniśmy mieć nadzieję, iż jest wiara w sercu człowieka, którą zna Bóg, choć my dostrzec jej nie umiemy.
Panie Jezu, proszę Cię za osoby będące daleko od Ciebie.
Za tych, którzy Ciebie wciąż szukają. Za zbuntowanych
i błąkających się po duchowych bezdrożach. Wyjdź na
rozstaje ich dróg, by znaleźli dom w Twoich Boskich ramionach. Bądź, proszę, przewodnikiem również na mojej
drodze.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Jr 31, 31-34; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33

Wśród tych, którzy przybyli na święto, aby oddać cześć Bogu,
byli także Grecy. Przyszli oni do Filipa, pochodzącego z Betsaidy w Galilei, i poprosili: „Panie, pragniemy zobaczyć Jezusa”.
Filip powiedział o tym Andrzejowi, a następnie obaj przekazali to Jezusowi. Jezus zaś im odrzekł: „Nadeszła już godzina, aby
Syn Człowieczy doznał chwały. Uroczyście zapewniam was:
jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten,
kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli
ktoś Mi służy, niech idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu cześć.
Teraz jestem głęboko wstrząśnięty. I cóż mam powiedzieć?
Ojcze, ocal Mnie od tej godziny? Przecież przyszedłem z tego

powodu – dla tej godziny. Ojcze, uwielbij swoje imię!”. Wtedy
zabrzmiał głos z nieba: „Już uwielbiłem i jeszcze uwielbię”. Ludzie, którzy tam stali i usłyszeli ów dźwięk, mówili: „Zagrzmiało”, inni jednak twierdzili: „Anioł przemówił do Niego”. Jezus
więc wyjaśnił: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, lecz
ze względu na was. Teraz dokonuje się sąd nad tym światem.
Teraz zostanie usunięty władca tego świata. Ja natomiast, gdy
zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich ku sobie”. Powiedział to, aby zaznaczyć, w jaki sposób miał umrzeć.
Obumieranie
Jacques Fesch miał 27 lat, kiedy wykonano na nim wyrok śmierci. Biorąc udział w napadzie na bank, podczas strzelaniny zabił
policjanta i zranił jednego z przechodniów. Francuski sąd wy-

mierzył mu najsurowszą karę. W więziennej celi Fesch przeżył
głębokie nawrócenie. O swoim odkrywaniu Chrystusa i wierze
opowiedział w dzienniku, który zaczął pisać na dwa miesiące
przed śmiercią. Dedykował go swojej siedmioletniej córce Weronice. Kiedy związano mu ręce i wyprowadzono z celi, by wykonać
wyrok, poprosił o krucyfiks. Długo całował swego Pana i wśród
wielkiego wzruszenia wszystkich świadków poszedł w milczeniu na szafot. Ofiarował życie za nawrócenie swojego ojca, za

wszystkich, których kochał, oraz za ofiary przestępstwa. Został
stracony w dzień wspomnienia św. Teresy z Lisieux.
Panie, tak bardzo nas kochasz, że ofiarowałeś własne życie dla zbawienia świata. Nie ma nikogo, o kim byś zapomniał, bo za każdego, nawet największego grzesznika,
przelałeś na krzyżu swoją krew. Panie, dziękuję Ci za tę
wielką miłość do mnie
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Nie samym chlebem żyje człowiek
Trwa Wielki Post. W Kościele słyszymy stare jak świat ogłoszenie: „W takich, a takich dniach, w naszej parafii odbędą się
rekolekcje…”. Reagujemy dość spokojnie, wiedząc, że rekolekcje w Wielkim Poście to przecież coś normalnego. Problem
jednak polega dla niektórych na tym, czy wziąć w nich udział?
Niektórzy uważają, że rekolekcje to zwykła praktyka wielkopostna, na którą zwołuje się ludzi po to, by im przemówić do
rozumu. Inni znów widzą w nich ciągnące się w nieskończoność nauki, w których powtarza się w kółko jedno i to samo.
Są i tacy, którzy swój udział w rekolekcjach uzależniają także
od własnego nastroju, sytuacji życiowej, poziomu religijności,
jaki reprezentują oraz od tzw. potrzeby serca. Wielu ludziom,
i to niestety katolikom, coraz częściej brakuje wewnętrznej
motywacji i chęci do spotkania się z Bogiem w modlitwie,
Eucharystii i sakramencie pojednania. Warto, przeżywając kolejne parafialne rekolekcje, uświadomić sobie, że „nie samym
chlebem żyje człowiek” i „choćby cały świat zyskał, a na swej
duszy szkodę poniósł” jest przegranym. Często zachwycamy się wszechobecnym kultem ciała, zapominając o duchu.
Siłownie, fitness kluby, różnego rodzaju kuracje to pojęcia,
które w ostatnich latach zdobyły ogromną popularność. Czę-

sto zapominamy, że jesteśmy istotami fizyczno-duchowymi.
Rekolekcje mają nam to właśnie uświadomić, mają pogłębić
naszą wiarę. Rekolekcje mają właśnie taką moc. Jeśli ktoś
autentycznie je przeżywa, szybko zauważy, że w jego sercu
dzieje się coś bardzo ważnego, coś, co zmienia go wewnętrznie i otwiera na innych. Rekolekcje są też po to, aby oderwać
człowieka od jego ziemskich przywiązań, a zbliżyć bardziej do
spraw Bożych.
To czas wyjątkowy! Z tego powodu do parafii zapraszani
są rekolekcjoniści, którzy mają duże doświadczenie duszpasterskie, bo to od prowadzących rekolekcje zależy w dużej
mierze charakter tych dni. Czasem są one bardziej modlitewne, innym razem aktywne, czasem znów charyzmatyczne lub
ukierunkowane na Studium Pisma Świętego.
Rekolekcje mają przygotować nas do owocnego, dobrego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Oczywiście, najlepiej jest
je przeżyć w swojej wspólnocie. W naszej parafii rekolekcje
wielkopostne rozpoczną się w sobotę, 17 marca, Mszą świętą
o godz. 18.00 i będą trwać do środy, 21 marca. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
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Program Rekolekcji Wielkopostnych – 17-21.03.2018r.
Sobota 17.03.
18.00 Msza św. z św. z nauką dla dorosłych
V Niedziela Wielkiego Postu 18.03.
9.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
10.30 Msza św. z nauką dla młodzieży
12.00 Msza św. z nauką dla dzieci
17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Msza św. z św. z nauką dla dorosłych
19.00 Adoracja przy Krzyżu: czas modlitwy, rozważań,
		zasłuchania
Poniedziałek 19.03.
8.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
9.30 Spotkanie dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
		 kl. V do VII
11.00 Spotkanie dla Szkoły Podstawowej kl. I do IV

18.00 Msza św. z św. z nauką dla dorosłych
Wtorek 20.03.
8.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
9.30 Spotkanie dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
		 kl. V do VII
11.00 Spotkanie dla Szkoły Podstawowej kl. I do IV
18.00 Msza św. z św. z nauką dla dorosłych
Środa 21.03.
8.00 Msza św. z nauką dla dorosłych – Sakrament Chorych
9.30 Msza św. z nauką dla Gimnazjum i Szkoły
		 Podstawowej kl. V do VII
11.00 Msza św. z nauką dla Szkoły Podstawowej kl. I do IV
18.00 Msza św. z św. z nauką dla dorosłych
Dzień spowiedzi od godz. 7.30 i od godz. 17.00

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, 11 marca, w tradycji
Kościoła nazywana jest niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to w zmianie postnego fioletu na różowy ko-

lor szat liturgicznych. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.
2. We wtorek, 13 marca, przypada 5. rocznica wyboru pa-

pieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy Go Bożej
Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić
Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
3. W piątek, 16 marca, zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00,
będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana Pawła II,
możemy składać karteczki z intencjami i ofiarami.
4. We wtorek, 13 marca, po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej.
5. Dekanalna Droga krzyżowa sąsiadujących ze sobą parafii
w Gołonogu odbędzie się w piątek, 16 marca. Rozpocznie się
w naszej parafii Mszą św. o godz. 18.00. W tym dniu nie będzie
Drogi krzyżowej o godz. 17.30. Będzie Droga krzyżowa dla
dzieci o godz. 16.30.
6. W niedzielę, 18 marca, III niedziela miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace prowadzone w naszym
kościele.
7. W czwartek, 22 marca, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych.
8. Ofiary składane przy Krzyżu adoracyjnym przeznaczone są
na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać.
9. W okresie Wielkiego Postu możemy wesprzeć potrzebujących, składając do kosza wystawionego w kościele dary
żywnościowe. Włączmy się w wielkanocne dzieło „Caritas” nabywając „Paschaliki”, specjalne świece na stół wielkanocny –
cena 5 zł i 15 zł. Są także przygotowane przez Caritas płyty CD
z muzyką filmową Roberta Jansona „Dwie Korony” (film o św.
Maksymilianie Kolbe). Płyta ta rozprowadzana przez Caritas
w całej Polsce ma być wsparciem programu pomocy „Rodzina
– Rodzinie” – dla ofiar wojny w Syrii.
10. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III A i B szkoły podstawowej, przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej,
będzie w poniedziałek, 12 marca, na Mszy św. o godz. 18.00.
Spotkanie rodziców dzieci z kl. III C i D szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w czwartek, 15 marca, na Mszy św. o godz. 18.00.
11. Od piątej niedzieli Wielkiego Postu, 18 marca, zmienia się
charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło
nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania
z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej.
12. W sobotę, 17 marca, rozpoczną się rekolekcje wielkopostne i będą trwały do środy, 21 marca. Rekolekcje poprowadzi
ks. Mirosław z Ukrainy.
13. We wtorek, 19 marca, święto św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, ziemskiego opiekuna Syna Bożego.
Kościół wybrał go na szczególnego swojego patrona. Jest
także patronem umierających, gdyż według tradycji przy jego
śmierci byli obecni Jezus i Maryja.
14. Wydział Duszpasterstwa Rodzin diecezji sosnowieckiej
zaprasza na rekolekcje wielkopostne dla par niesakramentalnych. Rekolekcje są adresowane do osób po rozwodzie, które
żyją w powtórnych związkach cywilnych i nie mogą zawrzeć
ślubu kościelnego. Spotkania rekolekcyjne odbędą się 16, 17
i 18 marca (piątek, sobota i niedziela) o godz. 19.00 w kościele Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu przy ul.

Matki Teresy Kierocińskiej 25. Rekolekcje poprowadzi ks. Mirosław Tosza – założyciel wspólnoty „Betlejem” w Jaworznie.
15. Sakrament chrztu będzie udzielany w niedzielę, 18 marca, oraz w pierwszy dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego
na Mszy św. o godz. 10.30. W środę, 14 marca, po Mszy św.
o godz. 18.00 w salce odbędzie się katecheza dla rodziców
i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również
chrzestni, którzy będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające
udział. Błogosławieństwo dzieci na roczek w drugi dzień świąt
na Mszy św. o godz. 12.00. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
16. W sobotę przed Niedzielą Palmową, czyli 24 marca, będziemy przeżywać Diecezjalny Dzień Młodych. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10 w kinie Helios w Sosnowcu od projekcji
filmu Cudowny Chłopak.
17. Niedziela, 25 marca, to Niedziela Palmowa, czyli Męki
Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu
Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki
i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas każdej Mszy
św. pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego
do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Uroczysta procesja
z palmami wokół kościoła na Mszy św. o godz. 12.00.
18. W Niedzielę Palmową, 25 marca, ofiary składane do puszki przeznaczone są na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać.
19. W nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, w godz.
20.00 do 6.00, będzie miała miejsce inicjatywa duszpasterska
„Noc Konfesjonałów”. Dyżury księży posługujących w konfesjonałach w naszym rejonie będą w kościele: Dąbrowa Górnicza: bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, kościół
pw. Św. Rafała Kalinowskiego.
20. Figurę Matki Bożej Fatimskiej w bloku Morcinka 16. kl. II.
przyjęło 5. rodzin, w ich intencji będzie odprawiona Msza św.
w niedzielę, 10 czerwca o godz. 9.00. Trwa nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej na ulicy Morcinka 16. kl. III, prosimy
mieszkańców o przyjęcie figury.
21. W zeszłym roku minęła 140. rocznica objawień Matki
Bożej w Gietrzwałdzie. W związku z tym zapraszamy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego i Świętej Lipki. Pielgrzymka w dn.: 2-3 czerwca 2018 roku. Koszt ok. 160 zł.
Zapisy do końca marca w kancelarii parafialnej.
22. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 8 kwietnia, pielgrzymka
do sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach. Wyjazd o godz.
6.00 z ul. Bema. Zapisy w kancelarii parafialnej.
23. W sobotę 14 kwietnia, Pielgrzymka Diecezjalna do Sanktuarium MB Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu. Głównym punktem będzie Eucharystia z ks. bp. Grzegorzem Kaszakiem o godz. 12.00. Wyjazd o godz. 5.00 z ul. Bema. Zapisy
w kancelarii parafialnej.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: luty 2018
1. Bartosz Filip Wałęsiak
2. Mikołaj Mateusz Solipiwko
ZMARLI: luty 2018
1. Bogumiła Przybylska
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5 INTENCJE MSZALNE

IV Niedziela Wielkiego Postu 11.03.
9.00. 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Stanisława Maruszyj w 74. r. urodzin oraz
			 dla Doroty i Tomasza w 40. r. urodzin
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 18
10.30. † Krystynę, Jana Lis
12.00. † Leszka Żebrowskiego w rocznicę śmierci
18.00. † Mariannę, Władysława Ząbków
Poniedziałek 12.03.
17.00. † Tadeusza Bijaka, od Zygmunta Ołubca z rodziną
18.00. 1) † Halinę Nizińską w 1. r. śmierci, od syna, synowej
			 i wnuczki
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 19
Wtorek 13.03.
7.00.		 Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 20
18.00. 1) † Wiesława Walczyk, od córki, wnucząt z rodziną
		 2) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sabiny
			 Jankowskiej w 93. r. urodzin
Środa 14.03.
17.00. † Danielę Janiszewską, od rodziny
18.00. 1) † Zygmunta Hruby, od Stanisława Foryś, Barbary
			 Pijak z rodziną, Józefy Miedziak z rodziną ze
			 Szczyrku
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 21
Czwartek 15.03.
17.00.		 Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 22
18.00. 1) † Władysławę, Józefa, Stanisława Faltyn
		 2) † Janinę, Józefa Pałuszków, od dzieci i wnucząt
Piątek16.03.
17.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) † Jana Złockiego w 1. r. śmierci, od rodziny
		 3) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 23
18.00		 Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów
Sobota 17.03.
7.00.		 Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 24
18.00. † Józefa, Teofilę Kot
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V Niedziela Wielkiego Postu 18.03.
9.00. 1) † Józefa, Józefę Podstawa
		 2) † Genowefę Korolczuk, od Żywego Różańca

10.30.		 Chrzty: Liliana Litwin, Armin Buczyński
12.00. † Za zmarłych z rodzin: Kokotów, Franusów, Dudków,
			 od Edwardy z rodziną
18.00. 1) † Arkadiusza Górskiego, od żony Aliny
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 25
Poniedziałek 19.03. Święto św. Józefa
8.00. 1) † Józefa Skowron w rocznicę śmierci, zmarłą żonę
			 Annę i syna Adolfa
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 26
18.00. 1) † Józefę Szul z racji imienin, od męża i dzieci
			 z rodzinami
		 2) † Józefa Jankowskiego
Wtorek 20.03.
8.00.		 Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 27
18.00. 1) † Marię Stelmaszyńską-Korolczuk, od pracowników
			 przedszkola nr 23. w Dąbrowie Górniczej
		 2) † Stanisławę, Henryka Duda
Środa 21.03.
8.00.		 Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 28
9.30.		 Msza św. na zakończenie rekolekcji dla młodzieży
11.00.		 Msza św. na zakończenie rekolekcji dla dzieci
18.00. 1) † Henryka Liwaka; Alfreda Marczewskiego;
			 zmarłych z rodziny Liwaków
		 2) † Teresę Włosowicz w 11. r. śmierci, od syna Pawła
			 z rodziną
Czwartek 22.03.
17.00. † Teresę Goska w 23. r. śmierci
18.00.		 Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 29
Piątek 23.03.
17.00. † Danielę Janiszewską, od rodziny
18.00 1) † Tadeusza Bijaka, od szwagierki Wiesławy
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice, greg. 30
Sobota 24.03.
7.00.
18.00. † Helenę w 6. r. śmierci, Stanisława Snopek; Natalię,
			 Władysława Janczyk

!

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 25.03.
9.00. 1) † Magdalenę, Jana, Piotra, Władysława Kramarzów,
			 od wnuczki z rodziną; zmarłych z rodziny Szlachtów
			 i Zagajewskich
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 4. kl. V, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. † Zofię, Stanisława Wójcik
12.00.		 Za parafian
18.00. † Arkadiusza Górskiego od córki Agnieszki z mężem
			 Łukaszem i dziećmi

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 9, tel.: (32) 268 89 15, www.nmp-kp.pl, numer konta: 07 1240 4908 1111 0010 6204 9556

