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IV NIEDZIELA WIELKANOCY
Dz 4, 8-12; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Najemnik zaś, i ten który
nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem nie troszczy się o owce. Ja
jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i one Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec i jak Ja znam Ojca. Poświęcam
też swoje życie za owce. Posiadam jeszcze inne owce, które
wprawdzie nie są z tej zagrody, lecz trzeba, abym je przyprowadził. Pójdą one za moim głosem i tak powstanie jedna trzoda z jednym pasterzem. Ojciec miłuje Mnie, dlatego że oddaję
swoje życie, aby je znowu odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera,
lecz oddaję je z własnej woli. Posiadam bowiem władzę, aby je
oddać, jak i ponownie odzyskać. Takie polecenie otrzymałem
od mojego Ojca”.

Głos
Owce idą za głosem pasterza, czasem we mgle czy deszczu.
Może nawet go nie widzą. Wystarczy, że słyszą głos, który znają.
Przestraszone dziecko przestaje płakać, słysząc głos matki: „Jestem tu, nie bój się”. Warto się zastanowić, czyj głos jest dla mnie
ważny, w czyich słowach odnajduję szczęście, pokój, czuję się
bezpiecznie. Głos, któremu można zaufać, rodzi się z miłości. Odkryć powołanie to usłyszeć taki głos. „Bądź przy mnie” – mówią
kochający się ludzie. „Pójdź za mną” – mówi Jezus, zapraszając
do stania się Jego uczniem.
Panie Jezu, wśród wielu różnych dźwięków i słów, które
codziennie mnie otaczają, daj mi usłyszeć Twój głos. Ty
jesteś moim pasterzem. Znasz mnie i wiesz, że wciąż kocham Cię za mało.

V NIEDZIELA WIELKANOCY
Dz 9, 26-31; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym
krzewem winorośli, mój Ojciec zaś jest hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we Mnie, odcina.
Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze
więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam
przekazałem. Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was. Podobnie
jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie
trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we Mnie.
Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze Mnie
nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, będzie
odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień
i spala. Jeśli będziecie trwać we Mnie i jeśli moja nauka będzie
w was trwać, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko
pragniecie. Przez to bowiem doznał chwały mój Ojciec, że
przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami”.

Trwać w Nim
Kiedy kropla wody wpada do morza, wówczas się w nie zamienia, nie odwrotnie. Podobnie jest z duszą ludzką, jeśli zostanie
pociągnięta przez Boga. Duchowe dojrzewanie polega na coraz
ściślejszym zjednoczeniu z Chrystusem. Trafnie to doświadczenie
opisał św. Paweł: „Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”
(Ga 2, 20). Jeśli trwamy w Bogu przez wiarę, nadzieję i miłość,
wówczas nasze życie nabiera nowego sensu. Obficie owocuje,
to znaczy otwiera się na coś więcej niż tu i teraz. Każdy, kto doświadczył łaski zjednoczenia z Bogiem, wie, jak prawdziwe są
słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Beze Mnie nic nie możecie
uczynić” (J15,5).
Panie Jezu, Ty obiecałeś, że jeśli będę trwać w Tobie, spełnisz wszystko, o cokolwiek Cię poproszę. Daj mi i moim
bliskim łaskę żywej wiary.

WIARA I PATRIOTYZM
Ks. Piotr Skarga – siła autorytetu
(Katecheza V)
Pierwszym z wielkich płócien Jana Matejki jest „Kazanie ks.
Piotra Skargi”. To obraz przedstawiający – jak wskazują historycy sztuki – nie tyle konkretne wydarzenia z przeszłości, ile
malowidło o charakterze historiozoficznym, czyli ukazującym
pewną koncepcję rozumienia procesów historycznych.
Ten obraz ma w sobie siłę. Oto pełen dynamizmu ks. Piotr
Skarga górujący nad statycznie przedstawionym audytorium,
pośród którego dostrzegamy króla Zygmunta III Wazę z synem Władysławem, możnowładców, duchownych, magnatów i szlachtę z uniesionymi rękami, jakby rzucający gromem
w słuchaczy, głosi kazanie. Kazanie do rządzących Polską.
Tak właśnie zapisał się – w wymiarze niemalże mitycznym – w świadomości Polaków, dla których stał się symbolem proroka. Znaczenie jego osoby potwierdza ogłoszenie
przez Sejm RP roku 2012 rokiem ks. Piotra Skargi. Zmierzając
drogami wiary i patriotyzmu w stulecie niepodległości Polski
pragniemy wpatrzeć się w tę postać niosącą przez wieki wciąż
aktualne przesłanie.
W 1912 roku w piśmie „Dziennik Poznański” tak o nim
pisano: „Żył Skarga przed trzystu laty i żyje dzisiaj. Nie ma duszy czującej po polsku, co by nie rozumiała go jako ducha nam
współczesnego, jako mistrza, który dziś nam równie potrzebny
jak wówczas”.
Te słowa są wciąż aktualne. Skoro żyje w świadomości narodu – choćby poprzez często odmawianą modlitwę w intencji ojczyzny w naszych kościołach – to warto odkryć, na czym
od ponad 400 lat opiera się ten jego autorytet. Jak się zdaje
wynika on z faktu, że był on nie tyle głosicielem prawdy, ile jej
świadkiem, stając się mistrzem dla żyjących w jego czasach.
Jego osobowość była wyjątkowa. Kochał Boga i ludzi. Jako
kapłan należący do zgromadzenia zakonnego Jezuitów zaangażował się z całą mocą w działania kontrreformacyjne mające za cel powstrzymanie rozwoju nowych wyznań protestanckich i ponowne pozyskanie dla Kościoła Rzymsko-Katolickiego
tych , którzy zbłądzili i od niego odeszli. Głosił kazania i pisał
traktaty polemizujące z innowiercami, jak choćby „W obronie Najświętszej Eucharystii”. Wierząc w Kościół Chrystusowy,
był jego konsekwentnym apostołem. Nie poprzestał na tym.
Założył „Arcybractwo Bożego Ciała” gromadzące magnaterię
i szlachtę. Urządzało ono wielkie eucharystyczne procesje
i wspólne komunie. W ten sposób stało się środowiskiem publicznego kultu Eucharystii przypominającym o realnej obecności Jezusa pod postacią chleba. Ta prawda odrzucana przez
protestantów była w ten sposób na nowo przypominana.
Sam ks. Skarga dał o tej swojej aktywności duszpasterskiej
takie świadectwo „ Mówiłem wiele przeciw herezjom”.
Dążył także do jedności Kościoła pod przewodnictwem
papieża. W 1577 roku napisał traktat „O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem”. Przygotowywał nim późniejszą
Unię Brzeską, na mocy której część ruskiego kościoła prawosławnego złączyła się z Kościołem Rzymsko – Katolickim,
uznając zwierzchność papieża.
Zdawał sobie także sprawę, że te ewangeliczne i ekumeniczne działania nie będą miały większego znaczenia, o ile

katolicy – lud wierny, nie będą w pełni się identyfikowali z oficjalnie wyznawaną wiarą. Pragnął, by tą wiarą żyli. Dlatego napisał niezwykle popularne – miały dziesiątki wydań – „Żywoty
Świętych”, budując wiarę zarówno możnych, jak i prostego
ludu poprzez ukazanie piękna życia ludzi oddanych Bogu.
Ta troska o dobro duchowe wiernych poprowadziła go do
zainteresowania się wyjątkową grupą społeczną – żołnierzami. W 1606 roku napisał książkę „Żołnierskie nauki i nabożeństwo”. Zawierała ona między innymi takie pouczenie: „żołnierz
powinien odznaczać się pobożnością, bo jest bliżej śmierci
i sądu Bożego niż inne stany”. Jego chrześcijańskim zadaniem
miała być dbałość o stan łaski uświęcającej, zwłaszcza przed
bitwą. Jak pisał ks. Skarga, żołnierz miał „naprzód sumienie
swoje pokutą i spowiedzią oczyścić”.
Dawał żołnierzom także praktyczne moralne wskazówki, jak
mają się zachowywać w swoim żołnierskim rzemiośle: „aby nikomu krzywdy nie czynili na majętności, na personie, aby nie bili
ubogich, kmieci i kupców innych, którzy im oddać nie mogą”.
Będąc otwartym na człowieka, dostrzegał również jego
potrzeby materialne. Przecież człowiek to duch i ciało. W Krakowie powołał do istnienia „Bractwo Miłosierdzia”, dając mu
strukturę organizacyjną i niosąc pomoc potrzebującym.
W 1587 roku zorganizował tzw. Bank Pobożny, zwany „Komorą Potrzebujących”. Celem tej instytucji było ograniczenie lichwiarskiego procederu pożyczania pieniędzy ubogim
na wysoki procent, co doprowadzało ich do ruiny. Bank ten
wspierał również kupców i rzemieślników umożliwiając im
funkcjonowanie.
Autor „Gwiazd katolickiej Polski” tak podsumował tę działalność: „Gdyby Skarga nie miał innych praw do nieśmiertelnej
pozycji, samo założenie Bractwa Miłosierdzia i ustanowienie
banku dla biednych powinno uczcić imię jego”.
Ksiądz Skarga działał jednak dalej. W 1588 roku zbudował
trzecią pomocową instytucję, tzw. „Skrzynkę św. Mikołaja”.
Miała ona w sposób stały nieść pomoc biednym dziewczętom
i kobietom zagrożonym deprawacją.
Z kolei doświadczenia posługiwania chorym w szpitalu we
Lwowie w czasach kapłańskiej młodości zaowocowało założeniem przez ks. Skargę w 1592 roku „Bractwa św. Łazarza”. Jego
członkowie odwiedzali chorych i roztaczali nad nimi opiekę.
W ten sposób – jak zauważa jeden z historyków – o 40 lat
wyprzedził działalność wielkiego francuskiego jałmużnika św.
Wincentego A’ Paulo.
Gdy zapoznajemy się z tym życiorysem to dostrzegamy na
czym polega autorytet. To nie skutek zabiegów specjalistów
od public relations, lecz ukoronowanie życia oddanego na
służbę Bogu i ludziom.
Ksiądz Piotr Skarga uczy nas, że trzeba być autentycznym,
trzeba żyć w prawdzie. Nie można udawać chrześcijanina i kapłana, trzeba nim być do końca. To pierwsza wskazówka, jaką
ks. Skarga daje nam żyjącym w Trzecim Tysiącleciu, zwłaszcza
wszelkim politykom, społecznikom i ludziom Kościoła.
Jest także i druga. Aby czynić dobro bliźnim, trzeba mieć
dobre serce i dobrą wolę, ale konieczne są organizacyjne

ramy, pozwalające nieść pomoc w sposób skuteczny. Stąd
potrzeba budowania wspólnot kościelnych -- ewangelizacyjnych i charytatywnych – angażowania się w ich działalność.
Sam ks. Skarga niewiele by zdziałał.
To wielkie wyzwanie dla nas wszystkich w czasach, w których tak wielu ucieka od odpowiedzialności. Ale to – patrząc
na ks. Skargę – jedyna droga do zyskania autorytetu jednostkowego i wspólnotowego.
Ta katecheza nie zawiera historycznych ciekawostek. To
obraz życia ks. Skargi – może trochę nudny. Ale tak właśnie
buduje się autorytet: solidną pracą i posługą na rzecz ludu,
którego chce się być Pasterzem i Mistrzem. Tu nie ma miejsca
na reklamowe chwyty. Trzeba być z ludem i mu służyć. Autorytet zdobywa się wskazując człowiekowi prawdę, ale też otaczając go miłością w wymiarze jednostkowym i społecznym.
Kończąc nasze rozważanie postawmy sobie kilka pyta:

1. Kto jest dla nas autorytetem? Być może narzekamy, że
nie ma autorytetów, ale może prawda jest inna: może są,
tylko nie chcemy ich uznać, bo musielibyśmy ich naśladować, tzn. działać? A nam się nie chce.
2. Ile w nas dobrej woli do wzięcia odpowiedzialności za
wspólnotę Kościoła? Jakie jest nasze miejsce w parafialnej wspólnocie? A może gdybyśmy z niej odeszli, nikt by
nie zauważył braku?
I na koniec modlitwa: Proszę Cię, Panie. Otaczaj Twą nieustanną opieką naszą Ojczyznę, a światłem Twojej mądrości
oświecaj wszystkich, którzy nią rządzą. Daj im poznać, co służy dobru ludu i dopomóż, aby Twą mocą wykonali to, co prawe. Przez Chrystusa Pana Naszego Amen.
Opracował ks. Włodzimierz Machura

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedziela, 22 kwietnia, to niedziela Dobrego Pasterza. Pan
Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na
ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję
pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po
krańce świata i aż do końca czasu. Modlimy się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.
Rozpoczyna się tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.
2. W poniedziałek, 23 kwietnia, na Mszy św. o godz. 18.00
spotkanie rodziców młodzieży gimnazjalnej przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.
3. W sobotę, 28 kwietnia, diecezjalna Pielgrzymka Żywego
Różańca do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej
w Dąbrowie Górniczej w 50. rocznicę koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Anielskiej.
Program:
godz. 10.00 Powitanie pielgrzymów i rejestracja Kół Różańcowych z poszczególnych Parafii
godz. 10.15 Konferencja duchowa Ks. Mirosław Tosza
godz. 11.00 Modlitwa Różańcowa
godz. 11.30 Msza św. Koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bp. Grzegorza Kaszaka
Akt osobistego zawierzenia się Matce Bożej
Po Mszy św. spotkanie z zelatorami w sali św. Klary.
4. W niedzielę, 29 kwietnia, z inicjatywy MIVA Polska, modlimy się za kierowców i innych użytkowników dróg, przypominając sobie obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego, jako fundamentu bezpieczeństwa.
5. W niedzielę, 29 kwietnia, przypada 73. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W Dniu Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, którzy złożyli wielką ofiarę z życia w czasie II wojny światowej.
6. We wtorek, 1 maja, rozpoczynamy miesiąc poświęcony
Najświętszej Maryi Pannie. Nabożeństwo majowe codziennie
o godz. 17.30.
7. Dzień 1 maja jest także Świętem Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa Rzemieślnika obejmiemy
szczególnie osoby i rodziny borykające się z problemem bez-

robocia i z dramatyczną sytuacją materialną. Msze św. o godz.
9.00 i 18.00.
8. W środę, 2 maja, Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu
flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie
do barw narodowych.
9. W czwartek, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. W tym
dniu parafialny odpust. Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00
Suma Odpustowa, 18.00. Z racji pierwszego czwartku miesiąca modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
10. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
ma również wymiar patriotyczny. Jest to kolejna rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pamiętając o tym doniosłym
wydarzeniu z naszej historii, polecajmy właśnie Maryi – Królowej, trudne budowanie demokracji i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie.
11. W pierwszy piątek miesiąca, 4 maja, spowiedź od godz.
16.45. Prosimy też zgłaszać chorych, których kapłan odwiedzi
w domu z Najświętszym Sakramentem, od godz. 9.00.
12. W niedzielę, 6 maja po Mszy Świętej o godz. 9.00, zapraszamy na spotkanie Żywego Różańca.
13. W kwietniu kończy się czas wypominków półrocznych.
Możemy je przedłużyć lub zamówić nowe na drugie półrocze.
14. 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 2018r. Spotkanie informacyjne na temat pielgrzymki we wtorek, 24 kwietnia, po Mszy
św. o godz. 18.00.
15. W sobotę, 16 czerwca, w bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej odbędą się po raz trzeci Diecezjalne Jubileusze Małżeńskie. Ksiądz Biskup pragnie zaprosić imiennie do
udziału w uroczystościach jubileuszowych małżonków, którzy
w 2018 r. obchodzą 25. oraz 50. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Serdeczna prośba do Jubilatów o zgłoszenie
swoich danych w kancelarii parafialnej.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 23 kwietnia, św. Wojciech (ok. 956-997), biskup Pragi, misjonarz wśród Prusów, męczennik za wiarę, patron Gniezna i Polski. Na jego grobie w Gnieźnie zbudowano
pierwszą polską metropolię kościelną, stał się patronem ładu
hierarchicznego w Polsce. Stolica gnieźnieńska została stolicą
prymasowską i tak jest do dziś. Święty Wojciech, z pochodzenia
Czech, łączy narody Europy Środkowej i patronuje tej części naszego kontynentu. Jest on także wzorem misjonarza odważnie
głoszącego prawdy wiary, nawet wśród wrogiego otoczenia.

• W środę, 25 kwietnia, św. Marek (I w.), pochodzący z Jerozolimy towarzysz wypraw misyjnych św. Piotra i św. Pawła, autor
drugiej Ewangelii kanonicznej. Dzień modlitw o urodzaje.
• W środę, 2 maja, św. Atanazy (295-373), biskup Aleksandrii w Egipcie, prześladowany za zwalczanie herezji, wierny
obrońca wiary, ogłoszony Doktorem Kościoła.
• W piątek, 4 maja, św. Florian (ok. 250-304), rzymski żołnierz
i męczennik pochodzący z terenów dzisiejszej Austrii, patron
strażaków i hutników.

5 INTENCJE MSZALNE

IV Niedziela Wielkanocna 22.04.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Anny i Karola w 1. r. ślubu
10.30. † Józefę, Adama Trzcionka
12.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Szymona w 18. r. urodzin
18.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 12
Poniedziałek 23.04. Uroczystość św. Wojciecha
17.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 13
18.00. † Dariusza Nowińskiego i zmarłych dziadków
			 Nowickich i Borowiaków
Wtorek 24.04.
7.00.
18.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 14
Środa 25.04. Święto św. Marka Ewangelisty
17.00.		 W intencji Dariusza w rocznicę urodzin o Boże
			 błogosławieństwo i potrzebne łaski
18.00. 1) † Bolesława Zawieruchę i zmarłych rodziców
			 i teściów
		 2) † Genowefę Korolczuk, gregorianka 15
Czwartek 26.04.
17.00. † Irenę Żarską, od syna Bogusława
18.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 16
Piątek 27.04.
17.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 17
18.00 † Czesławę Natkańską, od sąsiadów
Sobota 28.04.
7.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 18
15.00.		 Ślub: Mateusz Kopacz i Mariola Klocek
18.00. † Zdzisława Bienia: Marię, Władysława Chromych

!

V Niedziela Wielkanocna 29.04.
9.00. 1) † Jacka, Renarda Szafirskich; Helenę, Piotra
			 Wydymus; Józefę, Stanisława Szafirskich
		 2) † Genowefę Korolczuk, gregorianka 19
10.30.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Wiesławy i Piotra Kołodziej w 60. r. urodzin,
			 od dzieci i wnuków
12.00. † Leokadię, Wacława Łachów
18.00. † Arkadiusza Górskiego, od wnuczek Julii, Amelii i Igi

Poniedziałek 30.04. Rocznica Poświęcenia Kościoła
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
17.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 20
18.00. † Wiesława Walczyk, od Jadzi Augustyn z rodziną
Wtorek 01.05. Św. Józefa Rzemieślnika
9.00. † Isławę Konieczną, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Genowefę Korolczuk, gregorianka 21
		 2) † Marię Nowacką – Bielawską oraz zmarłych
			 z rodziny, od córki Ewy z rodziną
Środa 02.05. Św. Atanazego
17.00. † Wiesławę Łebek w 1. r. śmierci
18.00. 1) † Genowefę Korolczuk, gregorianka 22
		 2) † Zdzisławę Kubacką z okazji 4. r. śmierci, od córek
Czwartek 03.05. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski
9.00. 1) † Alfreda Hrapka z racji urodzin, od żony i dzieci
			 z rodzinami oraz za zmarłych z rodziny Hrapków
		 2) † Genowefę Korolczuk, gregorianka 23
10.30. † Annę, Jana Sioła; Karolinę, Stanisława Hrabia; Zofię,
			 Stefana Gruszczyńskich; Andrzeja Musialik;
			 Waleriana Wcisło
12.00.		 W intencji parafian
18.00. † Kazimierza, Marię Wardyńskich; Piotra, Katarzynę
			 Boryń
Piątek 04.05. Św. Floriana
17.00. † Jana, Irenę Kopciów
18.00 1) † Genowefę Korolczuk, gregorianka 24
		 2) † Stefanię, Antoniego Kucharz; Mariannę Bubak
Sobota 05.05.
7.00. † Genowefę Korolczuk, gregorianka 25
18.00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
			 Bożej dla Barbary i Michała

!

VI Niedziela Wielkanocna 06.05.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Genowefę Korolczuk, gregorianka 26
10.30. † Marka Jaszczyk, od sąsiadów z bloku
12.00.		 O Boże błogosławieństwo dla małżonków Kariny
			 i Mariusza, z okazji urodzin
18.00.		 W intencji ojczyzny
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