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1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41 (J 9,1 6-9. 13-17. 34-38)

Gdy Jezus szedł, spostrzegł człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, z tego zrobił trochę błota, nałożył
je na oczy niewidomego i polecił mu: „Idź i obmyj się w sadzawce Siloe” – co znaczy: Posłany. On więc poszedł, obmył się
i wrócił, widząc. Jego sąsiedzi i ci, którzy widywali go wcześniej
jako żebraka, dopytywali się: „Czy to nie on siedział i błagał
o wsparcie?”. Gdy jedni twierdzili: „Tak, to jest on”, inni przeczyli: „Ależ nie! Jest tylko do niego podobny”. On sam zaś przekonywał: „To ja jestem”. Tego, który do niedawna był niewidomy,
zaprowadzono do faryzeuszów. A w dniu, w którym Jezus
uczynił błoto i przywrócił mu wzrok, przypadał szabat. Faryzeusze pytali go ponownie, w jaki sposób został uzdrowiony.
On zaś odpowiedział: „Nałożył błoto na moje oczy, obmyłem
się i widzę”. Niektórzy z faryzeuszów orzekli: „Ten człowiek nie
pochodzi od Boga, ponieważ nie przestrzega szabatu”. Inni
jednak pytali: „Jak człowiek, który jest grzesznikiem, może
dokonywać takich znaków?”. I doszło wśród nich do podziału. Zwrócili się więc powtórnie do niewidomego: „Co ty o Nim
sądzisz? Przecież uzdrowił twoje oczy”. A ten odparł: „On jest
prorokiem”. Wtedy dali mu taką odpowiedź: „Urodziłeś się
pogrążony w grzechach i ty chcesz nas pouczać?”. Po czym
wyrzucono go precz. Jezus dowiedział się, że go wyrzucono.
Gdy więc go spotkał, zapytał: „Czy wierzysz w Syna Człowieczego?”. On zaś powiedział: „A kto to jest, Panie, abym w Nie-

go uwierzył?”. Wówczas Jezus oświadczył: „To jest Ten, którego
zobaczyłeś i który z tobą rozmawia”. Na co on rzekł: „Wierzę,
Panie”, po czym oddał Mu głęboki pokłon.
Odkryć Jezusa
Łatwo skoncentrować się jedynie na fakcie uzdrowienia niewidomego od urodzenia i przeoczyć to, co jest dużo ważniejsze.
Otóż uzdrowienie to jest jedynie wstępem do tego, co jest sednem działania Jezusa. On pragnie każdemu z nas otworzyć oczy
tak, abyśmy byli w stanie dostrzec, kim On jest, i odkryć Jego
prawdziwą naturę i posłannictwo. Niewidomemu się to udaje.
Na samym początku widzi w Nim zwyczajnego człowieka (Człowiek, którego nazywają Jezusem, zrobił błoto [i] nałożył na moje
oczy), a następnie wyznaje: On jest prorokiem, i zostaje Jego
uczniem (Może i wy chcecie zostać Jego uczniami?). Na koniec
oddaje Mu pokłon, uznając w Nim Syna Człowieczego. Tak więc
od duchowej ślepoty stopniowo doprowadzony zostaje do światła wiary. Każdy z nas musi przejść podobny proces duchowego
oświecenia. Prośmy więc Boga, aby otworzył nasze oczy.
Panie, Ty jesteś światłością świata. Otwórz nasze oczy,
abyśmy mogli ujrzeć Twoje światło, i prowadź nas ku pełniejszemu poznaniu Ciebie.
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Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość: „Panie, ten,
którego kochasz, jest chory”. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: „Ta
choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. Dzięki
niej Syn Boży dozna chwały”. A Jezus miłował Martę, jej siostrę
oraz Łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze dwa dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów: „Wróćmy znowu do Judei”. Gdy Jezus tam
dotarł, zastał go już od czterech dni leżącego w grobie. Kiedy
Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła Mu naprzeciw,

Maria natomiast pozostała w domu. Marta zwróciła się do
Jezusa: „Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Lecz
nawet teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co tylko Go poprosisz”. Jezus jej rzekł: „Twój brat powstanie z martwych”. Marta
odpowiedziała: „Wiem, że zmartwychwstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Jezus oświadczył jej: „Ja
jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśli by umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?”. Marta odrzekła: „Tak,

Panie! Wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który
przyszedł na świat. Gdy więc Jezus zobaczył, że ona płacze,
a także płaczą Żydzi, którzy z nią idą, wzburzył się wewnętrznie i był wstrząśnięty. Następnie zapytał: „Gdzie złożyliście go
do grobu?”. Odparli: „Panie, chodź zobaczyć”. Jezus zapłakał.
Wtedy Żydzi powiedzieli: „Zobaczcie, jak go kochał”. Niektórzy
zaś mówili: „Czy Ten, który przywrócił wzrok niewidomemu,
nie mógł sprawić, aby on nie umarł?”. Jezus, ponownie wzburzony, podszedł do grobu. A była to grota zastawiona kamieniem. Polecił więc: „Odsuńcie kamień!”. Wtedy odezwała się
Marta, siostra zmarłego: „Panie, już cuchnie. Nie żyje bowiem
od czterech dni”. Jezus powiedział jej: „Czy nie zapewniłem
cię, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz?”. I odsunięto kamień. Wówczas Jezus wzniósł oczy w górę i zaczął się
modlić: „Dziękuję Ci, Ojcze, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze Mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze
względu na otaczających Mnie ludzi, aby uwierzyli, że Ty Mnie
posłałeś”. Po tych słowach zawołał z mocą: „Łazarzu, wyjdź na
zewnątrz!”. Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przysłoniętą chustą. Jezus polecił im:
„Uwolnijcie go z tego i pozwólcie mu chodzić!”. Wielu spośród

Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Już cuchnie
Ileż razy te stówa skierowane przez Martę do Jezusa przy grobie
Łazarza moglibyśmy odnieść do własnego życia. Często jesteśmy
duchowymi trupami nie tylko przez cztery dni, ale przez całe lata,
Grób, którym jesteśmy, w żadnym razie nie nadaje się do otwarcia. Zresztą najczęściej nie chcemy go otwierać, gdyż wiemy, że
mogłoby się to wiązać z ukazaniem naszej wewnętrznej zgnilizny. Pomimo tego Jezus przychodzi do nas, nie zważając na zatrważającą tajemnicę, którą skrywamy w swoim wnętrzu. Choć
zdarza się nam w porywach naszej niedojrzałej religijnej gorliwości wołać na wzór Tomasza: Chodźmy i my, aby razem z Nim
umrzeć!, to On nie chce naszej śmierci. Przyszedł przecież po to,
aby obdarzyć nas życiem, i może to uczynić bez względu na to,
jak bardzo zaawansowany jest nasz duchowy rozkład.
Jezu Chryste, Ty, wskrzeszając zmarłych, ukazałeś swoje panowanie nad śmiercią. Dotknij swoją łaską to, co
uśmierca nas od wewnątrz, i obdarz swoim życiem.
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Bachledówka
Tradycyjnie z powstaniem wyjątkowego miejsca wiąże się
jakieś podanie. Nasz kolejny cel na mapie Polskich Sanktuariów – Bachledówka, też może się nim pochwalić.
Ludzie z Czerwiennego, zwłaszcza z Budza, mieli daleko do
kościoła parafialnego, który znajdował się w Nowym Bystrem.
W tym czasie proboszczem był ks. Stanisław Proszak. Rozumiał
on tę uciążliwość i postanowił mieszkańcom Czerwiennego pomóc. Zalecił im odmawianie różańca i powiedział: „…Matka
Boża wam pomoże”. Rozpoczęto więc odmawianie różańca na
Budzu pod Smrekami. Mieszkańcy modlili się chyba przez dwa
lata. W 1954 roku Rozalia Miśkowiec miała dziwny sen: rano
idzie po wodę do studni, aż tu nagle zauważa wielką jasność
idącą od Bystryku przez Sierockie wprost na Budz. W jasności
widać obraz Matki Boskiej. Cieszy ją ten widok i myśli, że Bóg
wysłuchał ich próśb. Ale… obraz nie zatrzymuje się na Budzu,
wędruje dalej w stronę Bachledówki… Z żalu, z wielkim płaczem budzi się. Sen okazał się proroczy, bo oto za rok, w 1955
roku przybywają na Bachledówkę paulini z Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.
Na Bachledówce znalazły swoje miejsce na ziemi
dwie kobiety z Wschodnich kresów: księżna Maria
Bułhak-Prińska
(hrabina
z Wołynia, wyznania prawosławnego) i Helena Kowieńska, która przyjechała
tu z Lublina, z chorym na
gruźlicę mężem Józefem.
Panie te szukały ustronnego miejsca, gdzie mogłyby
wybudować sobie domki.
Za sprawą księżnej Marii
Bułhak- Prińskiej, w 1933 r.

powstał na miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się nowa świątynia,
murowany, góralski domek – „trynkowany”. Pani Bułhakowa
była inwalidką w podeszłym wieku. Z czasem coraz trudniej
było jej żyć na Bachledówce odciętej od świata. Od roku 1937
starała się o przekazanie posiadłości franciszkanom z Niepokalanowa. Ci jednak nie przyjęli tej darowizny. Jej brat Mieczysław Priński sprzedał dom góralom z Międzyczerwiennego i zabrał siostrę do Zakopanego. Prawdopodobnie wkrótce
obydwoje zmarli. Podobno księżna własnoręcznie wykuła na
skale w swej posesji krzyż, na znak, że chciała oddać ten plac
na Bożą chwałę. Kamień ten miałby się znajdować z tyłu dzisiejszego kościoła.
Pani Helena Kowieńska przystąpiła do budowy domu
na Bachledówce ok. roku 1935, z myślą o swoim chorym na
gruźlicę mężu. Dom to obecna stara drewniana willa z kaplicą
Matki Bożej Jasnogórskiej. Mąż pani Heleny jednak zmarł. Na
Bachledówce poznała młodego górala z Międzyczerwiennego, Władysława Jarząbka, za którego wyszła za mąż. W czasie
wojny razem z mężem przeniosła się do Zakopanego, gdzie
wynajęła dom. Dom na
Bachledówce miał stać
się schronieniem dla partyzantów. Zameldowano
o tym Gestapo w Zakopanem. Gestapo z „Palace”
z Zakopanego przywiozło
na Bachledówkę państwa
Jarząbków, by dokonać
rewizji. Leżąc wraz z mężem w śniegu pani Helena,
w obliczu śmierci przyrzekła Bogu, że jeżeli przeżyją,
to wybuduje tutaj kaplicę, a posiadłość tę odda

na „dobry cel”. Nie znaleziono ani broni ani radiostacji (które
ukryte były w ulu). Państwo Jarząbkowie zostali uwolnieni.
Zaraz po wojnie w roku 1946 pani Helena w miejscu, gdzie
leżała z mężem w śniegu, zbudowała kaplicę i rozpoczęła też
starania o przekazanie tej posiadłości w dobre ręce.
W niedzielę 19 czerwca 1955 roku przybyła na Jasną Górę
pielgrzymka w której wzięła udział również pani Jarząbek.
Spotkała się z Generałem O. Alojzym Wrzalikiem. Po 11 dniach
odprawiono pierwszą Mszę św. na Bachledówce, natomiast
10 lipca 1955 roku nastąpiło uroczyste powitanie paulinów
przez mieszkańców wsi Międzyczerwienne.
W roku 1956, dzięki ofiarności górali, paulini zaczęli budowę drugiego budynku. Bachledówka stała się pustelnią
dla zakonników św. Pawła I Pustelnika. Ofiarowaną willę
nazwano „Tebaidą” na uczczenie pustyni egipskiej, na której
przebywał Patriarcha Zakonu w III/IV w. po Chrystusie, Św.
Paweł I Pustelnik.
Od roku 1967 do 1973 spędzał tu swoje lipcowe wakacje
ks. Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Przyjeżdżał tu,
w towarzystwie pań z Instytutu Prymasowskiego i swoich
gości, na zaproszenie Ojców Paulinów. Obecność Prymasa
Tysiąclecia na Bachledówce upamiętnia specjalne epitafium
z 1986 roku i nazwanie Jego imieniem drogi wiodącej z Czerwiennego na wierch Bachledówki. W tym samym czasie bywał
tu kardynał Karol Wojtyła.

Czynił to często, odwiedzając księży z diecezji krakowskiej
odprawiających tu rekolekcje lub młodzieżowe grupy oazowe, z którymi chętnie spędzał wieczorne spotkania przy ognisku. Przyjeżdżał tu również odprawiać swoje rekolekcje. Tutaj też redagował swoje projekty dokumentów synodalnych
i przemawiał do górali. 27 września 1978 roku, na dwa tygodnie przed historycznym konklawe, kiedy to został wybrany
papieżem, właśnie na Bachledówce uczestniczył w rekolekcjach kapłańskich.
Mając na uwadze duchowe dobro wiernych Metropolita
Krakowski kardynał Franciszek Macharski specjalnym dekretem
powołał z dniem 15 stycznia 1984 roku ośrodek duszpasterski
w Czerwiennem – Bachledówce. Rok później poświęcono teren przeznaczony na budowę świątyni, a kamień węgielny pod
kościół pobłogosławił w 1986 roku Jan Paweł II, podczas pielgrzymki górali do Rzymu. 27 sierpnia 2000 roku dokonano konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej.
Bachledówka to miejsce wyjątkowe na Podhalu. Ze wszystkich stron rozciągają się niepowtarzalne widoki górskich
krajobrazów, a kościół Ojców Paulinów zachwyca góralskim
wystrojem wnętrza, pięknem i lekkością, urzekając nawet najwytrawniejszych miłośników i znawców stylu podhalańskiego.
Od 2000 roku odbywają się na Bachledówce majówki papieskie na które serdecznie zapraszamy.
Monika Rolska-Liebe

W niedzielę, 2 kwietnia, rozpoczną się rekolekcje wielkopostne i będą trwały do środy, 5 kwietna. Rekolekcje poprowadzi ks. Igor z Ukrainy. Nauki rekolekcyjne będą w: poniedziałek, wtorek i środę; dla dorosłych o godz. 8.00
i 18.00.; dla Gimnazjum o godz. 9.30; dla Szkoły Podstawowej kl. IV do VI o godz. 10.45; dla Szkoły Podstawowej kl.
I do III o godz. 12.00. We wtorek dzień spowiedzi: od godz. 7.30 i 17.00.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, 26 marca, w tradycji
Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to w zmianie postnego fioletu na różowy kolor
szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa
wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
2. W niedzielę, 26 marca, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego.
3. 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.
4. W piątek nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 16.30 dla
dzieci, o godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych a po nim Msza
święta. W niedzielę o godz. 17.15 Gorzkie żale, a zaraz po nich
Msza święta.
5. 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. Spotkanie informacyjne będzie w środę, 29 marca po
Mszy św. o godz. 18.00.
6. Dekanalna Droga krzyżowa sąsiadujących ze sobą parafii
w Gołonogu odbędzie się w piątek, 31 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.
7. Pierwsza sobota miesiąca, 1 kwietnia powierzymy naszą
wspólnotę Sercu Maryi – najlepszej z matek.
8. Od piątej niedzieli Wielkiego Postu, 2 kwietnia, 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, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel ten
kierujemy zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie
uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.
9. W niedzielę, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo
prośmy Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.
10. W pierwszy czwartek miesiąca, 6 kwietnia, po Mszy św.
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim.
11. W pierwszy piątek miesiąca, 7 kwietnia, pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za
grzechy nasze i całego świata. Spowiedź w piątek od godz.

16.45. Prosimy też zgłaszać chorych na pierwszy piątek, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
Będą to już odwiedziny chorych na święta.
12. W sobotę przed Niedzielą Palmową, czyli 8 kwietnia,
będziemy przeżywać Diecezjalny Dzień Młodych. Młodzież
z parafii naszej diecezji zgromadzi się w kościele pw. Bożego
Miłosierdzia w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej o godz. 10.00.
13. Niedziela, 9 kwietnia, 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.
14. W Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, ofiary składane do puszki przeznaczone są na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg zapłać.
15. W Niedzielę Palmową, pielgrzymka do sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapisy w kancelarii parafialnej.
16. Sakrament chrztu będzie udzielany w Święto Zmartwychwstania Pana Jezusa, 16 kwietnia, na Mszy św. o godz.
10.30. Błogosławieństwo dzieci na roczek w drugi dzień świąt,
na Mszy św. o godz. 12.00. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.

5 INTENCJE MSZALNE

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; Barbarę Szymczak
Poniedziałek 27.03.
17.00. † Genowefę Kaleta-Gorgoń, od Grażyny i Zdzisława
			 Błaszkiewicz
18.00. † Krystynę Tomera w 1. r. śmierci, od męża i dzieci
Wtorek 28.03.
7.00.		 O wytrwanie wobec narodu polskiego w swoim
			 posłannictwie dla rządzących
18.00. † Annę Czernikowską, od Bocheńskich z rodziną
Środa 29.03.
17.00. † Annę Szlaworaką-Albera, od uczestników pogrzebu
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
			 i opiekę Matki Bożej dla Beaty i Rafała w rocznicę
			 ślubu
Czwartek 30.03.
17.00. † Zdzisława Galus, od żony
18.00. 1) † Reginę Adamczyk
		 2) † Anetę Wardęga, od siostry Dagmary, Kamila
			 i Emilki
Piątek 31.03.
17.00. † Jana Herman, od żony i syna z rodziną
18:00. 1) † Mariana Stojek, od Żywego Różańca
		 2) † Jana Turek w 30. dniu po śmierci, od syna
			 i synowej
Sobota 01.04.
7.00.
18:00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) † Helenę Twardoch, od syna Grzegorza z żoną
			 i córkami
V Niedziela Wielkiego Postu 02.04.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca

		 2) Msza Św. dziękczynna w 50. r. ślubu Zofii i Zdzisława
			 Śmigielskich z prośbą o dalszą opiekę i Boże
			 błogosławieństwo
10.30. † Józefę, Adama Trzcionka
12.00.		 O Boże błogosławieństwo dla małżonków Beaty
			 i Andrzeja z okazji urodzin
18.00. † Kamilę, Jana, Józefa, Marię, Janusza Marzec,
			 od syna z rodziną
Poniedziałek 03.04.
8.00. † Alinę Gzel, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) W intencji ojczyzny
		 2) † Anetę Wardęga, od cioci Małgorzaty, wujka
			 Zbigniewa i Ariela
Wtorek 04.04.
8.00. † Alinę Gzel, od sąsiadów z ul. Granicznej i Twardej
18.00. 1) † Zdzisława Galus, od uczestników pogrzebu
		 2) † Helenę Staniec, od sąsiadów
Środa 05.04.
8.00. † Wiesławę, Janinę, Stefana Niemczyk
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Genowefy Korolczuk w 91. r. urodzin, od
			 córki z mężem
Czwartek 06.04.
17.00. † Jerzego Keller, od żony, córki i rodziny
18.00. † Helenę Szopa w 40. r. śmierci
Piątek 07.04.
17.00. † Zdzisława Galus, od córki z zięciem
18:00. 1) † Janinę Różycką w rocznicę śmierci, od córki
			 z rodziną
		 2) † Helenę Twardoch, od sąsiadów
Sobota 08.04.
7.00.
18:00. 1) O nawrócenie i utrzymanie w trzeźwości dla syna
			 Ireneusza, od mamy
		 2) † Jana Turek, od Bożeny Madura z rodziną
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 09.04.
9.00. † Władysława Lis w 4. r. śmierci
10.30. † Mariannę Sikora z okazji urodzin i imienin
12.00. † Bronisławę, Stanisława, Reginę Mędrych, od córek
18.00. † Magdalenę, Franciszka, Andrzeja Czesława Cichy
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