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Drodzy Parafianie 

 W uroczystość Wszystkich Świętych spotkamy się z naszymi szczęśliwymi braćmi i 

siostrami, którzy przebywają w domu Ojca Niebieskiego. A gdy staniemy na cmentarzu 

nawiedzimy naszych jeszcze nieszczęśliwych braci i siostry, którzy jeszcze nie dotarli do nieba, 

nie potrafili zrealizować instrukcji podanej przez Chrystusa. Albo nagromadzili za dużo i pod 

ciężarem dóbr doczesnych nie zdążyli w krótkim czasie życia doczesnego dotrzeć do celu, bo ich 

plecak był za ciężki; albo zabrakło im siły i odwagi doi zerwania z ludźmi, którzy nie chcieli 

wędrować razem z nimi do nieba; albo zabrakło im miłosierdzia, zajęci sobą nie pochylili się nad 

potrzebującymi pomocy; albo zabrakło im czystości serca i zagubili się na drodze wiodącej przez 

pustynię świata, zabłądzili, nie widząc gwiazd ani słońca; Albo zamiast pokoju wnosili niepokój i 

napięcia między ludzi; albo wreszcie nie potrafili cierpieć prześladowania, ustali w drodze nie 

docierając do ziemi obiecanej. A ponieważ żyją wiecznie Chrystus pochyla się nad nimi i my to 

czynimy razem z Nim, poprzez nasze modły chcemy im dopomóc w osiągnięciu doskonałej 

miłości Boga i ludzi, która jest warunkiem wejścia do nieba. Niech nie braknie nam i dobrej woli 

i zaangażowania w tym dziele. 

      Ks. Piotr Pietrzyk MSF 

            /proboszcz/ 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    

1. W piątek rozpoczynamy miesiąc listopad. W tym dniu przypada Uroczystość 

Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele zostaną odprawione o godz. 

8.00 i 10.00. Natomiast na cmentarzu o godz. 14.00. Taca podczas Mszy św. na 

cmentarzu tradycyjnie zostanie przeznaczona na ogrzewanie kościoła czyli na 

zakup gazu. Po Mszy św. na cmentarzu zostanie odprawiona procesja z 

modlitwami za zmarłych przy 5 stacjach. Po zakończeniu procesji odbędzie się 

poświęcenie nowych nagrobków. Ci którzy są zainteresowani poświęceniem 

niech się wcześniej zgłoszą ten fakt a potem po procesji wskażą miejsce 

nagrobka do poświęcenia. 

2. Dnia 1 listopada przypada pierwszy piątek miesiąca. Ale ze względu na 

uroczystość Wszystkich Św. modlitwy związane z pierwszym piątkiem 

pozostawiamy indywidualnej pobożności wiernych. Natomiast odwiedziny 

chorych zostaną przeniesione na sobotę 2 listopada od godz. 9.00. 

3. Na miesiąc listopad Ojciec św. poleca naszej modlitwie następującą intencję: 

„Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń 

życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.” W 

tej intencji możemy ofiarować codzienną modlitwę Anioł Pański… 

4. Dnia 2 listopada przeżywać będziemy Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych, czyli potocznie mówiąc Dzień Zaduszny. W tym dniu każdy kapłan 

może sprawować trzy Msze św. Jedna w intencji przyjętej, druga – za 

wszystkich wiernych zmarłych i trzecia – za zmarłych według intencji Ojca św. 

5. Dnia 2 listopada Msze św. zostaną odprawione o godz. 8.00; 10.00 i 18.00. 

6. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i jakąkolwiek 

modlitwę choćby w myśli za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny i 

ofiarować go jedynie za zmarłych w czyśćcu cierpiących. Odpust zupełny 

można też uzyskać w dniu 1 listopada po południu lub 2 listopada za 

nawiedzenie kościoła i za modlitwę w nim słowami Ojcze nasz… i Wierzę w 

Boga… 

7. Odpusty te można uzyskać pod zwykłymi warunkami: 1. Stan łaski 

uświęcającej, 2. Komunia św., 3. Brak przywiązania do grzechu, 4. Dowolna 

modlitwa za Ojca św. i według jego intencji. 

8. Dnia 3 XI przeżywać będziemy pierwszą niedzielę miesiąca. Z tej racji po Mszy  

o godz. 8.00 zostanie odprawione nabożeństwo dla członków Żywego Różańca. 

W czasie Mszy św. będziemy się modlić za wszystkich zmarłych członków 

Żywego Różańca a także o błog. Boże dla członków Róż modlących się za 

dzieci i ich rodzin int. od Róży Rodziców im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

9. Dnia 3 listopada w niedzielę o godz. 15.00 zostanie odprawiona Droga 

Krzyżowa z modlitwami za zmarłych polecanych w wypominkach przy 

poszczególnych stacjach. Zapraszamy do udziału w tej modlitwie. 

10. Dnia 9 listopada o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci 

pierwszokomunijnych. W tym dniu dzieci otrzymają książeczki jako pamiątki 

pierwszej Komunii Św.  

11. Dnia 10 listopada w niedzielę będziemy przeżywać Dzień modlitwy i 

solidarności z Kościołem prześladowanym. W tym dniu będzie okazja również 

wspomóc swoim datkiem Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w potrzebie, po 

każdej Mszy św. składając ofiarę do puszki. Do przeprowadzenia zbiórki 

zapraszamy: Marianki na godz. 8.00 i 12.00 ministrantów na godz. 18.00 w 

sobotę 9 listopada i na godz. 18.00 w niedzielę. Natomiast KSM na godz. 10.00. 

12. Dnia 11 listopada przeżywać będziemy święto Niepodległości. W tym dniu 

Msze św. odprawimy o godz. 8.00; za Ojczyznę o godz. 10.00 i o godz. 18.00. 

13. Dnia 12 listopada o godz. 19.30 kapłani z całego dekanatu kościerskiego 

zgromadzą się w Lipuszu na Mszę św. za kapłanów zmarłych, którzy pracowali 

w tym dekanacie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….. 

14. Dnia 16 listopada, w sobotę na godz. 21.00 zapraszamy na modlitwę Apelową. 

Jak zwykle przygotowuje ją i poprowadzi młodzież KSM. 

15. W niedzielę 17 listopada przeżywać będziemy Dzień modlitw w intencji Polonii 

i Polaków przebywających za granicą. Prosimy, aby nasi Rodacy za granicą nie 

utracili wiary i więzi z Kościołem powszechnym i oby byli wspaniałymi 

ambasadorami naszej Ojczyzny wobec innych narodów.  

16. Dnia 18 listopada w liturgii wspominać będziemy Błogosławioną Karolinę 

Kózkównę męczennicę, współpatronkę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

W tym dniu zapraszamy młodzież KSM na Mszę św. o godz. 18.00 i prosimy o 

przygotowanie liturgii i oprawy muzycznej Mszy św. 
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17. Dnia 22 listopada w liturgii wspominać będziemy Św. Cecylię, dziewicę i 

męczennicę, Patronkę muzyki kościelnej. W tym dniu modlimy się za 

organistów, muzyków, kantorów psałterzy stów oraz za chóry kościelne w tym i 

za nasz chór parafialny „Jutrzenka”, który na chwilę zawiesił swoje ćwiczenia ze 

względu na proces leczenia dyrygenta. Ale wszystko idzie ku dobremu i 

niebawem wznowimy próby. W tym dniu chórzystów zapraszamy na Mszę św. 

na godz. 18.00 sprawowaną w ich intencji. 

18. Dnia 24 listopada przeżywać będziemy ostatnią 34 Niedzielę Zwykłą w ciągu 

roku i zarazem Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to 

zwieńczenie wszystkich obchodów liturgicznych w ciągu całego roku. W tym 

dniu po sumie zostanie odprawione krótkie nabożeństwo podczas którego 

odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego i  Akt poświęcenia 

rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. 

19. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to patronalne święto 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Z tej racji zapraszamy młodzież ze 

swoim sztandarem na Msze św. o godz. 10.00 i prosimy o przygotowanie 

liturgii, czytań, modlitwy wiernych i psalmu. 

20. Dnia 24 listopada Parafia pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 

Kościerzynie będzie przeżywała swoją doroczną uroczystość odpustową.  

21. Dnia 30 listopada w liturgii obchodzić będziemy święto ku czci Św. Andrzeja 

Apostoła. Wszystkim Andrzejom w tym i ks. Andrzejowi MSF składamy 

najlepsze życzenia, by wpatrzeni w postać swego Patrona kształtowali swoje 

codzienne życie na jego wzór wykazując się wiernością swemu Mistrzowi w 

codziennych zadaniach. 

22. Jeszcze mamy sporo czasu do Bożego Narodzenia. Ale myślę, że im wcześniej 

ty lepiej, by ta informacja dotarła do parafian. Otóż zrodziła się oddolna 

inicjatywa, z którą do mnie przyszli przedstawiciele parafii proponując i pytając, 

czy pasterka mogłaby być o godz. 22.00 w dzień wigilijny. Była też propozycja 

by zrobić dwie o 22.00 i 24.00. Ale ten wariant odpada. Nie jest to tak duża 

parafia, aby organizować dwie pasterki. Parafie, które mają filie organizuję 

jakby z konieczności dwie pasterki. U nas takiej potrzeby nie ma. Natomiast 

godna jest uwagi druga propozycja, aby pasterka odbyła się o godz. 22.00 

zamiast o 24.00. Ja nie mam nic przeciwko temu i jeśli nie będzie ze strony 

parafian sprzeciwu, a będzie akceptacja to możemy na razie eksperymentalnie w 

tym roku już zorganizować pasterkę o godz. 22.00. Dlatego czekam na 

jakiekolwiek głosy i opinie. 

23. Teraz kiedy już można powiedzieć, że remont kościoła jest już prawie 

ukończony widzę, że przydały by się odpowiednie żyrandole do całości 

wystroju. Myślę, że byłoby to takie dopełnienie na przyszłoroczny jubileusz 50 

lecia istnienia naszej parafii.  

24. Na dzień 15 listopada, w piątek zapraszam na robocze spotkanie radę parafialną 

do refektarza zakonnego na godz. 19.00. 

25. W miesiącach zimowych zostanie zmienione ogrodzenie na cmentarzu. W 

pierwszym rzucie będzie to część ogrodzenia od strony parkingu. Już wstępne 

rozmowy odbyły się z wykonawcą metalowych przęseł. Jest to nasz parafianin. 

Wcześniej do zimy należy przygotować słupki murowane, które już czas zdążył 

nadwyrężyć. Trzeba wykonać nowe zadaszenia na słupkach i uzupełnić fugi, aby 

wilgoć wchodząca do wewnątrz i mróz nie rozsadzały konstrukcji muru i 

słupków. Też wstępne rozmowy zostały przeprowadzone z potencjalnymi 

wykonawcami tych prac. 

26. Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie ofiary, które składacie w 

niedziele na tace, które składacie bezpośrednio w biurze parafialnym przy 

różnych okazjach, jak również i te poprzez konto parafialne. Jest to przejaw 

Waszego zaangażowania w troskę o piękny wygląd naszej świątyni, ale też o 

właściwe funkcjonowanie naszej parafii. Jest to przejaw Waszej 

odpowiedzialności i pięknie wypełnianego przykazania kościelnego, które 

zobowiązuje nas do troski o sprawy materialne Kościoła. Za to z głębi serca 

składam serdeczne Bóg zapłać. 

27. Informacja dotycząca stanu zdrowia i leczenia ks. Proboszcza. Otóż czuję się 

dobrze, w badanym wycinku nie znaleziono obecności nowotworu. Ale są ślady 

obecności komórek w węzłach chłonnych. Stąd konieczność dalszego leczenia 

za pomocą chemii, która będzie aplikowana w szpitalu w Kościerzynie. Jednak 

nie tracimy nadziei, bo wszystko jest w ręku Dobrego Boga. 
   INTENCJE     MSZALNE 

Piątek 01.11.2019 – Uroczystość Wszystkich Świętych 

08.00 1. Za ++ Krystynę, Mirosławę, Mateusza Stężowskich i za ++ z rodzin  

  Słomińskich, Stężowskich i Biesik 

 2.Za ++ rodziców Wlaźlak, Jankowskich oraz ++ z rodziny 

 3. Za ++ Helenę Kwidzińską w dniu ur, męża Stanisława oraz Kazimierza Góra i  

  ++ z rodziny 

10.00 1. Za ++ Franciszkę i Teofila Kilian oraz Władysława i Sławomira 

 2. Za + Helenę Kieliszek w 25 rocz. śmierci 

14.00 1. Za Parafian żyjących i zmarłych 

 2. Za ++ Annę, Aleksandra Lilla, Annę i Pawła Jaszewskich 

 3. Za ++ Jerzego Stępnakowskiego, Edmunda, Kazimierza i Renatę Derra 

 4. Za ++ Franciszkę i Leopolda, Barbarę i Jana Bławat 

 5. Za ++ Daniela i Kazimierza Justka 

 6. Za ++ Agnieszkę i Stanisława Daleckich 

Sobota 02.11.2019 – Dzień Zaduszny -  pierwsza sobota miesiąca 

08.00 1. Za ++ rodziców, braci i siostry, Jana Kobierowskiego, Jana Gostkowskiego i  

  dusze w czyśćcu cierpiące 

10.00 1. Za ++ Marię, Leona Gostkowskich, Stefana Sówka, rodziców i siostrę Marię 

 2. Za ++ Bronisławę, Jana Kuchta, Grażynę Wendt 

18.00 1. Za + Dariusza Hinca 

 2. Za ++ Władysławę i Alojzego oraz ++ z pokrewieństwa 

 3.Za ++ Marka Lizakowskiego w 3 rocz. śm. oraz Andrzeja Trzcińskiego 

Niedziela 03.11.2019 – 31 niedziela zwykła 

08.00 1. Za ++ członków Żywego Różańca z naszej parafii. 



2. Za ++ Józefa Lorbieckiego i Henryka Urban 

 3. Za ++ Mirosławę Stężowską oraz ++ z rodziny Gruchałów i Stankowskich 

 4. O błog. Boże dla członków Róży modlącej się za dzieci i ich rodzin od Róży  

  Rodziców pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

10.00 1. Za parafian 

 2. Za ++ Anastazego Werra, rodziców i dziadków z obu stron 

12.00 1. Za ++ Jadwigę, Klemensa, Henryka Kurszewskich i Ryszarda Knopik 

 2. Za ++ Teofila w rocz. śm., i Jadwigę Kąkolewskich 

18.00 1. Za ++ Annę, Jana i Stefana Rekowskich 

Poniedziałek 04.11.2019 

07.00 1. Za ++ Emilię, Józefa Wantoch-Rekowskich 

18.00 1. Za ++ Mariannę, Stanisława, Feliksa i Irenę Jażdżewskich, Teresę, Franciszka  

  i Marię Rosik 

Wtorek 05.11.2019 

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Hertę i Leona Beck 

 2. Za ++ rodziców Antoniego, Cecylię Wenta oraz ++ z rodzeństwa 

 3. Za ++ rodziców Martę i Aleksa Ebertowskich oraz ++ z rodzeństwa. 

Środa 06.11.2019  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Józefa Gruchała Węsierskiego w 1 r. śm oraz ++ rodziców z obu stron. 

 2. Za + Leokadię Wenta w 12 rocz. śmierci 

Czwartek 07.11.2019  
07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Władysława Domarus i rodziców z obu stron 

 2. Za ++ Helenę, Stanisława, Jana Goldsztein i rodziców z obu stron 

Piątek 08.11.2019  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Zofię Potrac w rocz. śm. oraz Zygmunta 

 2. O zdrowie i błog. Boże dla cioci Ewy z okazji urodzin i dla Lenki również z  

  okazji urodzin a także dla Ireneusza i Małgosi w 16 rocz. ślubu 

 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę  

  Św. Rodziny dla Eugenii i Bolesława w 59 rocz. ślubu. 

Sobota 09.11.2019  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Helenę Czapiewską i Bernadetę Małachowską 

 2. Za + Bartosza Lepak w dniu urodzin 

 3. Za ++ Henrykę i Józefa Jakubowskich i Bożenę Kropidłowską 

Niedziela 10.11.2018 – 32 niedziela zwykła 

08.00 1. Za ++ Martę, Franciszka Wrzałka, syna i siostrę Franciszkę 

2. Za ++ Kazimierza Stolc z racji ur i za ++ z rodziny Smugaj i Lieske 

10.00 1. Za parafian 

 2. Za ++ Bronisława Trzebiatowskiego i Stanisława Kaczorowskiego 

12.00  1. Za ++ Kazimierza Turzyńskiego i ++ z rodziny 

 2. Za ++ rodziców z obu stron i Jerzego Troka 

 3. Za ++ z rodziny Urbanowicz i Łukowicz oraz ++ z pokrewieństwa 

14.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Św. 

 Rodziny dla Kazimierzy i Henryka Słomińskich w 60 rocz. ślubu. 

18.00 1. Za + Antoniego Szews w 24 rocz. śmierci 

Poniedziałek 11.11.2019  

08.00 1. Za ++ Edmunda w rocz. śm. Renatę, Kazimierza Derra 

 2. Za ++ Marcina, Elżbietę, Józefa Szulta i Jana Jereczk 

 3. Za + Urszulę Lisakowską z racji urodzin 

10.00 1. W intencji Ojczyzny 

 2. Za ++ Helenę i Leona Nadolnych 

18.00 1. Za ++ Andrzeja Trzcińskiego w 15 rocz. śm. i Marka Lizakowskiego 

Wtorek 12.11.2019  
07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Mariannę i Edmunda Klejszmidt, Leokadię i Antoniego Turzyńskich 

 2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla Haliny i  

  Henryka w 53 rocznicę ślubu. 

 3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla Marii i Ryszarda w  

  53 rocz. ślubu. 

Środa 13.11.2019  
07.00 1.  

18.00 1. Za + Mirosława Lizakowskiego w 3 rocz. śmierci 

 2. Za ++ Jakuba i Gertrudę Ebertowskich, Łucję i Józefa Gostkowskich 

 3. Za ++ rodziców Reginę i Edmunda Narloch 

Czwartek 14.11.2019  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Marię i Franciszka Kotłowksich oraz Józefa Kotłowskiego 

 2. Za ++ Kazimierza Krużyckiego i rodziców z obu stron 

Piątek 15.11.2019  

07.00 1.  

18.00 1. Za + Marię Zaborowską 

 2. Za ++ Edmunda Richter z okazji urodzin oraz siostry i braci z obu stron 

Sobota 16.11.2019  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Stanisława Krużyckiego i pokrewnych z obu stron oraz dusze w 

 czyśćcu cierpiące 

 2. Za + Marię Sominka w 26 rocz. śmierci 

 3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie  

 dla Władysławy i Jana w 45 rocz. ślubu oraz o opiekę Boża dla dzieci i wnuków 

Niedziela 17.11.2019  - 33 Niedziela Zwykła 

08.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże opiekę 

 Św. Rodziny dla Elżbiety i Jarosława z okazji 33 rocz. ślubu 

10.00 1. Za ++ Gertrudę i Feliksa Flisikowskich 

 2. Za ++ Krzysztofa Dufke z okazji urodzin i za ++ z rodziny 



12.00 1. Za ++ Gertrudę Okrój i ++ z rodziny 

 2. Za ++ Zofię, Józefa Czaja, Krystynę Czaja i Władysława Domarus 

 3. Za ++ Daniela Kozikowskiego i Mieczysława Błanek 

18.00 1. Za parafian 

Poniedziałek 18.11.2019  

07.00 1.  

18.00 1. W intencji KSM o dar żywego apostolstwa przykładem swego życia z wiary  

  w dniu święta Patronki Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

Wtorek 19.11.2019  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Marię Cylkowską z okazji urodzin i w rocz. śm., Wilhelma Fibich  

  Mariannę Słomińską 

 2. Za ++ Feliksa w rocz. śm.  i Wandę Rogaczewskich oraz rodziców z obu stron 

 3. Za + Jana Tysarczyka w 35 rocz. śmierci 

 4. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże zdrowie i  

     opiekę Św. Rodziny dla Heleny i Stanisława w 42 rocz. śl. i dla całej rodziny 

Środa 20.11.2019  

07.00 1. Za + ks. Bronisława Kartanowicz MSF w 4 rocz. śmierci 

18.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

  Św. Rodziny dla Danuty i Waldemara z okazji 36 rocz. ślubu 

 2. Za ++ Elżbietę z racji ur. Józefa i Marcina Szulta oraz Krzysztofa Treder 

 3. Za ++ Jadwigę Palasch i Władysława Komar 

Czwartek 21.11.2019  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ z rodziny z obu stron, Jana, Helenę Potrac oraz Jana Klementynę Derra 

 2. Za ++ Rozalię i Władysława Maszk, Stefana, Teresę i Klemensa 

Piątek 22.11.2019  

07.00 1.  

15.00 1. Msza św. ślubna Wiktoria Żywicka i Karol Wencki 

16.30 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

  Św. Rodziny, zdrowie dla Felicyty i Egona Guzińskich w 50 rocz. ślubu. 

18.00 1. W intencji chórzystów, ich rodzin o łaskę zdrowia i Bożego błogosławieństwa 

2. Za ++ Albina Flisikowskiego i Wacława Grau 

 3. Za + Przemysława Jakubek 

 4. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Św.  

  Rodziny dla Mirosławy i Ryszarda w 45 rocz. ślubu 

Sobota 23.11.2019  

07.00 1. Za ++ Ryszarda, Leona, Agnieszkę Daleckich, Annę i Jana Rekowskich 

15.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Ireny i  

  Kazimierza Komar w 50 rocz. ślubu i dla całej rodziny 

18.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę 

 Św. Rodziny oraz o zdrowie dla Doroty i Piotra z okazji 45 rocz. ślubu 

 2. Za ++ Klemensa Okrój z racji imienin, Mariannę, Józefa Okrój, siostry i braci  

  oraz Tadeusza i Gertrudę 

 3. Za ++ Jadwigę Kirszt, Leszka Jankowskiego, Helenę i Józefa Okoniewskich 

Niedziela 24.11.2019 – 34 Niedziela Zwykła – Uroczystość Chrystusa Króla 

08.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Św. 

 Rodziny dla Jadwigi i Kazimierza w 60 rocz. ślubu 

 2. Za ++ Bożenę Potrac w rocz. śm. oraz rodziców i teściów 

10.00 1. Za parafian 

2.  Za ++ Wandę Małachowską/ ur./, Józefa, Zenona, Jerzego i Kazimierza Bajor 

12.00 1. Za ++ Marka, Stefana i Jadwigę Lizakowskich, pokrewnych z rodziny 

 Lizakowskich i Węsierskich 

 2. Za ++ Mariana w rocz. śm. i Barbarę Włosińskich oraz Marię i Stanisława 

18.00 1.  

Poniedziałek 25.11.2019  

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Bogdana w 6 rocz. śm. oraz ++ z rodzin Gruchałów i Kobierowskich 

 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą 

Wtorek 26.11.2019 

07.00 1.  

18.00 1. Za ++ Czesława Słomińskiego w 2 rocz. śmierci oraz ++ braci i siostrę. 

Środa 27.11.2019 

07.00 1. Za ++ rodziców z obu stron 

18.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski w upływającym roku z prośbą o dalsze błog. 

 Boże, zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie. 

Czwartek 28.11.2019 

07.00 1. Za ++ Edmunda w dniu urodzin, Teresę Diedrich , ++ z rodzin Gruchałów i 

 Diedrich, oraz Urszulę i Alojzego Ćwikałowskich 

18.00 1. Za ++ Leonarda w rocz. śm. Bronisławę i za ++ z rodziny Justka 

Piątek 29.11.2019 

07.00 1. 

18.00 1. Za ++ Gertrudę, Jakuba Ebertowskich i rodzeństwo 

Sobota 30.11.2019 

07.00 1. 

18.00 1. Za ++ Edwina z racji urodzin i Stefanię Żelewskich 

 
SPRZĄTANIE  KOŚCIOŁA 

 

02.11.2019 – sobota – ul. 8 Marca: Joanna Łukowicz, Anna Kryszyńska, Wiktoria Kryszyńska, 

Krystyna Ebertowska, Wioleta Wantoch-Rekowska 

09.11.2019 – sobota – ul. Wybickiego: Elżbieta Rekowska, Anna Grau, Kamila Grau, Natalia Jakusz-

Gostomska, Lidia Szlagowska 

16.11.2019 – sobota – ul. Wybickiego: Irena Potrac, Małgorzata Sabisz, Hanna Łudzik, Anna Bielawa, 

Beata Buda 

23.11.2019 – sobota – ul. Wybickiego: Justyna Jabłońska, Iwona Neubauer, Hanna Neubauer, Justyna 

Łącka, Elżbieta Słomińska 

30.11.2019 – sobota – ul. Wybickiego: Krystyna Słowik, Magdalena Jaworska, Hanna Kiżewska, Anna 

Rolbiecka, Patrycja Zdrojewska 


