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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 Krl 4, 8-11. 14-16a; Rz 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42

Jeżeli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest
Mnie godny. Podobnie jeśli ktoś kocha syna lub córkę bardziej
niż Mnie, nie jest Mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie
naśladuje Mnie, nie jest Mnie godny. Ten, kto znajduje swoje
życie, straci je; ten zaś, kto traci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje
proroka, dlatego że jest on prorokiem, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego, dlatego że jest on sprawiedliwy, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Zapewniam was:

Jeśli ktoś poda choćby kubek zimnej wody jednemu z tych
najmniejszych ze względu na to, że jest moim uczniem, nie
utraci swojej zapłaty”.
Panie, Ty swoim życiem pokazałeś nam, czym jest prawdziwa miłość, ukazałeś nam to w miłości do swojej Matki
i do swoich uczniów. Z miłości do nas przyjąłeś krzyż. Prosimy Cię, abyś uzdrowił relacje w naszych rodzinach tak,
by panowała w nich miłość.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Za 9, 9-10; Rz 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30

Jezus przemówił: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym,
którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze. Bo tak się Tobie spodobało. Mój Ojciec przekazał Mi wszystko i nikt nie zna Syna jak
tylko Ojciec. Nikt nie zna też Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn
zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na
siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny

i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo
moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki”.
Panie, wiemy, że wszystko jest łaską. Każda chwila, zarówno ta dobra, jak i ta zła jest Twoją łaską dla nas. Wszystko,
co mamy, pochodzi od Ciebie, wszystko, co mamy, do Ciebie wróci. Dziękujemy Ci za to. Bądź uwielbiony Panie.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 55, 10-11; Rz 8,18-23; Mt 13, 1-23

Pewnego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Zgromadziły się wokół Niego tak wielkie tłumy, że musiał wsiąść do
łodzi, podczas gdy cały lud pozostał na brzegu. I wiele im mówił
w przypowieściach. Powiedział: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy
siał, niektóre ziarna padły koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi,
i szybko wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało
się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni. Inne
padły między ciernie. A ciernie wyrosły i przygłuszyły je. Jeszcze
inne padły na glebę urodzajną i wydały plon: jedno stokrotny,
inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niech słucha”. Wtedy uczniowie podeszli do Niego

i zapytali: „Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?”. A On
odpowiedział: „To wam dane jest poznać tajemnice królestwa
niebieskiego, a nie tamtym. Bo temu, kto ma, będzie dodane
i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zabiorą nawet
to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, gdyż patrzą, a nie widzą; słuchają, a nie słyszą i niczego nie rozumieją.
Tak spełnia się na nich proroctwo Izajasza: Będziecie przysłuchiwać się, ale nic nie zrozumiecie, będziecie się wpatrywać, ale nie
zobaczycie. Serce tego ludu stało się bowiem gnuśne, ich uszy
dotknęła głuchota, a oczy ślepota, bo nie chcą widzieć ani słyszeć i nie chcą zrozumieć ani się nawrócić, żebym ich uzdrowił.
Lecz szczęśliwe wasze oczy, że widzą, i uszy, że słyszą. Zapew-

niam was bowiem: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło
zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli; i usłyszeć to, co wy
słyszycie, a nie usłyszeli. Posłuchajcie zatem objaśnienia przypowieści o siewcy. Do tego, który słucha nauki o królestwie,
a nie rozumie, przychodzi Zły i wyrywa to, co zostało zasiane
w jego sercu. Taki człowiek przypomina ziarno zasiane koło
drogi. A do ziarna zasianego na gruncie kamienistym podobny
jest ten, kto słucha słowa i przyjmuje je natychmiast z radością,
ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Dlatego gdy przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz

się załamuje. Do ziarna zasianego między cierniami podobny
jest ten, kto słucha słowa, ale codzienne troski i powaby bogactwa zagłuszają w nim słowo i nie wydaje ono owocu. Wreszcie
do ziarna zasianego na glebie urodzajnej podobny jest ten, kto
słucha nauki i ją rozumie. Dlatego przynosi plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a trzeci trzydziestokrotny”.
Jezu, pomóż mi być otwartym na Twoje słowo, naucz mnie
nim żyć i uczyń mnie wiernym świadkiem Twojej miłości,
abym wydał plon stokrotny.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Mdr 12, 13. 16-19; Rz 8, 26-27; Mt 13, 24-43

Jezus opowiedział taką przypowieść: „Królestwo niebieskie
podobne jest do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre
ziarno. Gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu
pomiędzy pszenicę i odszedł. Kiedy zboże wyrosło i wypuściło
kłosy, wówczas ukazał się także chwast. Wtedy słudzy poszli
do właściciela i zapytali: «Panie! przecież dobre ziarno zasiałeś
na polu. Skąd więc wziął się chwast?». A on odpowiedział: «To
dzieło nieprzyjaciela». Wtedy słudzy rzekli: «Czy chcesz, żebyśmy poszli i powyrywali go?». On odparł: «Nie. Gdyż w czasie
zbierania chwastu moglibyście wyrwać z nim także pszenicę. Pozwólcie im rosnąć razem aż do żniw. A w czasie żniw
powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw chwast, zwiążcie
go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast zanieście do mego
spichlerza»”. Opowiedział też inną przypowieść: „Królestwo
niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które pewien
człowiek zasiał na polu. Jest ono wprawdzie najmniejsze ze
wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, przewyższa inne krzewy. Staje się drzewem, a ptaki przylatują i zakładają gniazda
wśród jego gałęzi”. Opowiedział im jeszcze inną przypowieść:
„Królestwo Boże podobne jest do zakwasu, który pewna kobieta wzięła i wymieszała z trzema miarami mąki, a wszystko
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się zakwasiło”. Wszystko to mówił Jezus do tłumów w przypowieściach. A bez przypowieści nic im nie mówił. Tak wypełniło
się słowo przekazane przez proroka: Będę mówił w przypowieściach, będę ogłaszał rzeczy zakryte od początku świata.
Potem opuścił tłumy i wszedł do domu. Uczniowie podeszli
do Niego i prosili: „Objaśnij nam przypowieść o chwaście na
roli”. On więc powiedział: „Siewcą dobrego nasienia jest Syn
Człowieczy, a rolą jest świat. Dobrym ziarnem są synowie
królestwa, a chwastem – synowie Złego. Nieprzyjacielem jest
diabeł, a żniwem koniec świata. Żniwiarzami zaś są aniołowie.
Podobnie jak zbiera się chwast, żeby spalić go w ogniu, tak
też będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy wyśle aniołów,
a oni usuną z jego królestwa wszystkie przyczyny upadku oraz
tych, którzy postępują niegodziwie. I wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Sprawiedliwi natomiast zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca.
Kto ma uszy, niech słucha”.
Ojcze cierpliwy i bogaty w miłosierdzie, Ty dajesz Słowo,
które stało się Ciałem. Spraw, abyśmy całą duszą kochali
Ciebie i przez łaskę wiary wzrastali ku Tobie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W okresie wakacji, każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy św., która jest źródłem
ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Po przyjeździe
do miejsca wypoczynku dowiedzmy się, gdzie jest świątynia
i o której godzinie są Msze święte. Uczestnictwo w niedzielnej
liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.
2. W okresie wakacji, w tygodniu jest jedna Msza św. o godz.
18.00; okazja do spowiedzi 15 min. przed Mszą św. Kancelaria
parafialna czynna od poniedziałku do piątku pół godziny po
Mszy św. (od godz. 18.30 do 19.00). Od niedzieli, 2 lipca, porządek Mszy św. w niedziele: godz. 9.00, 12.00 i 18.00; w okresie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 10.30; Msza św. w sobotę
o godz. 18.00 jest liturgią niedzielną.
3. W niedzielę, 2 lipca, pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy
św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
4. Pierwszy czwartek miesiąca, 6 lipca, dzień dziękczynienia za
dar Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji modlimy się o nowe
powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. o godz. 18.00
będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do
godz. 21.00, zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim.

5. W pierwszy piątek miesiąca, 7 lipca, pragniemy wypełnić
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy
nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 17.00. Prosimy też zgłaszać chorych, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem
w pierwszy piątek miesiąca.
6. W środę po Mszy św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i modlitwa do św. Józefa. W czwartek po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia.
7. W czasie wakacji sakrament chrztu będzie udzielany w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00. W czwartą niedzielę miesiąca Msza św. o godz. 12.00 z błogosławieństwem
dzieci na roczek. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
8. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w dn. 9 lipca, na spotkanie Rodziny Radia Maryja. Informacje na plakacie w gablotce przed wejściem do kościoła.
9. W niedzielę, 16 lipca, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.
10. W trzecią niedzielę miesiąca, 16 lipca, ofiary składane na
tacę przeznaczone są na prace przy naszym kościele. Bóg zapłać.

11. W sobotę, 22 lipca organizowana jest Pielgrzymka do
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej na 19. Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej, w czasie uroczystości możliwość przyjęcia Szkaplerza dla tych którzy bo nie
przyjęli. Wyjazd o godz. 6.00 z ul. Bema 8. Koszt wyjazdu 30
zł. Więcej informacji na plakacie w gablotce przy wejściu do
kościoła.
12. W sobotę, 22 lipca, 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.
13. Z racji wspomnienia św. Krzysztofa (25 lipca), patrona kierowców i podróżujących, w niedzielę, 23 lipca, po każdej Mszy
św. pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie
ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.
14. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy – życzymy udanego,
radosnego wypoczynku.
15. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne można sprawdzić na stronie internetowej naszej parafii: www.nmp-kp.pl.
W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• w poniedziałek, 3 lipca, św. Tomasz Apostoł. Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania
wiary: „Pan mój i Bóg mój”. Papież św. Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową postawę w następujący sposób: „Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, wielu
miast, w tym Zamościa. Przez jego wstawiennictwo prośmy
o umocnienie i pogłębienie naszej wiary;
• w czwartek, 6 lipca, bł. Maria Teresa Ledóchowska (18631922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki”
oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce. W tym dniu przypada
święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną
pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać
duchowo chorym, cierpiącym i seniorom;
• w sobotę, 8 lipca, św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem
i Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania;
• we wtorek, 11 lipca, św. Benedykt (480-547), opat, patron
Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego w Kościele,
ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież bł. Paweł
VI w 1964 roku ogłosił św. Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób św. Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni
przybyli wraz ze św. Wojciechem (†997). Najbardziej znanym
opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec. Swoim pięknem przyciąga też niewielki benedyktyński klasztor w wielkopolskim Lubiniu;
• w środę, 12 lipca, św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (9741009), biskup, pierwszy metropolita pogańskich Słowian zachodnich;
• w czwartek, 13 lipca, św. Andrzej Świerad (†1030-1034),
z pochodzenia Polak, i jego uczeń św. Benedykt (†1033-1037),

dwaj pustelnicy prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier, przez co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego;
• w sobotę, 15 lipca, św. Bonawentura (1218-1274), biskup
i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza;
• w czwartek, 20 lipca, bł. Czesław (ok. 1180 - ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego przyjął habit
dominikański;
• w sobotę, 22 lipca, św. Maria Magdalena, która swoje życie
na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej
siedem złych duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana;
• w poniedziałek, 24 lipca, św. Kinga (1234-1292), córka króla
węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek
i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt
XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją
św. Jan Paweł II w 1999 roku;
• we wtorek, 25 lipca, św. Jakub Apostoł. Został powołany jako
jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem
Kościoła. Już w 44 r. na rozkaz Heroda został ścięty mieczem
(Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość
i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości;
• we wtorek, 25 lipca, św. Krzysztof, męczennik z połowy
III w., patron kierowców i podróżujących, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim
podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu;
• w środę, 26 lipca, św. Joachim i św. Anna, rodzice Najświętszej
Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania
roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych
małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków
– tych żyjących i tych powołanych już do wieczności;
• w sobotę, 29 lipca, św. Marta, siostra Łazarza i Marii, patronka życia domowego: gospodyń, kucharek, służących, pomocy
domowych, hotelarzy.
POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: czerwiec 2017
1. Szymon Głodkowski
2. Iga Maria Rzepka
3. Tomasz Wojciech Nowak
4. Robert Jan Strulak
5. Kaja Anna Korzeniowska
6. Stanisław Mark Malinowski
ŚLUBY: czerwiec 2017
1. Łukasz Smolarski i Ewelina Szelka
2. Tomasz Matysiak i Anna Majcher
3. Andrzej Lebiejko i Marta Szumilas
ZMARLI: czerwiec 2017
1. Bogusław Mikołajczyk
2. Bożena Olszewska

!

5 INTENCJE MSZALNE

XIII Niedziela Zwykła 02.07.
9.00. Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
12.00. 1) † Halinę Balcerzak i zmarłych z rodziny Józefaciuk
		 2) O Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej w 1. r. urodzin dla Mileny Skopowskiej
18.00.		 O Boże błogosławieństwo w 25. r. ślubu Jolanty
			 i Tomasza Korpak
Poniedziałek 03.07. Święto św. Tomasza Apostoła
18.00.		 W intencji ojczyzny
Wtorek 04.07.
18.00. † Honoratę Gałka; Feliksa Komnatę
Środa 05.07.
18.00. † Władysławę Łebek, od sąsiadów
Czwartek 06.07. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
18.00. † Zygmunta Pokrzyk, od Emilii Szafirskiej
Piątek 07.07.
18:00 † Bogusława Mikołajczyka, od ojca Albina
			 Mikołajczyka z Zawoi
Sobota 08.07. Św. Jana z Dukli
18:00. † Władysława Cebrat w 20. r. śmierci
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XIV Niedziela Zwykła 09.07.
9.00. † Zofię Gębara, od Żywego Różańca
12.00.		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 14. r. urodzin
			 dla Karoliny;
		 † Jerzego Kulpa; Juliannę, Mieczysława, Juliana,
			 Krzysztofa Drab
18.00. † Tadeusza Muras, od Ani z Krosna z rodziną
Poniedziałek 10.07.
18.00. † Edwarda Pawlikowskiego w 16. r. śmierci
Wtorek 11.07. Święto św. Benedykta
18.00.		 Za zmarłych z rodziny Słupików
Środa 12.07. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
18.00. † Józefa Boboń w 25. r. śmierci, od żony i córki
			 z rodziną
Czwartek 13.07. Świętych Pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta
18.00. † Melanię Popławską, od wnuka Marcina z żoną
Piątek 14.07.
18:00 † Władysławę Łebek, od Ani, Oliwiera i Alana
Sobota 15.07. Św. Bonawentury
18:00. † Bogusława Mikołajczyka, od żony i syna

!

XV Niedziela Zwykła 16.07.
9.00. † Annę Szlaworaką-Albera
12.00.		 Chrzty: Lena Kozera, Filip Krypel
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
Poniedziałek 17.07.
18.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Piotra Guzińskiego
			 w 40. r. urodzin
Wtorek 18.07.
18.00. † Bogusława Mikołajczyka, od Małgorzaty z Zawoi
Środa 19.07.
18.00. † Patrycję Sałek, od Kasi z rodziną
Czwartek 20.07. Bł. Czesława
18.00. † Władysławę Łebek, od sąsiadów
Piątek 21.07.
18:00 † Bożenę Olszewską, od uczestników pogrzebu
Sobota 22.07. Święto św. Marii Magdaleny
18:00.		 O Boże błogosławieństwo w 25. r. ślubu dla
			 Agnieszki i Mariusza

!

XVI Niedziela Zwykła 23.07.
9.00.		 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
			 Bożej dla dzieci, wnuków i prawnuczek, od mamy
12.00. 1) Roczki:
		 2) O Boże błogosławieństwo w 5. r. ślubu dla Moniki
			 i Krzysztofa Nowakowskich oraz ich syna Kacperka
			 i o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki
18.00. † Irenę Wiśniewską; Marię Traczyk
Poniedziałek 24.07. Św. Kingi
18.00. † Bożenę Olszewską, od sąsiadów
Wtorek 25.07. Święto św. Jakuba Apostoła
18.00. † Krzysztofa Dudka z racji imienin, od żony i teściowej
Środa 26.07. Świętych Joachima i Anny
18.00. † Józefa, Annę Boroń; Józefa, Annę Radeckich
Czwartek 27.07.
18.00. † Władysławę Łebek, od rodziny Kluza i Rzepień
			 z Woli Filipowskiej
Piątek 28.07.
18:00 1) † Bożenę Olszewską, od siostry z rodziną
		 2) † Irenę Ciok, od rodziny Poradziszów
Sobota 29.07. Św. Marty
18:00. 1) † Kazimierę, Leona Bienias
		 2) † Tytusa Szlompka w 4. r. śmierci, od żony

!

XVII Niedziela Zwykła 30.07.
9.00. † Otylię w 2. r. śmierci, Stefana, Wacława Kucypera
12.00. † Tadeusza Wilka; Kazimierę, Jana Perczak
18.00. † Krzysztofa, Mariana, Damiana i zmarłych z rodziny
			 Koniecznych
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