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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rdz 12, 1-4a; 2 Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9

Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się
w ich obecności, a Jego twarz zajaśniała jak słońce. Jego ubranie stało się białe jak światło. Wtedy ukazali się im Mojżesz
i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. Piotr powiedział do Jezusa:
„Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tutaj
trzy namioty; jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla
Eliasza”. A gdy jeszcze to mówił, zasłonił ich świetlisty obłok.
Z obłoku rozległ się głos: „On jest moim Synem umiłowanym,
którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie!”. Gdy uczniowie
to usłyszeli, upadli na twarz bardzo przerażeni. A Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: „Wstańcie! Nie bójcie się!”. Gdy
podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa.
Kiedy schodzili z góry, Jezus przykazał im: „Nie mówcie nikomu o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie zostanie
wskrzeszony z martwych”.

Umiłowany Syn Boży
Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postaci Starego Testamentu,
które w symboliczny sposób reprezentują Prawo i Proroków, filary wiary i tożsamości Izraela, spotykają Jezusa na Górze Przemienienia. Uczniowie, widząc to, chcą oddać im należną w ich
odczuciu cześć, gdyż jeszcze nie zrozumieli, że oto tu jest ktoś
większy od Mojżesza, tu jest ktoś większy od Eliasza, tu jest ktoś
większy od Jonasza […], tu jest ktoś większy od Salomona (Mt
12, 41-42; Łk, 31-32). Jezus zajmuje specjalne miejsce w tej Litanii Wielkich Postaci Starego Testamentu. On nie tylko przekracza
je w sposób, w jaki przekracza je Jan Chrzciciel, największy zrodzony z kobiet (por. Mt 11,11; Łk 7,28), który niejako swoją osobą
zamyka listę owych postaci. Jezus jest radykalnie inny, On jest
umiłowanym Synem Bożym, w którym Bóg znalazł upodobanie,
a nas wszystkich wzywa do tego, abyśmy Go słuchali.
Jezu, wyznajemy w Tobie Boga. Pomóż nam odkrywać
coraz głębiej Twoją Tajemnicę i przemieniaj nas na swoje
podobieństwo.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Wj 17, 3-7; Rz 5, 1-2. 5-8; J 4, 5-42 (J 4, 5-15. 19b-39a. 40-42)

Jezus przybył do miejscowości samarytańskiej, zwanej Sychar, położonej niedaleko posiadłości, którą przekazał Jakub
swemu synowi Józefowi. Tam znajdowała się studnia Jakuba.
Jezus, zmęczony przebytą drogą, usiadł obok studni, a było to
około godziny szóstej. Nadeszła wtedy kobieta – Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją: „Daj mi się napić”.
Jego uczniowie natomiast poszli do miejscowości, aby kupić
coś do jedzenia. Kobieta odparła jednak: „Jakże Ty, Żyd, możesz prosić mnie, kobietę samarytańską, o wodę?”. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. Na jej słowa
Jezus odpowiedział: „Gdybyś znała dar Boży, a także wiedziała,
kim jest Ten, kto ci rzekł: «Daj mi się napić», to byś Go poprosiła, a On dałby ci wody żywej”. Kobieta zawołała wtedy: „Panie,
przecież Ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka.

Skąd więc weźmiesz wodę żywą? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Zresztą on sam
z niej korzystał, jego synowie i trzody”. Wówczas Jezus oznajmił jej: „Każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą Ja mu dam, już
nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne”. Kobieta poprosiła więc: „Panie, daj mi takiej wody, abym
już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić
tutaj i czerpać”. Wtedy kobieta zawołała: „Panie, widzę, że Ty
jesteś prorokiem! Nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej
górze; wy zaś twierdzicie, że jedyne miejsce, gdzie należy Go
czcić, znajduje się w Jerozolimie”. Jezus jej odrzekł: „Wierz mi,
kobieto. Oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Je-

rozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca. Wy czcicie to, czego
nie znacie; my zaś oddajemy cześć Temu, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili
Ojca w Duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie
sam Ojciec. Bóg jest duchem, stąd też ci, którzy Go wielbią,
winni to czynić w Duchu i w prawdzie”. Wtedy kobieta odparła: „Wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus. I gdy tylko On
przybędzie, wszystko nam wyjaśni”. Jezus oznajmił jej wówczas: „To Ja nim jestem, Ja, który mówię do ciebie”. Wielu Samarytan z tej miejscowości uwierzyło w Niego na podstawie
świadectwa danego przez ową kobietę: „Wyjawił mi wszystko,
co uczyniłam”. Przyszli więc do Niego z prośbą, aby pozostał
u nich. I przebywał tam dwa dni. Wtedy jeszcze więcej uwierzyło dzięki głoszonej przez Niego nauce. Do tej kobiety zaś
mówiono: „Teraz wierzymy już nie na podstawie tego, co nam
powiedziałaś, lecz dlatego, że sami Go usłyszeliśmy. Wiemy, że
On naprawdę jest Zbawicielem świata”.

Bóg przy studni
Jakkolwiek wygląda nasze życie, na jakiekolwiek bezdroża
w nim schodzimy, Bóg nieustannie na nas czeka w miejscu, do
którego prowadzą nas nasze pragnienia. Każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu zaczerpnąć świeżej wody. On będzie wtedy
czekał przy studni, aby się z nami spotkać. Być może znajdziemy
czas, aby z Nim porozmawiać, nawet jeśli Go nie rozpoznamy.
Tyle przecież ważnych rzeczy mamy na głowie – rodzina, praca,
tętniący życiem świat… Tylko dlaczego co jakiś czas tak konsekwentnie wracamy, aby zaczerpnąć tej wody? On zawsze tam
jest, czeka cierpliwie. Nie ocenia nas, choć mówi prawdę o nas
samych i o naszym życiu. Nie musimy się Go obawiać. On też jest
spragniony. Pragnie naszej miłości, nas samych na własność.
Niech nasze kolejne spotkanie z Nim odmieni nasze życie tak, jak
odmieniło życie Samarytanki.
Panie Jezu, Ty nigdy nas nie przekreślasz, bez względu
na to, jak daleko odeszliśmy od Ciebie. Obmyj nas swoją
wodą i zaspokój nasze pragnienie, którym jesteś Ty sam.
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Ludźmierz
Od niepamiętnych czasów prosty lud Podhala przybywał
do sanktuarium, aby czcić Cudowną Panią i aby błagać ją
o potrzebne łaski. Skąd Gaździna Podhala przybyła do Ludźmierza? Do dzisiaj historycy nie odpowiedzieli na to pytanie,
natomiast z pomocą, tradycyjnie, przychodzą legendy.
Pierwsza legenda mówi o kupcach jadących na
Węgry, którym ukazała się postać Matki Bożej.
Na miejscu ukazania wzniesiono kościół
i umieszczono statuę Matki Boskiej.
Druga legenda głosi, że pewien
kupiec handlujący winem węgierskim, z wdzięczności za uratowanie
życia przez Maryję, sprawił Jej figurę.
Jadąc bowiem starym szlakiem handlowym prowadzącym z Węgier przez
Dolinę Nowotarską do Polski wozem
wyładowanym towarem, zabłądził
i ugrzązł na torfowiskach w pobliżu
Ludźmierza. W obliczu grożącego
niebezpieczeństwa zaczął gorąco
modlić się do Matki Bożej obiecując, że za wybawienie z nieszczęścia
ufunduje Jej piękną figurę. Nagle
przed wozem nad torfowiskiem zajaśniał złocisty obłok, a w nim ukazała
się piękna postać Niewiasty z Dzieciątkiem na ręku. Ruchem ręki wskazywała, aby szedł za Nią. Jadąc za jaśniejącą Postacią szybko wydostał się
na twardy trakt szlaku. Zrozumiał, że
piękna Pani, która go wyprowadziła
i zatrzymała nad brzegiem Dunajca
w pobliżu kościoła w Ludźmierzu,
to Matka Najświętsza. Podbiegł do
Niej, aby uściskać Jej stopy i podzię-

kować za ocalenie, ale kiedy padł na kolana, Postać zniknęła,
a w miejscu w którym stała, wypłynęło źródło czystej wody.
Wdzięczny kupiec przysięgi dotrzymał i w niedługim czasie
piękną figurę Matki Bożej w takiej postaci, jaką widział nad
torfowiskiem, przywiózł do Ludźmierza. Ofiara kupca musiała być miłą Maryi, bo odtąd hojnie zaczęła obdarzać
tych, którzy o wstawiennictwo u Boga Ją prosili. Szybko rozeszła się wieść o cudownej
Matce Bożej Ludźmierskiej.
Kościół i parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu
są najstarszymi na Podhalu. Już w latach 1234-45 istniał tam klasztor Cystersów.
Najazd Tatarów i stałe zagrożenie ze
strony zbójców oraz ciągłe powodzie
skłoniły zakon do przeniesienia klasztoru do Szczyrzyca . Niemniej jednak
parafią ludźmierską Cystersi kierowali
aż do I poł. XIX wieku .
W latach 1869-77 powstał w Ludźmierzu – na miejscu rozebranego
modrzewiowego z 1234r. – nowy,
murowany, neogotycki kościół istniejący do dziś. Do niego przeniesiono
rokokowy ołtarz z łaskami słynącą
figurą Matki Bożej Ludźmierskiej,
zwaną Gaździną Podhala. Drewniana
rzeźba liczy niewiele ponad 600 lat
i mierzy zaledwie 125 cm wysokości .
Bardzo ważnym wydarzeniem dla
sanktuarium była koronacja Figury
Dziewicy koronami papieskimi. Uroczystość ta miała miejsce 15 sierpnia
1963 roku. Koronacji dokonali prymas

Polski, Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła. Na zakończenie uroczystości czterech biskupów w procesji ruszyło z ukoronowanym posągiem w stronę kościoła. Wtedy z ręki Matki
Bożej wypadło berło, które zdołał pochwycić bp Karol Wojtyła.
W powszechnym przekonaniu wstawiennicza moc Gaździny
Podhala sprawiła, że kardynał Karol Wojtyła obrany został
papieżem. To Ona powierzając mu swe berło miała zapowiedzieć późniejsze wydarzenie z 1978 roku. Podobno Prymas
Tysiąclecia miał powiedzieć: „Karol, Matka Boża przekazała Ci
władzę”, a górale dodali:” cosik z tego bedzie”. Od tego momentu sanktuarium stało się miejscem szczególnej miłości do
Dziewicy Maryi.
Osobistym darem na 40-lecie koronacji cudownej figurki
Matki Boskiej Ludźmierskiej jest piuska papieska, przechowywana tu jako dowód przywiązania Papieża Polaka do tego
miejsca.
Ranga tego sanktuarium ciągle wzrasta, o czym dowodzi
podniesienie przez Ojca Świętego tutejszego kościoła do
godności Bazyliki Mniejszej w 2001 roku.
Kult Najświętszej Pani rozszerzył się również pośród licznych polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, na Dominikanie, w Betlejem - w Grocie Mlecznej. W swoich kościołach mają oni kopie wizerunku Ludźmierskiej Pani.
Pielgrzymi licznie przyjeżdżają do Sanktuarium w Ludźmierzu kilka razy do roku. Pierwszym jest święto maryjne
15 sierpnia. Kolejnym niezwykle ważny dzień stanowi druga
niedziela września, czyli święto Matki Boskiej Siewnej – jest
to moment składania dziękczynienia górali za zbiory swojej
patronce.
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Najbardziej malownicze jest święto górali – tzw. Święto
Bacowskie w niedzielę po św. Wojciechu (kwiecień) by prosić
Gaździnę Podhala o pomyślność na kolejny rok pracy i pod
koniec października (w podziękowaniu za szczęśliwy wypas
owiec). Biorą w nim udział bacowie z Podhala, Spisza, Orawy,
Żywiecczyzny, Bieszczad i Śląska Cieszyńskiego.
8 czerwca 1979 roku Papież Jan Paweł II powiedział: Matka
Boska jest zawsze podobna do ludzi ze swego domu. Kiedy teraz patrzyłem w Meksyku na Matkę Boską z Guadalupe, Matkę
Boską Indian, przychodziła mi na myśl najbardziej Matka Boska
Ludźmierska, bo to taka prawdziwa Gaździna Podhalańska.
Odmawiając różaniec u stóp tej Królowej i Gaździny Podhalańskiej 7 czerwca 1997 roku powiedział: Tutejszy lud, który się
odznacza prostotą i głęboką wiarą, zawsze miał poczucie tego,
jak wspaniałym źródłem życia duchowego może być modlitwa
różańcowa. Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć
się miłości do Chrystusa. W modlitwie różańcowej z Papieżem
wzięło udział około 250 tys. pielgrzymów nie tylko z Podhala,
ale również z całej Polski.
Za kościołem znajduje się Ogród Różańcowy, wzniesiony
sumptem górali z Ameryki.. W centrum znajduje się pomnik
z brązu, naturalnych wymiarów, klęczącego Papieża Jana Pawła II (Gazdy Świata). Jest to nawiązanie do w/w wizyty Papieża
w Sanktuarium w 1997 roku, który modlił się tutaj i podkreślał
znaczenie modlitwy różańcowej. Poświęcenie Ogrodu Różańcowego zbiegło się z jubileuszem 600-lecia kultu cudownej
figurki – Gaździny Podhala oraz I Światowym Zjazdem Górali
w Ludźmierzu w 2000 roku.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Druga niedziela Wielkiego Postu, 12 marca, Kościół na
różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas
przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to
zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych
nabożeństw pokutnych.
2. W piątek nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 16.30 dla
dzieci, o godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych. W niedzielę
o godz. 17.15 Gorzkie żale.
3. W drugą niedzielę Wielkiego Postu, 12 marca, będą zbierane ofiary do puszek na dzieło pomocy Ad Gentes. Naszymi
modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej
na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na
krańce ziemi. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.
4. W niedzielę, 12 marca, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego.
5. W poniedziałek, 13 marca, przypada 4. rocznica wyboru
papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy Go Bożej
Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach.
6. W czwartek, 16 marca, zapraszamy na Mszę św. o godz.
18.00, będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana
Pawła II, możemy składać karteczki z intencjami i ofiarami.
7. W czwartek, 16 marca, na Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie

młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania.
8. W niedzielę, 19 marca, III niedziela miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone są na ogrzewanie kościoła.
9. W tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św.
Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana
Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem
Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł
z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
10. Święty Józef to także patron osób poszukujących swojej
„drugiej połówki”; w niedzielę, 19 marca, zapraszamy wszystkie takie osoby na Mszę św. o godz. 18.00 – będziemy prosili
św. Józefa o dobrą żonę lub dobrego męża.
11. W środę, 22 marca, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.
12. W czwartek, 23 marca, o godz. 10.00 rozpocznie się Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę.
13. W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień
Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczę-

tego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony.
Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.
14. W sobotę, 25 marca, przypada 25. rocznica powstania
Diecezji Sosnowieckiej. W ramach obchodów Jubileuszu naszej diecezji, dnia 25 marca, w katedrze na Mszy św. o godzinie 10.00 zostaną poświęcone figury Matki Bożej Fatimskiej,
które w ramach 100. rocznicy Objawień Fatimskich, będą peregrynowały w parafiach naszej diecezji.

15. Z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich zapraszamy na
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem – Krzeptówkach i okolicy. Pielgrzymka w dniach 13-14
maja. Koszt 160 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
16. Trwa czas rozliczeń podatkowych – ks. Biskup zwraca się
z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na dzieła
Caritas. Na stoliku wyłożone są ulotki, które przybliżają działalność naszej diecezjalnej Caritas oraz zawierają informacje,
co zrobić, by udzielić wsparcia.

II Niedziela Wielkiego Postu 12.03.
9.00. † Mariannę, Władysława Ząbków
10.30. † Jana, Krystynę Lis; Annę Szlaworaką-Albera
12.00.		 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
			 i zdrowie dla Joanny w rocznicę urodzin
18.00. † Stanisława Markieckiego w 20. r. śmierci, od żony
			 i syna z rodziną; oraz zmarłych z rodziny
			 Haczykowskich i Markieckich
Poniedziałek 13.03.
17.00. † Mieczysława Barejko; Kazimierę, Bronisława
			 Stachurskich
18.00. † Bogdana Kantyka, od bratowej Anny Kantyki,
			 bratanicy Magdaleny i chrześniaczki Agnieszki
Wtorek 14.03.
7.00. † Stanisława, Zbigniewa Czyżewskich; Elfrydę,
			 Huberta Kapiców
18.00. 1) † Czesławę, Stanisława, Zbigniewa Szpruch
		 2) † Anetę Wardęga, od rodziców
Środa 15.03.
17.00. † Zbigniewa Abratańskiego; Mariana Kozerę
18.00. 1) † Władysławę, Józefa, Stanisława Faltyn
		 2) † Józefa Makówka, od żony i rodziny
Czwartek 16.03.
17.00. † Barbarę Płonka, od córki chrzestnej Katarzyny
			 z mężem i rodziną oraz od syna Roberta, męża
			 Mieczysława i od siostry Ewy
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego dla nich
			 a także za wszystkich pacjentów oraz o życie
			 wieczne dla zmarłych pacjentów
Piątek 17.03.
17.00. † Zmarłych z rodziny Krasnodębskich i Jędrzejewskich
18:00 1) † Genowefę Kaleta-Gorgoń, od Anny i Włodzimierza
			 z rodziną
		 2) † Teresę Włosowicz w 10. r. śmierci
Sobota18.03.
7.00. † Bronisława, Stefanię Wąchała
18:00. 1) † Józefa, Teofilę Kot
		 2) † Katarzynę, Izydora, Dionizego, Andrzeja Tabor;
			 Władysławę, Tadeusza Fatyga

III Niedziela Wielkiego Postu 19.03.
9.00. † Józefa Jankowskiego
10.30. 1) Chrzty: Antonina Woźniak
		 2) † Józefę, Józefa Podstawa, od wnuczek
12.00. † Józefę Szul w dniu imienin, od męża i dzieci
18.00. † Józefa Skowron
Poniedziałek 20.03. Uroczystość św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny
17.00. † Genowefę Kaleta-Gorgoń i zmarłych z rodziny
			 Błaszkiewiczów, od bratanka Zenona z żoną
18.00. † Tadeusza Muras, od pracowników przedszkola nr 4
Wtorek 21.03.
7.00. † Jana Turek, od Albiny i Józefa Wrona
18.00. † Henryka Liwaka; Alfreda Marczewskiego i zmarłych
			 z rodzin Liwaków i Marczewskich
Środa 22.03.
17.00. † O Boże błogosławieństwo i zdrowie w 18. r. urodzin
			 dla Aleksandry Urbańczyk
18.00. † Teresę Goska w 12. r. śmierci
Czwartek 23.03.
17.00. † Annę Czernikowską, od sąsiadów
18.00. 1) † Bogdana Kantyka, od Edyty Nowak-Żólty
		 2) † Melanię Popławską
Piątek 24.03.
17.00. † Barbarę Płonka, od brata Jana i siostry Małgorzaty
			 z rodzinami
18:00. † Helenę w 5. r. śmierci, Stanisława Snopek; Natalię,
			 Władysława Jańczyk
Sobota 25.03. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.00 † Zofię Szczepańską, od uczestników pogrzebu
18:00. 1) † Stefana w 1. r. śmierci, Otylię, Wacława Kucypera
		 2) † Kazimierę, Leona Bienias; Józefa, Stanisława
			 Urantówków
IV Niedziela Wielkiego Postu 26.03.
9.00. † Magdalenę, Jana, Piotra, Władysława Kramarzów,
			 od wnuczki z rodziną; zmarłych z rodzin Szlachtów
			 i Zagajewskich
10.30. † Stanisławę, Bogdana, Piotra Janda
12.00.		 Roczki: Zofia Cichy, Maksymilian Meszek
			 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dominiki
			 w 5. r. urodzin i Wiktora w 10. r. urodzin
18.00. † Helenę, Władysława Gajewskich; Józefę, Józefa
			 Rychlik
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