
24.10.21 NIEDZIELA
Jr 31,79; Ps 126; Hbr 5,16; 

Mk 10,46b52
„NASZ ZBAWICIEL, JEZUS 

CHRYSTUS, ŚMIERĆ 
ZWYCIĘŻYŁ”

25.10.21 PONIEDZIAŁEK
Rz 8,1217; Ps 68; Łk 13,1017

„PAN RATUJE NAS OD 
ŚMIERCI” 

26.10.21 WTOREK
Rz 8,1825; Ps 126; Łk 13,1821
„PAN BÓG UCZYNIŁ WIELKIE 

RZECZY DLA NAS”

27.10.21 ŚRODA
Rz 8,2630; Ps 13; Łk 13,2230
„ … SAM DUCH PRZYCZYNIA 
SIĘ ZA NAMI W BŁAGANIACH, 

KTÓRYCH NIE MOŻNA 
WYRAZIĆ SŁOWAMI”

28.10.21 CZWARTEK
Ef 2,1922; Ps 19; Łk 6,1219
„CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY, 

CIEBIE, PANIE, 
WYSŁAWIAMY”

29.10.21 PIĄTEK
Rz 9,15; Ps 147b; Łk 14,16
„MOJE OWCE SŁUCHAJĄ 

MEGO GŁOSU”

30.10.21 SOBOTA
Rz 11,12a.1112.2559

„PAN NIE ODRZUCA LUDU 
WYBRANEGO”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Prorok Jeremiasz 
w dzisiejszym fragmencie 
pragnie, abyśmy sławili 
Boga i pokładali w nim 
nadzieję. W Starym 
Testamencie mamy 
informację o osobie 
niewidomej. W tej perykopie 
otrzymujemy bożą nadzieję 
i wiarę w jego ufność. 
W czasach starożytnych 
osoby niepełnosprawne 
zajmowały jedną z ostatnich 
miejsc w drabinie 
społecznej. Prorok zapewnia 
o bożej opiece i wsparciu.
 Psalmista poucza nas, 
byśmy sławili Pana, bo 
wielkie nam rzeczy uczynił. 
Modlitwa uwielbienia ma 
moc, a tak jej jest mało 
w naszym życiu, prosimy, 
przepraszamy, dziękujemy 
Bogu za rozmaite sprawy. 
Sami oczekujemy często 
pochlebstw, mały 
komplement rozświetla 
naszą twarz. Bóg także 
pragnie naszego okazania 
szacunku względem Dzieła 
i łaski jaką nas obdarzył. 
Niepełnosprawność jest 
trudną okolicznością, za 
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którą moglibyśmy wielbić 
Pana; jednak codzienne 
pogłębianie relacji ze Stwórcą 
i kontemplacja swojego 
cierpienia może prowadzić do 
jego akceptacji.
 Dzisiejsza Ewangelia 
przedstawia uzdrowienie 
niewidomego Bartymeusza. 
Jezus uzdrawia fizyczną 
niesprawność. Zauważmy 
ponadto, że dodatkowo 
uzdatnia duszę  są to nasze 
oczy duchowe, które mamy 
mieć otwarte na bożą miłość 
i na drugiego człowieka. 
Chrystus pragnie naszego 
otworzenia się na jego naukę 
i na jego słowo. Czasem nasza 
dusza, jak oczy jest 
przymknięta i potrzeba czasu, 
by się rozszerzyła.
  Postarajmy się nie 
przechodzić obojętnie obok 
ludzi, którzy potrzebują 
wsparcia fizycznego, jest to 
łatwiejsze do okazania. Pomoc 
duchowa z naszej strony jest 
trudniejsza, satysfakcja 
z powrotu i otwarcia oczu 
duszy sprawi nam na pewno 
ogrom radości.
 Sam mogłem takiego 
otwarcia duszy niedawno 
doświadczyć. Pan Bóg po raz 
kolejny Mnie zadziwił i może 
czynić rzeczywiście wielkie 
rzeczy przez maluczkich. 
W tym działaniu służy Nam 
swoją opieką Maryja, która 
zawsze jest z każdym 
w drodze ku zbawieniu.

ROK 2021 24.10. 2021 r. nr 43 (933)www.bratalbert.ilawa.pl

Kajetan Stawski

Pan Bóg uczynił 
wielkie rzeczy dla nas!
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W dniach od 15 do 17 
października 2021 roku, miałem 
przyjemność wraz z bratem 
pielgrzymkowym Łukaszem 
uczestniczyć w rekolekcjach dla 
studentów  i młodzieży pracującej 
zorganizowanych w Lublinie przez 
zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Misjonarek Maryi. Motywem 
przewodnim tego spotkania była 
historia Józefa Egipskiego, oraz miały 
w podtytule słowa I nie do wyśledzenia 
jego drogi...

Dlaczego akurat wybrałem to 
zgromadzenie? Czy wtenczas nie było 
rekolekcji gdzieś bliżej? Odpowiedzi na 
to pytanie są proste: Pierwszy kontakt 
z Siostrami z Lublina miałem już 
podczas ubiegłorocznej pielgrzymki na 
Jasną Górę. Tak się składa, że 
kapelanem Sióstr jest nas Rezydent, 
przede wszystkim zaś Przewodnik 
grupy Pomezania Iława, ks. Kajetan. 
Podczas drogi na Jasną Górę miałem 
wielką przyjemność porozmawiać 
z Siostrami, które kiedy tylko miały 
czas  dzieliły się słowem, swoimi 
spostrzeżeniami, czy po prostu 
uśmiechem i wielką otwartością.Po 
prawie 7 godzinach z małymi 
przerwami dotarliśmy do 
Zgromadzenia Sióstr. Byliśmy jednymi 
z pierwszych. Na wejściu przywitały 
nas Siostry Sylwia oraz Siostry 
postulantki, które niedawno wstąpiły do 
Zakonu, Siostry Karolina, Kasia i Ola. 
Przywitały nas z wielką radością, 
uśmiechem i otwartością. Po krótkiej 
rozmowie okazało się, że s. Ola 
pochodzi z Olsztyna, więc ucieszyliśmy 
się, że Północ Polski zostawia swój 
ślad na terenach południowych 
Polski :) Było trochę czasu do 
rozpoczęcia rekolekcji, więc udaliśmy 
się do pokoju ks. Kajetana. Żyje 
skromnie, lecz mimo to wnętrze pokoju 
robiło wrażenie! Ksiądz Kajetan 
opowiedział nam o swoim 
wrześniowym odpoczynku, był na 
rekolekcjach u Sióstr Zawierzanek 
w Częstochowie, polecił każdemu tą 
formę pogłębiania wiary. Na co dzień 
studiuje na KULu pisząc doktorat 
z historii jednego z lublińskich szpitali. 
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Czuć było klimat studencki! Liczba 
ksiazek zawstydziłaby nie jednego 
wykładowcę. Jednocześnie też służy 
siostrom jako ich kapelan.

Rekolekcje zaczęliśmy około 
godziny 20, po wcześniejszym posiłku 
udaliśmy się na salę, gdzie pierwszym 
punktem była integracja. Było nas razem 
około 30 osób i podzieliśmy się w pary. 
Na początku każda osoba miała 
dowiedzieć się jak najwięcej o swoim 
koledze/koleżance i zaprezentować 
reszcie uczestników. Byłem w parze 
z pochodzącym z Ukrainy Diakonem 
Eugeniuszem, ze zgromadzenia księży 
Marianów.  Po tym miała miejsce krótka 
konferencja księdza Krzysztofa Napory, 
który poprzez analizę słowa Bożego 
tłumaczył nam wątki i sytuacje zawarte 
w historii św. Józefa Egipskiego. Po niej 
miała miejsce Eucharystia w kaplicy 
sióstr. Mimo skromnych rozmiarów 
robiła ona wrażenie, w szczególności 
znajdujący się nad ołtarzem krzyż. 
Można było odczytać na nim słowa 
Chrystusa m.in.  „Ja jestem Drogą, 
Prawdą i ‘Życiem! Końcowym etapem 
piątkowego dnia była integracja poprzez 
gry planszowe. Atmosfera w trakcie 
rozgrywek była na tyle fajna 
i wciągająca, że skończyliśmy grać 
około 1  nocy.

Gdy wstałem w sobotę dalej  
czułem niepokój, mimo to postanowiłem 
się nie przejmować tym i oddać to na 
będącej w tym dniu Adoracji. Zaczęliśmy 
rano od Jutrzni, następnie było 
śniadanie. Każda grupa w danym dniu 
przy posiłkach odpowiadała za coś 
innego, dziś przy śniadaniu przypadło 
mojej grupie nakrywanie do stołu. 
Następnie było wprowadzenie do 
Rachunku Sumienia, które poprowadził 
ojciec Paweł ze zgromadzenia 
misjonarzy Afryki inaczej znani jako 
Biali, nazwa jest związana z kolorem  
habitów, które mają na sobie. Miałem 
wielką potrzebę porozmawiać z ojcem 
Pawłem i chwała Panu, ze się udało! 
Poprzez jego słowa i Adorację zyskałem 
pokój serca, ducha, czułem radość 
z przebywania w bliskości z Panem. 
Liczyło się tylko tu i teraz, a świat 
zewnętrzny i jego sprawy były przy Nim 

nieistotne! Po Adoracji o. Paweł 
opowiadał nam o Bożej Opatrzności 
w życiu i jego historii powołania do 
zgromadzenia. 
 Po obiedzie miał przypaść mi dyżur 
w postaci zmywania naczyń jednakże 
siostry poprosił mnie i diakona 
Eugeniusza do pomocy w klauzurze, 
przy przeniesieniu łózek i szaf. 
Niezależnie czy spotkaliśmy siostry, 
które miała 2030 lat, czy te nieco 
starsze, to miałem wrażenie, że łączy 
je wiele. Każda z nich choć na chwilę 
mimo swoich obowiązków zatrzymała 
się, porozmawiała z nami, uśmiechała 
się od ucha do ucha. Doświadczyłem 
od każdej z nich takiej miłości, 
serdeczności, czułości, jak od 
najbliższej mi osoby, a przecież 
widzimy się po raz pierwszy! . 
Następnym punktem była Eucharystia, 
Kolejnym momentem rekolekcji była 
konferencja księdza Krzysztofa: 
W głowie zapadły mi mocno słowa 
o tym, że wyjście z domu rodzinnego 
i udanie się w nieznane, to często głos 
Pana. Wskazuje nam byśmy to zrobili 
dla własnego dobra.
Przedostatnim punktem dnia 
dzisiejszego była druga konferencja. 
W niej ksiądz Krzysztof zwrócił uwagę, 
że mimo swojego trudnego losu, aż do 
ponownego spotkania z braćmi Józef 
prawie w ogóle się nie odzywał. Ile jest 
u mnie narzekania, niewdzięczności za 
to co mam, a tego nie doceniam? Czy 
po prostu nie lepiej jest dla mnie po 
prostu trwać na modlitwie i ufać Panu, 
że on wie co dla mnie jest właściwie 
i mimo trudów po prostu zamilczeć? 
Kulminacyjnym punktem tego dnia było 
nabożeństwo z wystawionym 
Najświętszym Sakramentem. Było ono 
prowadzone rozważaniami i śpiewem 
przez Siostrę Sylwię i siostry 
Postulanki. To był kluczowy moment 
rekolekcji! Co się wtedy wydarzyło 
i czego przez te nabożenstwo 
doświadczyłem? Dowiecie się  
w przyszłych numerach Albertówki

Piotr Kaminski



Intencja ewangelizacyjna: 
Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony 

był włączony w ewangelizację, 

gotowy do misji, poprzez świadectwo 

życia mającego smak Ewangelii.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC 

Październik

Gonsiorowskiego w 1. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Wiolettę 
Górecką w dniu imienin.
18:00 + Za zmarłego dziadka, ojca 
i męża Wiesława Woźniaka w 7. 
rocznicę śmierci.

30 października  sobota
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
18:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Ireny 
i Włodzimierza Konopka w 50. 
rocznicę ślubu.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Przybyłowskiego w 6. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Marka 
Dymowskiego w 2. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Adamczyka w 30. dzień po 
śmierci.

31 października  XXXI 
niedziela zwykła
6:30 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłego Edwarda 
Stopikowskiego oraz za zmarłych 
z rodziny Welzantów 
i Stopikowskich.
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Helenę Ruczyńską, Jadwigę 
i Michała Sudołów, za braci 
i szwagrów oraz Teresę i Ewelinę.
13:15 + Za zmarłego Henryka 
Paterewicza, za rodziców z obu 
stron, za Leokadię i Franciszka 
oraz Mariannę i Józefa 
Gurzyńskich.
13:15 + Za zmarłego Eugeniusza 
Sendeckiego, za rodziców z obu 
stron, za Mariannę i Józefa 
Gurzyńskich, za Stanisławę i Jana 
Sendeckich, za brata Leszka 
Gurzyńskiego oraz siostry: 
Genowefę i Halinę.
15:00 + Za zmarłą mamę, córkę 
i siostrę Barbarę Babską w 1. 
rocznicę śmierci.
15:00 + Za zmarłych rodziców: 
Irenę i Ryszarda, za ojca 
Kazimierza oraz zmarłych z obu 
stron.
18:00  O zdrowie dla 
Władysławy Krauzewicz oraz za 
zmarłych: za Józefa 
Kołodziejskiego, Edmunda 
Krauzewicza oraz Józefa i Feliksę 
Kamińskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Irenę i Zygmunta Kwiatkowskich 
w 11. rocznicę śmierci Ireny. 

INTENCJE MSZALNE
25 października  poniedziałek
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
7:00 + Za zmarłą żonę Marię Biereg 
w 2. rocznicę śmierci.
18:00  Dziękczynienie za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i wszelkie łaski dla jubilatów: 
Łucji i Ludwika w 35. rocznicę 
ślubu oraz o potrzebne łaski dla ich 
syna Karola, synowej Magdaleny 
i wnuczek: Urszuli i Heleny.
18:00 + Za zmarłą siostrę Marię 
Biereg, za Halinę Jarzynkowską, 
brata Jerzego Borkowskiego, 
bratanka Cezarego Borkowskiego, 
a także za ich rodziców: Łucję 
i Stanisława Borkowskich.
18:00 + Za zmarłego męża i tatę 
Tadeusza Kocieńskiego w 5. 
rocznicę śmierci, za jego rodziców: 
Józefę i Stanisława Kocieńskich, 
siostrę Łucję i brata Stanisława 
Kocieńskich oraz wszystkich 
zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Mirosława 
Litwińskiego.

26 października  wtorek
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:00 + Za zmarłego Alojzego 
Biernackiego, za zmarłych 
z rodziny Biernackich, 
Kapuścińskich i Zawada oraz za 
Władysława Mieczewskiego.
18:00 + Za zmarłą Urszulę 
Kochalską w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
18:00 + Za śp. Halinę Wasiak w 70. 
rocznicę  urodzin i za zmarłych 

z obu stron.
18:00 + Za zmarłego męża 
Władysława Zaboklickiego w 8. 
rocznicę śmierci oraz za dusze 
rodziców i rodzeństwa z obu stron.

27 października  środa
7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej w dalszym życiu dla Jadwigi 
i jej rodziny. 
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
18:00 + Za zmarłą Małgorzatę 
Parszuto w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłą Krystynę 
Pokojską w 30. dzień po pogrzebie.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Czesława i Feliksę Narożnych oraz 
Albina Zielińskiego.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Abramowicza.
18:00 + Za zmarłego Jerzego i Irenę 
Kudzinow i ich rodziców.

28 października  czwartek, 
wspomienie Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
7:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Krajewskiego oraz zmarłych 
rodziców i braci Staszyńskich.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Łucję i Kazimierza Zabłotnych, za 
Kazimierza Bojanowskiego, Jana 
Płoskiego oraz dziadków 
Raszkowskich i Zabłotnych.
18:00 + Za zmarłego Mateusza 
Żórańskiego w 6. rocznicę śmierci 
oraz zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Janusza 
Adamskiego w dniu urodzin oraz za 
braci: Bernarda i Wiesława 
Michałowiczów.
18:00 + Za zmarłego męża 
Tadeusza Wacławskiego z okazji 
imienin, za jego rodziców: Jana 
i Anastazję Wacławskich.
18:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Jabłońskiego z okazji imienin.

29 października  piątek
7:00  Podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla dzieci i ich rodzin.
7:00 + Za zmarłą Adelę Kiełkucką 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Eugeniusza 
Czeleja (greg.).
18:00 + Za zmarłego męża Jana 
Kowalskiego w 6. rocznicę śmierci, 
za Lucjana Kowalskiego, Jerzego 
Kowalskiego, za rodziców: Jana 
i Czesławę Nowakowskich oraz 
zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego męża Romana 



Ksiądz proboszcz: ks. kan.
 Marian Florek
502 601 557

 1. Teresa Wilga 
zmarła 15 IX 2004 r.

2. Kazimiera Leśniewska 
zmarła 16 IX 2004 r.

3. Ludwika Mankiewicz 
zmarła 26 IX 2004 r.

4. Halina Rynkowska 
zmarła 4 X 2004 r.
5. Teodor Kamiński
zmarł 1 XII 2005 r.

6. Irena Roznerska 
zmarła 8 XII 2005 r.

7. Mateusz Szymański 
zmarł 13 XII 2005 r.

8. Zofia Lewandowska 
zmarła 16 VII 2006 r.

9. Jan Balewski 
zmarł 26 VII 2006 r.

10. Kazimierz Kosiński 
zmarł 31 VII 2006 r.

11. Zygmunt Sobieśniewski 
zmarł 7 VIII 2006 r.

12. Maria Dembińska 
zmarła 25 IV 2007 r.

13. Anastazja Brzezińska 
zmarła 26 IV 2007 r.

14. Regina Szczygłowska
zmarła 2 V 2007 r.

15. Eugeniusz Ferszke
zmarł 12 V 2007 r.

16. Maria Gurzyńska
zmarła 13 V 2007 r.
17. Danuta Brzuska
zmarła 26 II 2008 r.

18. Stefania Jaskulak
zmarła 2 III 2008 r.

19. Rajmund Krajnik 
zmarł 8 III 2008 r.

20. Kazimierz Lenckowski
zmarł 21 III 2008 r.

21. Franciszka Gronek
zmarła 22 III 2008 r.

22. Irena Wróblewska
zmarła 30 I 2009 r.

23. Kazimierz Wysocki
zmarł 5 II 2009 r.

24. Kazimiera Pelc
zmarła 5 II 2009.

25. Adam Rutkowski
zmarł 9 II 2009 r.

26. Zofia Piór
zmarła 16 I 2021 r.
27. Krystyna Palec
zmarła 17 I 2021 r.
28. Wiesław Tec
zmarł 16 I 2021 r.

29. Marian Żurawski
zmarł 17 I 2021 r.

30. Jan Nowasielski
zmarł 17 I 2021 r.
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Sakrament Pojednania: 

w niedziele podczas każdej Mszy Św., 

w dni powszednie o 7.00 i o 17.30

Msze św. Niedziela i Święta:
6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 15.00, 18.00

Dni powszednie:7.00, 18.00
Kancelaria Parafialna czynna: 

poniedziałek, wtorek, czwartek: 17.00  18.00, 
środa: 16.00  18.00

Numer Konta Parafii św. Brata Alberta w Iławie:
 PKO BP  15 1020 3583 0000 3302 0047 5186

Bóg zapłać za składane ofiary...

Str. 4 Druk: Parafia p.w. św. Brata Alberta w Iławie

A D M I N I S T R ATO R E M    
K A P L I C Y 

P R Z E D P O G R Z E B O W E J
P R Z Y PA R A F I I  

Ś W.  B R ATA A L B E RTA
J E S T F I R M A „ K O R I M ”

8 : 0 0    1 8 : 0 0  
t e l .  0 8 9  6 4 8 2 2 4 6

1 8 : 0 0    8 : 0 0  
t e l .  0 8 9  6 4 9 4 8 3 3

k o m .  0  6 0 4  4 3 2  9 8 4

Księża wikariusze:

ks. Michał Budek

ks. Paweł Liszewski  668 038 310

Ofiarodawcy i dobroczyńcy parafii
budowy kościoła św. Brata Alberta
w Iławie, których w sposób szczególny polecimy 
Bogu podczas Mszy św.
w dniu  31. 10.  2021 r. o godzinie 07:301.Dobiega końca 

październik – miesiąc 
modlitwy różańcowej. 
„Otrzymacie wszystko, 
o co prosicie, przez 
odmawianie różańca” – 
obiecała Maryja bł. Alanowi 
de la Roche.  Do przyszłej 
niedzieli włącznie 
zapraszamy codziennie na 
nabożeństwo różańcowe 
o godz. 17:30.  

2.Dzisiaj kończymy 
Tydzień Misyjny, który 
przebiegał pod hasłem: 
„Głosić wiarę z radością”. 
W swoich modlitwach 
prośmy Boga 
o błogosławieństwo dla 
wszystkich pracujących na 
misjach.  Nadal można 
składać ofiary na misje do 
skrzynek umieszczonych 
przy drzwiach głównych 
kościoła.

3.Uczniowie klas VIII 
naszej parafii mogą 
jeszcze zapisywać się na 
pierwszy rok 
przygotowania do 
sakramentu bierzmowania.

4.Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią przez cały 
listopad w naszej świątyni 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
będzie odprawiany o godz. 
17:30 różaniec w intencji 
zmarłych, których polecicie 
modlitwom Kościoła. Będzie 
także odprawiana o godz. 
18:00 zbiorowa Msza św. 
w intencji zmarłych, których 
polecicie w tej Mszy św. Kartki 
wypominkowe oraz na Mszę 
św. zbiorową leżą na stolikach 
przy wyjściu z kościoła. 
Wypełnione karty 
wypominkowe można składać 
w kancelarii parafialnej lub 
w kopertach na tacę. Módlmy 
się przez cały listopad za 
naszych najbliższych 
zmarłych.

5.W następny poniedziałek, 
wraz z całym Kościołem 
powszechnym, będziemy 
przeżywać Uroczystość 
Wszystkich Świętych. 

6.Opiece Maryi  Królowej 
różańca św. polecamy 
jubilatów i solenizantów 
całego tygodnia, zmarłych 
w ostatnich dniach Parafian 
polecamy Bożemu 
Miłosierdziu.


