
27.03.22 NIEDZIELA
Joz 5,9a.1012; Ps 34; 

2Kor 5,1721; Łk 15,13.1132
„WSZYSCY ZOBACZCIE, JAK 

NASZ PAN JEST DOBRY”

28.03.22 PONIEDZIAŁEK
Iz 65,1721; Ps 30; J 4,4354

„SŁAWIĘ CIĘ, PANIE, BO 
MNIE WYBAWIŁEŚ”

29.03.22 WTOREK
Ez 47,19.12; Ps 46; J 5,116
„NIE GRZESZ JUŻ WIĘCEJ, 

ABY CI SIĘ COŚ GORSZEGO 
NIE PRZYDARZYŁO”

30.03.22 ŚRODA
Iz 49,815; Ps 145; J 5,1730

„KTO SŁUCHA SŁOWA MEGO 
I WIERZY W TEGO, KTÓRY 
MNIE POSŁAŁ, MA ŻYCIE 

WIECZNE”

31.03.22 CZWARTEK
Wj 32,714; Ps 106; J 5,3147

„JA NIE ZWAŻAM NA 
ŚWIADECTWO CZŁOWIEKA, 

ALE MÓWIĘ TO, ABYŚCIE 
BYLI ZBAWENI”

1.04.22 PIĄTEK
Mdr 2,1a. 1222; Ps 34; 

J 7,12.10.2530
„PAN ZWRACA SWE OBLICZE 
PRZECIW ZŁO CZYNIĄCYM”

2.04.22 SOBOTA
Jr 11,1820; Ps 7; J 7,4053

„NIGDY JESZCZE NIKT TAK 
NIE PRZEMAWIAŁ JAK TEN 

CZŁOWIEK”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Kończy się Marzec, a wraz 
z nim miesiąc, który jest 
poświęcony ziemskim rodzicom 
Jezusa, Maryi i św. Józefowi. 
O Matce Odkupiciela, jest dużo 
publikacji, poświęconych jej 
zostało wiele pieśni, modlitw, 
wzywamy często jej 
orędownictwa. Wydaje się, że 
św. Józef jest postacią mniej 
rozpoznawalną i ważną, ze 
względu na niewielką ilość 
informacji na kartach Ewangelii. 
To tylko pozory, bo w ostatnim 
czasie doświadczyłem jak 
bardzo jest on obecny w moim 
życiu.  Jego obecność objawiła 
mi się  często w małych 
rzeczach. Wiem jednak, że te 
z pozoru małe rzeczy, dają 
początek tym większym. Jakie 
to były rzeczy? Dowiecie się 
w dalszej części artykułu
Oczywiście, że znałem postać 
św. Józefa od najmłodszych lat. 
W pamięci mam wizerunek 
w jednej z pierwszych 
książeczek modlitewnych, 
w których był przedstawiony 
wraz z Maryją i małym 
Jezusem, gdy uciekali do 
Egiptu. Później jego osoba od 
czasu do czasu pojawiała się 
w mojej świadomości, jednakże 
było to w postaci słuchanej 
Ewangelii gdy było wspominane 
ofiarowanie Pana Jezusa 
w Świątyni i Odnalezieniu go. 
Analogicznie też był on 
przywoływany przy okazji 
tajemnic radosnych, jednak nie 
rozmyślałem o nim i roli w tych 
wydarzeniach. Tak trwało to, aż 
do ubiegłego roku, gdzie papież 
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Franciszek postanowił ogłosić 
patronem roku 2021 , św. Józefa. 
Wtedy dopiero przyszedł czas, 
gdzie stał się on bardziej obecny 
w moim życiu. Mając trudności 
wewnętrzne m.in 
z rozpoznawaniem swojego 
powołania, jedna z osób zwróciła 
mi uwagę: „Piotr, może spróbuj 
się pomodlić litanią do św. Józefa, 
być może on Ci pomoże wskazać 
drogę, podsunie jakieś 
rozwiązania”. Stwierdziłem, że 
czemu nie, Nic do stracenia nie 
mam, spróbuje. Niewątpliwie 
rzeczą, która pomagała mi 
w zachowaniu regularności 
modlitwą tą litanią, były modlitwy 
w każdy wtorek, za jego 
wstawiennictwem po obrzędzie 
Komunii Świętej. Gdy już nawet 
nie był już to wtorek, to powstał 
pewien automatyzm, gdzie litania 
do św. Józefa stała się jednym 
z punktów mojej codziennej 
modlitwy. Przy okazji 
tegorocznego Zawierzenia się 
Maryi, jeden z pierwszych dni 
Oddania 33, był właśnie o św. 
Józefie. Co ciekawe dzień lub 
dwa przed tymi rozważaniami, 
miałem trudności, popełniłem 
grzech,  który dawno wydawał się 
być nieobecny w moim życiu. 
Objawiła się wtedy moja pycha, 
że już nigdy nie popełnię tego 
grzechu  i wewnętrzne uśpienie. 
Jestem pewien, że poprzez moją 
pychę Pan Bóg pokazał, że 
w trudnościach związanych z tym 
grzechem  mam się zwracać 
właśnie do św. Józefa, bo on jest 
najlepszym orędownikiem w tym 
temacie.W międzyczasie 
opowiadając o tej sytuacji mojej 
Przyjaciółce, ona zupełnie nie 
wiedząc o niej, podarowała mi 
w prezencie medalik 
z wizerunkiem św. Józefa. Byłem 
zaskoczony, ale  wiedziałem, że 
nie ma w tym przypadku. To był 
znak, że teraz mam jeszcze 
bardziej podążać za św. Józefem.
Ostatnim takim wydarzeniami, 
w którym moim życiu uczestniczył 
św. Józef były: Płaszcz św. 
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dla pogan, dla tych zaś, którzy są 
powołani, tak spośród, jak 
i spośród Greków, Chrystusem, 
mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 
Kor 1,2224). Czy jest głupstwem, 
zgorszeniem, czy znakiem? Jak 
podejmuję krzyż w swojej 
codzienności? Mój krzyż, nasze 
krzyże to cierpienie wewnętrzne, 
duchowe, psychiczne, fizyczne. 
Nikt z nas nie uniknie krzyża. 
Jeden jest lżejszy, inny jest 
cięższy. Ale musimy go unieść. 
Każdy ma taki krzyż, jaki potrafi 
unieść. Niedawno spotkałam 
znajomą, która ma chorego męża, 
sama też nie jest najlepszego 
zdrowia. Opowiadała ze łzami 
w oczach jak jest jej ciężko, 
mówiąc prawie płacząc, że już 
nawet nie potrafi się modlić. I jak 
tu pocieszyć? Serce się 
rozdzierało patrząc na nią. Różne 
są cierpienia, różne są krzyże. 
Życie jest piękne, ale czasami nas 
tak okrutnie doświadczy, że 
wszystkiego mamy dość. Człowiek 
dopiero przygwożdżony 
cierpieniem, z którym nie może 
sobie poradzić na skutek słabości, 
zaczyna rozumieć jak zależny od 
innych. I wtedy trzeba sobie 
uświadomić, że obok nas jest Ten, 
który stał się człowiekiem, 
doświadczył ludzkiego cierpienia 
i dał wyraz najwyższej miłości. Na 
naszej drodze został postawiony 
Chrystus, który wytyczył szlak 
okupiony krwią. 
Św. Teresa Benedykta od Krzyża 
w „Wiedzy Krzyża” pisała: 
„Chrystus oddał życie, by otworzyć 
człowiekowi bramy życia 
wiecznego. Lecz by zdobyć życie 
wieczne, trzeba poświęcić życie 
ziemskie. Trzeba umrzeć 
z Chrystusem, aby z Nim powstać 
z martwych; trzeba się zgodzić na 

trwające przez całe życie 
umieranie z powodu cierpienia 
i codziennego zaparcia się 
siebie, a nawet niekrwawą 
śmierć świadka wiary dla 
Ewangelii Chrystusa”(s.25). 
Każdy człowiek powinien być 
gotów przyjąć swój los bez 
buntu. Trzeba wziąć swój 
krzyż na każdy dzień, bo 
wtedy można naśladować 
Chrystusa we wszystkim. 
„Uwolnienia od krzyża nie 
można przecież życzyć 
komuś, kto posiada 
szlachectwo krzyża” – pisała 
w jednym z listów św. Teresa 
Benedykta. Gdy Bóg stawia 
przed nami cierpienie, to 
znaczy, że chce od nas daru. 
I na koniec jeszcze słowa 
Papieża ze Skoczowa: „Na 
naszej polskiej                    
ziemi krzyż ma długą, już 
ponad tysiącletnią historię. 
Jest to historia zbawienia, 
która wpisuje się w historię tej 
wielkiej wspólnoty ludzkiej, 
jaką jest naród. W okresach 
najcięższych dziejowych prób 
naród szukał i znajdował siłę 
do przetrwania i do powstania 
z dziejowych klęsk właśnie 
w nim  w Chrystusowym 
Krzyżu! I nigdy się nie 
zawiódł. Był mocny mocą 
i mądrością Krzyża! Czy 
można o tym nie 
pamiętać?!”."Panie, Ty 
widzisz, krzyża się nie lękam, 
Panie, Ty widzisz, krzyża się 
nie wstydzę. Krzyż Twój 
całuję, pod krzyżem uklękam, 
Bo na tym krzyżu Boga mego 
widzę..."

Codziennosc Krżyża

DMG

Patrząc na kartki kalendarza 
zauważamy, iż za trzy tygodnie 
będziemy przeżywać święta 
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest 
to czas dokonania porządków 
generalnych nie tylko tych 
domowych, ale przede wszystkim we 
własnym wnętrzu, spojrzenie w głąb 
samego siebie. Pomocą zapewne 
będą rekolekcje wielkopostne. Dla 
niektórych może to być Ekstremalna 
Droga Krzyżowa bądź droga 
krzyżowa śladami św. Jana Pawła II 
(stacje kajakowe). Każdy ma swój 
sposób na generalne porządki. 
W tym czasie będziemy skupieni na 
krzyżu, na którym zawisło Zbawienie 
świata. 
W Skoczowie 22 maja 1995 roku św. 
Jan Paweł II mówił: „Na drogach 
ludzkich sumień, nieraz tak trudnych 
i tak bardzo powikłanych, Bóg 
postawił wielki drogowskaz, który 
życiu ludzkiemu nadaje kierunek 
i ostateczny sens. Jest nim krzyż 
Pana naszego Jezusa Chrystusa”. 
Jaki sens ma krzyż w Twoim i moim 
życiu? Św. Paweł pisze: „ Tak więc, 
gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy 
szukają mądrości, my głosimy 
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest 
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem 

Józefa, jest to 30 dniowe 
nabożeństwo do św. Józefa, gdzie 
można uzyskać wiele łask od św. 
Józefa. Sama św. Teresa Wielka 
mówiła, że jeszcze się nie zdarzyło, 
żeby Ktokolwiek zwracał się do św 
Józefa, nie został wysłuchany w 
potrzebie. Wreszcie w ubiegły 
weekend uczestniczyłem w 
rekolekcjach, gdzie na jednej z nich 
był poruszany fiat św. Józefa. Mogę 
stwierdzić, że z każdego 
wydarzenia czegoś nowego się 
dowiaduje o św. Józefie. Zapewne 
nie jest to koniec ani początek 
końca, a nawet koniec początku 
mojego poznawania i obcowania z 
postacią św. Józefa. Chwała Panu!

Piotr Kamiński  



Za pracowników służby 
zdrowia:

Módlmy się, aby zaangażowanie 
pracowników służby zdrowia 
w opiekę nad osobami chorymi 
i starszymi, szczególnie w krajach 
najuboższych, było wspierane 
przez rządy i lokalne wspólnoty.
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INTENCJA  PAPIESKA 
NA MIESIĄC

KWIECIEŃ

2 kwietnia  pierwsza sobota 
miesiąca

7:00  Podziękowanie za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla członkiń 
i członków Róż Różańcowych 
naszej parafii i ich rodzin.
7:00  W podziękowaniu Panu 
Bogu w Trójcy Jedynemu, przez 
Bolesne i Niepokalane Serce 
Maryi, za to, że Syna swego 
jednorodzonego dał, by każdy, kto 
w Niego wierzy, nie umarł, ale 
miał życie wieczne oraz za święte 
Miłosierdzie.
7:00  Intencja wynagradzająca za 
grzechy przeciw Niepokalanemu 
Sercu NMP.
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Jerzego Ottę 
w 10. rocznicę śmierci i z okazji 
imienin.
18:00 + Za zmarłego Mariana 
Turowskiego w 1. rocznicę 
śmierci i za Hilarię Dombrowską.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).

3 kwietnia  V niedziela 
Wielkiego Postu

6:30 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 + Za zmarłą Annę 
Ewertowską w 2. rocznicę śmierci 
i za Eugeniusza Ewertowskiego.
10:30 + Za zmarłego Stanisława 
Grubalskiego w 13. rocznicę 
śmierci oraz za rodziców 
i rodzeństwo z obu stron.
12:00 + Za zmarłego Ryszarda 
Matysiewicza i za zmarłych z jego 
rodziny.
13:15 + Za zmarłego męża 
Mieczysława Lewickiego w 3. 
rocznicę śmierci, za jego rodziców 
i za tatę Tadeusza.
13:15 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).
13:15 + Za zmarłego męża 
Władysława Jaworskiego w 1. 
rocznicę śmierci oraz za mamę 
Stefanię Rusin w 26. rocznicę 
śmierci. 
15:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla w 1. rocznicę śmierci.
15:00 + Za zmarłą Stefanię Tecław 
w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłą Mariannę 
Stefańską w 10. rocznicę śmierci 
i za Stanisława Stefańskiego w 14. 
rocznicę śmierci.

INTENCJE MSZALNE
28 marca  poniedziałek

7:00  O pokój na Ukrainie 
i w Polsce.
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
7:00 + Za śp. szwagra Tadeusza 
Szczypiorskiego.
18:00 + Za zmarłą Adelę 
i Władysława Korczów (Mszę św. 
zamówili sąsiedzi z bloku).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Antoniego i Antoninę Szymańskich 
oraz za Stanisława 
Grzegorzewskiego.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Jana i Wiktorię Łątkowskich oraz 
rodzeństwo.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).

29 marca  wtorek
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
7:00 + O spokój duszy dla 
zmarłych: Jolanty i Wojciecha 
Dobrzynieckich.
7:00 + Za zmarłego Juliana 
Kulkowskiego w 3. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Agnieszkę 
Fabrykiewicz w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Halinę Pelc oraz 
Justynę i Stanisława Kocyłów.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Bronisławę i Franciszka 
Jankowskich w rocznicę śmierci 
Franciszka oraz za męża Romana 
Gonsiorowskiego.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).

30 marca  środa
7:00 + Za zmarłego Rafała 
Cichorka.
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
7:00 + Za zmarłego Adama 
Mierzejewskiego w 30. dzień po 
pogrzebie.
18:00 + Za zmarłą Mariannę 
Witkowską w 50. rocznicę śmierci 
i za jej męża Ignacego 
Witkowskiego w 48. rocznicę 
śmierci.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Grzegorza 
Ampulskiego w 1. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Franciszka 
Skomrę (Mszę św. zamówiła 
Odnowa w Duchu Świętym).

31 marca  czwartek
7:00 + Za zmarłego Mieczysława 
Mrugacza w 1. rocznicę śmierci, za 
rodziców: Alfonsa i Bronisławę 
Okonków oraz Czesława 
i Aleksandrę Mrugaczów.
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Kunegundę, Alojzego i Łucję 
Roszyńskich w 52. rocznicę śmierci 
Kunegundy, za zmarłych z ich 
rodzin oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące.
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
18:00 + Za zmarłego męża Józefa 
Banaszka, za rodziców: Stefanię 
i Franciszka Banaszków oraz Józefę 
i Stanisława Kuchtów , a także za 
zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Świniarskiego w 3. rocznicę 
śmierci, za siostrę Zofię Świniarską 
oraz zmarłych rodziców z obu 
stron.
18:00 + Za zmarłą Janinę 
Ostrowską (greg.).
18:00 + Za zmarłego Włodzimierza 
Łangowskiego z okazji urodzin.

1 kwietnia  pierwszy piątek 
miesiąca

7:00 + Za zmarłą Krystynę Suder 
w 27. rocznicę śmierci oraz za 
Tadeusza i Jerzego Suder.
7:00 + Za zmarłą Zofię 
Kaczorowską (greg.).
7:00 + Za zmarłą Janinę Ostrowską 
(greg.).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Felicję i Franciszka Pawłowskich, 
za brata Kazimierza oraz zmarłe 
siostry i dziadków z obu stron.
18:00 + O dar nieba, za 
wstawiennictwem św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej, dla męża 
Marcina Poprawskiego.
18:00 + O łaskę nieba dla 
Magdaleny Kopańskiej.



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

1. Aniela Mondrzyńska
zmarła 31 XII 2011 r.
2. Dariusz Licznerski
zmarł 23 XII 2011 r.

3. Halina Mróz
zmarła 29 XII 2011 r.
4. Bogdan Łydziński
zmarł 30 XII 2011 r.
5. Maria Welzandt

zmarła 31 XII 2011 r.
6. Jan Różański

zmarł 14 VI 2012 r.
7. Zenon Grzywacz
zmarł 15 VI 2012 r.

8. Tadeusz Józefowicz
zmarł 18 VI 2012 r.
9. Ewa Barczewska
zmarła 20 VI 2012 r.

10. Helena Świątkowska
zmarła 05 VII 2012 r.

11. Gerda Wiśniewska
zmarła 07 VII 2012 r.

12. Jerzy Bokota
zmarł 14 VII 2012 r.

13. Jadwiga Szczepańska
zmarła 05 VI 2013 r.

14. Irmigarda Czesak Cegielska
zmarła 15 VI 2013 r.

15. Irena Gołąb
zmarła 17 VI 2013 r.

16. Krystyna Kwiatkowska
zmarła 26 VI 2013 r.

17. Krystyna Kaniecka
zmarła 30 VI 2013 r.

18. Krzysztof Wiśniewski
zmarł 03 VII 2013 r.

19. Adam Ruszkiewicz
zmarł 27 VII 2014 r.

20. Henryk Mańkowski
zmarł 29 VI 2014 r.

21. Kazimierz Kolaskiński
zmarł 02 VII 2014 r.

22. Tadeusz Krajewski
zmarł 09 III 2015 r.

23. Regina Mroźińska
zmarła 09 III 2015 r.

24. Izydora Rychlewska
zmarła 11 III 2015 r.

25. Eugeniusz Gryko
zmarł 13 III 2015 r.

26. Danuta Budzelewska
zmarła 7 XII 2021 r.
27. Janina Kuklińska
zmarła 11 XII 2021 r.

28. Waldemar Dombrowski
zmarł 11 XII 2021 r.

29. Leonard Jackiewicz
zmarł 13 XII 2021 r.

30. Krzysztof Kołodziejek
zmarł 11 XII 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 03. 04.  2022 r. o godzinie 07:3027 marca 2022 r.

IV niedziela Wielkiego Postu
1.Dzisiaj czwarta niedziela 
Wielkiego Postu nazywana 
niedzielą laetare. Rozpoczyna 
się druga połowa Wielkiego 
Postu. Połowa trudu 
i umartwienia wielkopostnego 
minęła, szybko zbliża się 
Wielkanoc z obfitością łask 
płynących z chrztu św. 
i Eucharystii. Dlatego teksty 
dzisiejszej Mszy świętej tchną 
radością. Kościół święty, nowa 
Jerozolima, cieszy się 
obfitością dóbr 
nadprzyrodzonych, którymi 
obdarza swe dzieci. 
W średniowieczu nazwano 
dzisiejszą niedzielę niedzielą 
róż, ponieważ w tym dniu 
obdarowywano się pierwszymi 
kwiatami róży. Do dzisiaj Ojciec 
święty poświęca w tę niedzielę 
złotą różę, którą ofiarowuje 
osobie zasłużonej dla Kościoła.
2.Warto dzisiaj zrobić pewne 
podsumowanie i zastanowić 
się, czy nastąpił rozwój na 
drodze mojego nawrócenia 
i przemiany oraz podjąć 
jeszcze większy wysiłek, by 
dobrze wykorzystać 
przeżywany okres liturgiczny. 
3. Zachęcamy do udziału 
w nabożeństwach 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
wielkopostnych – 
w Gorzkich Żalach, które 
śpiewamy w każdą niedzielę 
o godz. 17:20 i w Drodze 
Krzyżowej. W najbliższy piątek, 1 
kwietnia, będzie tylko jedna Droga 
Krzyżowa, którą przygotuje Pan 
organista z grupami muzycznymi. 
Zapraszamy na nią o godz. 17:00.
4.W tym tygodniu przypada 
pierwszy piątek miesiąca – dzień, 
w którym oddajemy cześć 
Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa. Do sakramentu pokuty 
można przystąpić codziennie od 
17:30 do 18:00, a w piątek od 
17:00 do 18:00. 
5.W pierwszą sobotę miesiąca 
zapraszamy czcicieli Matki Bożej 
na Mszę św. i nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi 
o godz. 7:00 rano. Po Mszy św. 
odbędzie się spotkanie Róż 
Różańcowych i zmiana tajemnic 
różańcowych.
6.W następną środę, 6 kwietnia, 
rozpoczną się w naszej parafii 
rekolekcje wielkopostne. 
Szczegółowy plan rekolekcji 
podamy za tydzień.
7.Składamy serdeczne „Bóg 
zapłać” za ofiary składane na 
potrzeby naszej parafii.

 


