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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Prz 31. 10-13. 19-20. 30-31; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30

Jezus powiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien
człowiek wybierał się w podróż. Zawołał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu
dwa, a trzeciemu jeden; każdemu według jego zdolności. I wyjechał. Ten, który otrzymał pięć talentów, natychmiast puścił
je w obieg i zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który otrzymał
dwa, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym
czasie pan powrócił i zaczął rozliczać się ze sługami. Najpierw
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie
pięć i powiedział: «Panie! Dałeś mi pięć talentów. Oto zyskałem pięć następnych». Pan powiedział do niego: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad
wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem». Przyszedł następnie ten, który otrzymał dwa talenty,
i powiedział: «Panie! Dałeś mi dwa talenty. Oto zyskałem dwa
następne». Pan powiedział do niego: «Dobrze, sługo dobry
i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię
postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem». Przyszedł
wreszcie ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: «Panie!
Wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym. Chcesz żąć
tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś.
Bałem się ciebie i dlatego ukryłem talent w ziemi. Oto masz,

co twoje». Wtedy pan mu odpowiedział: «Sługo zły i leniwy.
Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam,
gdzie nie rozsypałem. Powinieneś był, więc przekazać pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem.
Dlatego zabierzcie mu talent i dajcie temu, który ma dziesięć
talentów. Każdemu, bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie
miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz,
w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów»”.
Zachłanny Bóg
Za każdym razem, kiedy Bóg porównuje się do kogoś zachłannego, do kogoś, kto zbiera tam, gdzie nie posiał, kogoś, kto ma
wielkie oczekiwania wobec ludzi, być może chce nam powiedzieć: Jestem zachłanny na człowieka, jestem zachłanny na to
dobro, które może stać się jego udziałem. Jestem spragniony
tego dobra, które rodzi się tam, gdzie pojawia się człowiek. Jestem spragniony człowieka. Może to chce nam powiedzieć Bóg
w tej niezwykłej Ewangelii?
Boże Ojcze, spraw, abym na wzór Jezusa pragnął pełnić
Twoją wolę, aby nastało Twoje królestwo miłości i prawdy.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Ez 34, 11-12. 15-17; 1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:, „Kiedy Syn Człowieczy
przyjdzie w swojej chwale wraz ze wszystkimi aniołami, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Wówczas zgromadzą się
przed nim wszystkie narody. A On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po
swojej prawej stronie, a kozły po lewej. I powie Król do tych
po prawej stronie: «Zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca.
Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od
początku świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęli-

ście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory,
a zatroszczyliście się o Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie». Wtedy zapytają Go sprawiedliwi: «Panie, kiedy
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Ciebie, jako przybysza
i przyjęliśmy Cię, albo, że byłeś nagi i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Ciebie chorego lub w więzieniu i przyszliśmy
do Ciebie?». A Król im odpowie: «Zapewniam was: Wszystko,
co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci,
zrobiliście dla Mnie». Następnie powie do tych po lewej stro-

nie: «Odejdźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który
przygotowano diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie
daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie zatroszczyliście się o Mnie». Wtedy oni zapytają: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, przybyszem lub nagim,
chorym lub w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?». Wtedy im
odpowie: «Zapewniam was:, Czego nie zrobiliście dla jednego
z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście dla Mnie». I pójdą
oni na wieczną mękę, a sprawiedliwi do życia wiecznego”.
Niemiłosierny
Odejdźcie ode Mnie, przeklęci. Czasami nam się wydaje, że słowa Jezusa są pełne łagodności, miłosierdzia, dobroci i przez to
są miękkie, dla wszystkich dostępne, a tymczasem Jezus potrafił
wypowiadać słowa twarde i ostre. Ale trzeba się zastanowić, do
kogo wypowiada takie słowa. Czy do tych, którzy ważą swoje
życie na tej dziwnej wadze grzechu, to znaczy na takiej wadze,

która mówi, czy już jestem w grzechu, czy jeszcze nie, czy do
tych, którzy próbują swoje relacje z Bogiem oprzeć na łatwym
rozróżnieniu: zgrzeszyłem, nie zgrzeszyłem, łaska uświęcająca,
stan grzechu śmiertelnego. Nie. Jezus mówi odejdźcie do tych,
którzy nie są pełni miłości miłosiernej, i to jest wielka nauka
dla nas. Nie możemy swojej relacji z Bogiem układać na dwóch
płaszczyznach. Jestem już w grzechu czy jeszcze nie. Możesz nie
być w grzechu, możesz wypełnić całe prawo, ale równocześnie
możesz nie wypełniać uczynków miłosierdzia i wtedy Bóg powie
ci, abyś odszedł Mu sprzed oczu. Nie daj Boże! Kochajmy tych,
którzy są wokół nas, bądźmy miłosierni, bo jałmużna i dobroć
zmazują nasze grzechy!
Panie, Twoje królestwo przychodzi niepostrzeżenie, lecz
mogę doświadczyć jego obecności w napotkanym człowieku. Daj mi serce gotowe przyjąć każdego potrzebującego brata, by w nim zobaczyć Ciebie i razem z Tobą królować na wieki.
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Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
21 listopada
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci – nawet
jeszcze nienarodzone – ofiarowywano służbie Bożej.
Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano
do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi,
który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że
dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało
wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas
nabożeństw. Święta Anna, matka Maryi, przez wiele
lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli
urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła,
choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej
strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej
życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to
Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą
Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi,
który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni
około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych,
nieprzyjętych do kanonu Pisma świętego.
W Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. 140 r. po narodzeniu Jezusa, czytamy, że rodzicami Maryi był św. Joachim
i św. Anna i że stali się jej rodzicami w bardzo późnym wieku.
Dlatego przed swoją śmiercią oddali Maryję na wychowanie
i naukę do świątyni, gdy Maryja miała zaledwie trzy lata. Opis
ten powtarza apokryf z VI w. – Księga Narodzin Błogosławionej Maryi i Dziecięctwa Zbawiciela, a także pochodzący z tego
samego czasu inny apokryf, Ewangelia Narodzenia Maryi.
W Kościołach wschodnich panuje zgodne przekonanie, że
Maryja faktycznie była ofiarowana w świątyni. Potwierdzają to

bardzo liczne wypowiedzi wschodnich pisarzy kościelnych.
Oprócz powagi apokryfów, na których się oparli, o ustanowieniu święta Ofiarowania Maryi w świątyni zadecydował zapewne w niemałej mierze również paralelizm świąt Maryi i Jezusa.
Skoro obchodzimy uroczyście Poczęcie Jezusa (25 III) i Poczęcie Maryi (8 XII), Narodzenie Jezusa (25 XII) i Narodzenie Maryi
(8 IX), Wniebowstąpienie Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15
VIII), to naturalne wydaje się obchodzenie obok święta ofiarowania Chrystusa (2 II) także święta ofiarowania Jego Matki.
Dla uczczenia tej tajemnicy obchodzono osobne święto
najpierw w Jerozolimie (prawdopodobnie już w VI w., kiedy
to poświęcono w Jerozolimie kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny), potem od VIII w. na całym Wschodzie.
W 1372 r. wprowadził je w Awinionie Grzegorz XI, a w 1585 r.
Sykstus V rozszerzył je na cały Kościół.
Chociaż to wspomnienie nie ma żadnego potwierdzenia
historycznego, przynosi ono ważną refleksję teologiczną: Maryja przez całe życie była oddana Bogu – od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny,

a potem ofiarowanie w świątyni. Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami. Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych
planach dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji. Upatrzona
przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela, przez samo to stała
się darem dla Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała
się bardzo pilnie i z całym oddaniem – o czym świadczą chociażby jej własne słowa wypowiedziane do Gabriela: „Oto ja,
służebnica Pańska” (Łk 1, 38).
W tradycji bizantyńskiej obchodzi się uroczyście święto
Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni

(Wwiedienije Preświatoj Bohorodicy wo Chram). Bracia prawosławni opowiadają, że 3-letnia Maryja samodzielnie weszła
po 15 wysokich stopniach świątynnych w ramiona arcykapłana Zachariasza, który wprowadził Ją do Świętego Świętych,
gdzie sam miał prawo wchodzić tylko raz w roku.
W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania
swoich dzieci Bogu na służbę w świątyni. Wszyscy jednak zostaliśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych rodziców
w czasie chrztu. Nie powinniśmy zapominać o tamtym wydarzeniu, ale nieustannie odnawiać w swoim życiu chęć poświęcania siebie Bogu i szukania Jego woli.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W niedzielę, 19 listopada, obchodzimy I Światowy Dzień
Ubogich. Papież Franciszek ofiarował Kościołowi ten dzień,
aby „wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do
tych ostatnich i najbardziej potrzebujących. (…)” Caritas Diecezji Sosnowieckiej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji
„Tytka charytatywna”, a tym samym do wsparcia najuboższych
w swojej parafii (tytka – to papierowa torba). W niedzielę, 19
listopada parafianie zabiorą Tytki do domu, wypełniając je
żywnością lub artykułami chemicznymi. Następnie wypełnione Tytki przyniosą z powrotem do parafii do 26 listopada.
Zebrane w ten sposób dary, przekazane zostaną ubogim z terenu parafii. Niech to nasze wspólne zaangażowanie w pomoc ubogim, będzie spełnieniem prośby papieża Franciszka,
o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi, jako konkretny znak braterstwa.
2. W trzecią niedzielę miesiąca, 19 listopada – ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy kościele.
3. W niedzielę, 19 listopada po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego – serdecznie zapraszamy.
4. We wtorek, 21 listopada po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Akcji Katolickiej – serdecznie zapraszamy.
5. W środę, 22 listopada, 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.
6. Niedziela, 26 listopada, to ostatnia niedziela roku liturgicznego, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do
kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża
Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego
dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
7. W niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po
wszystkich Mszach Świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za
udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
8. Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej.
Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928,
zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie

społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane
z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani.
Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak
wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, a jej
zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także
kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome
uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.
9. Pierwszy piątek miesiąca, 1 grudnia, spowiedź od godz.
16.45. Prosimy też zgłaszać chorych na pierwszy piątek, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
10. Pierwsza sobota miesiąca, 2 grudnia, dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
11. Pierwszy czwartek miesiąca, 7 grudnia, 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.
12. W niedzielę, 3 grudnia, rozpocznie się czas Adwentu –
okres radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana
Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni.
13. W niedzielę, 3 grudnia, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca a po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego – serdecznie zapraszamy.
14. Pan Leszek Kołodziejczyk – tak jak w latach poprzednich
– roznosi do naszych domów opłatek wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na dalsze prace przy
parafii.
15. Firma Green Office Ecologie zajmująca się zbiórką i utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zaprasza całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (sprzęt RTV, AGD).
Uzyskane fundusze przeznaczone są na zakup nowoczesnych
inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. W naszej parafii zbiórka odbędzie się w sobotę, 2 grudnia.
Zużyty sprzęt składamy na parkingu parafialnym do godz.
9.00 rano.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 20 listopada, św. Rafał Kalinowski (1835-1907),
prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863
roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar
jednania grzeszników z Panem Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary;
• Wtorek, 21 listopada, Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.
Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna,
oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela,
na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około
12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na
Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono

specjalne święto;
• W środę, 22 listopada, św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych;
• W piątek, 24 listopada, św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze,
męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862;
• W czwartek, 30 listopada, św. Andrzej Apostoł, był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św.
Piotra. Tradycja głosi, że po Zesłaniu Ducha Świętego udał
się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja
w kształcie litery „X”.

5 INTENCJE MSZALNE

XXXIII Niedziela Zwykła 19.11.
9.00. 1) † Teresę, Stanisława Głowackich
		 2) W intencji mieszkańców, którzy przyjęli figurę Matki
			 Bożej Fatimskiej, z ul. Tysiąclecia 6. kl. IV
10.30.		 Chrzty: Jakub Wilczek
12.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
			 Bożej i Anioła Stróża dla Angeliki w 18. r. urodzin,
			 od dziadków
18.00. † Wiesławę, Czesława Swoboda; Zdzisławę, Kazimierza
			 Czech; Józefa, Emilię, Marię Romanowskich
Poniedziałek 20.11. Św. Rafała Kalinowskiego
17.00. † Józefa Pietrzak, od rodziny Cyrek
18.00. † Agnieszkę Guśtak, od Mateusza Subik
Wtorek 21.11. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
7.00.
18.00. 1) † Janusza, Gabrielę, Janinę, Edwarda Rajkowskich
		 2) † Bogdana Kantykę w 1. r. śmierci
Środa 22.11. Św. Cecylii
17.00. † Irenę Dąbrowską, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Jana Kryzę, od wnuczka Daniela z rodziną
		 2) † Romana, Annę Korbów, od córki z rodziną
Czwartek 23.11.
17.00. † Jana Olechowskiego, od Kruczków
18.00. † Sabinę Kmieciak, od rodziny
Piątek 24.11. Św. Andrzeja Dung-Laca i towarzyszy
17.00. † Irenę Dąbrowską, od sąsiadów
18.00. 1) † Józefa Pietrzak, od syna Krzysztofa
		 2) † Janinę Kozioł, od córki, wnuczki Basi i wnuka
			 Marcina
Sobota 25.11.
7.00.
18.00. † Zdzisława Bienia; Marię, Władysława Chromych

!

Niedziela 26.11. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
9.00. 1) † Grażynę, Mariana, Krzysztofa, Mirosława, Urszulę
			 Szostak; Władysławę, Kazimierza Gryszko; Damiana
			 Niedopytalskiego, od Leokadii Zapart z rodziną

		 2) W intencji mieszkańców, którzy przyjęli figurę Matki
			 Bożej Fatimskiej, z ul. Tysiąclecia 6. kl. III
10.30. † Janinę Gniecką w 1. r. śmierci
12.00.		 Roczki: Alicja Orkisz w 7. r. urodzin
18.00. † Janusza Perzanowskiego w 20. r. śmierci
Poniedziałek 27.11.
17.00. † Janinę Kozioł, od uczestników pogrzebu
18.00. † Mirosława Jakóbczyka, od swatów Kalińskich
			 z rodziną
Wtorek 28.11.
7.00.
18.00.		 W intencji ks. Proboszcza z racji imienin, od Żywego
			 Różańca
Środa 29.11.
17.00. † Alinę Klapa, od siostry Mirosławy
18.00. † Józefa Pietrzak, od rodziny z Lubnia
Czwartek 30.11. Święto św. Andrzeja Apostoła
17.00. † Sabinę Kmieciak, od sąsiadów z 10 piętra
18.00. † Agnieszkę Guśtak, od brata Dariusza z żoną
Piątek 01.12.
17.00. 1) † Zofię, Jana Olechowskich
		 2) † Marię Leszczyńską, od rodziny Peluchów
18.00		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Barbary z racji imienin
Sobota 02.12.
7.00.
18.00. 1) † Marię, Stanisława, Aleksandra Szymskich
		 2) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca

!

I Niedziela Adwentu 03.12.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † S. Małgorzatę Bartos, od Żywego Różańca
10.30.		 O Boże błogosławieństwo w 1. r. urodzin dla
			 Bartosza i w 5. r. urodzin dla Łukasza Trzewiczek
12.00. † Stanisława Małotę w 3. r. śmierci i zmarłych z rodziny
			 Małotów
18.00.		 W intencji ojczyzny
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