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Ewangelia na niedzilęEwangelia na niedzilę

Z Ewangelii według św. Marka:
„U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. 
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi 

rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli so-
bie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się 

nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak 
obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni 

w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nie-
czystymi rękami?" Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, 
jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci 
Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzyma-
cie się ludzkiej tradycji". Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchaj-
cie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić 

go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza 
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 
chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło 

z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym". (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)

ROZWAŻANIE
„Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych? Czym było to pytanie 

w ustach faryzeuszów? Pragnieniem dotarcia do prawdy, do intencji kierujących czynami 
uczniów Jezusa? Oskarżeniem? Chęcią rozpoczęcia dyskusji na sporne tematy? Nie dociecze-
my motywacji przeciwników Jezusa. Ale nie to jest najważniejsze. Refleksja nad przytoczonym 
pytaniem może skłonić nas, i to jest istotne dla naszego życia duchowego, do zastanowienia się 
nad naszym osobistym postępowaniem wobec osób, które wyznają zasady działania różne od 
naszych. Czy Jezus słuchając nas musiałby wystąpić z ostrzeżeniem, że nasze intencje nie są 
czyste? Czy nasze rozumienie sposobu oddawania czci Bogu ślizga się tylko po zewnętrznych 
formach, czy sięga głębi? Pan nasz kieruje wzrok ku wnętrzu. Jeśli chcemy podążyć za Nim 
na drogi prawdziwego szacunku, hołdu składanego Jedynemu Bogu, musimy wejrzeć w na-
sze serca, by dostrzec, 

ile w nas jest szczerości i prawdy, a ile podstępu, zazdrości, pychy. Wtedy poznamy, ile i w 
kim, jest braków we właściwym pielęgnowaniu pobożności i czci wobec Pana. 

(Komentarze zostały przygotowane przez s. Ewę Marię od Męki Pańskiej OCD)
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Z życia naszej wspólnotyZ życia naszej wspólnoty

POWRÓT DO WŚRÓD ROCZNEGO HARMONOGRAMU 
ODPRAWIANIA MSZY ŚW. OD 1.09.2021

Pragniemy poinformować, że od 01 września 2021 roku powracamy do wśród rocznego systemu odprawiania Mszy 
Św. w naszej parafii:

- w Nowogardzie w niedzielę Msze św. odprawiane będą o godz. 07.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; 
- w Nowogardzie w dni powszedni o godz. 07.00 i 18.00 a w soboty o godz. 09.00 i 18.00.
w Karsku o godz. 9.00, w Dąbrowie o godz. 10.00, w Olchowie o 11.00 a w Wojcieszynie o godz.12.15;

Uroczystość 25 rocznicy złożenia profesji zakonnej przez 
siostry Maksymilię i Danielę  

ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej
22 sierpnia 2021 roku obchodziliśmy niecodzienny, ale pięk-

ny jubileusz 25 rocznicy złożenia Profesji Zakonnej przez sio-
strę Maksymilię oraz siostrę Danielę. Siostrą życzymy błogosła-
wieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na dalsze lata wypełnia-
nia rozpoznanego powołania w Zgromadzeniu Sióstr Opatrz-
ności Bożej. Otaczamy siostry naszą wspólnotową modlitwą.

W imieniu sióstr, chcemy złożyć podziękowanie wszyst-
kim uczestnikom tej Jubileuszowej Mszy św. oraz wszyst-
kim osobom, które otaczały modlitwami siostrę Maksymi-
lię i Danielę. 

Autor zdjęć pan Zenon Bartkowiak

Msza święta na rozpoczęcie roku 
szkolnego 20021/2022

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, całe grono pedagogicz-
ne szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz personel administracyj-
ny szkół mieszczących się na terenie naszej parafii na Msze Świętą rozpoczy-
nającą nowy rok szkolny 1 września 2021 roku o godz. 18.00. 

Od godz. 17.30 istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.
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MSZA ŚW. W INTENCJI 
NOWOGARDZKICH 

DZIAŁKOWCÓW
12. 09. 2021 o godz. 11:00 zapraszamy na Msze św. dzięk-

czynną zamówiona przez działkowców oraz wszystkich, 
którzy mają działki.

ROCZNICA NAJAZDU ARMII 
SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

W dniu 17. 09. 2021 obchodzić będziemy 82 rocznice 
zbrodniczej napaści Rosji bolszewickiej   na Polskę. W tym 
dniu obchodzimy również Dzień Sybiraka. Zapraszamy na 
wspólne spotkanie i modlitwę o godz. 12:00 na cmentarzu 
przy Pomniku Sybirackim.

ZAPROSZENIE  
NA ODPUSTU  
W DĄBROWIE 

NOWOGARDZKIEJ
Wspólnota mieszkańców Dąbrowy Nowogardzkiej i 

duszpasterze naszej parafii zapraszają wszystkich chętnych 
na obchody święta patronalnego tejże wspólnot w dniu 03 
października 2021 roku (niedziela). Obchody św. Michał Ar-
chanioła rozpoczynamy Mszą św. odpustową o godz. 14.30. 

Witamy ks. Karola  
w naszej wspólnocie 

parafialnej
Z dniem 23 sierpnia 2021 roku Dekretem księdza Arcybi-

skupa Andrzeja Dzięgi rozpoczął w naszej parafii pracę na 
funkcji wikariusza ks. Karol Karwowski, zastępując tym 
samym ks. Andrzeja Zaniewskiego.

Ksiądz Karol jest 9 lat kapłanem Kościoła Rzymskokato-
lickiego. Przed naszą parafią pracował we wspólnotach w 
Myśliborzu i na Ukrainie.

 Serdecznie witamy ks. Karola w naszej wspólnocie, ży-
cząc dobrych chwil spędzonych pomiędzy nami i owocnej 
pracy w naszej wspólnocie. Prosimy również o modlitwę w 
intencji księdza Karola Karwowskiego.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

W środy zapraszamy przed Mszą wieczorną (godz. 17.45) 
na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie w nie-

dzielę 13 września po Mszy św. 
o godz. 18.00. Prosimy o zabranie ze sobą świec na pro-

cesje.

USZANOWANIE RELIKWII  
W NASZEJ ŚWIĄTYNI

We wrześniu podczas Mszy Św., będziemy zanosić modli-
twy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. o. Pio, św. 
Maksymiliana Kolbego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz bę-
dzie można uszanować relikwie tych świętych:

- św. Jana Pawła II – 02 września po Mszy św. o godz. 
18.00,

- św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 września po Mszy 
św. o godz. 18.00,

-  bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 19 września po Mszy św. 
o godz. 18.00,

-  św. ojca Pio - 23 września po Mszy św. o godz. 18.00.

BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne będzie czynne we wtorek i czwartek od 

godz. 19.00 – 20.00.



Ewangeliczny  Ewangeliczny  
kącikkącik  dladla  dziecidzieci

Dzięki zgodzie i uprzejmości pana Romcia Tomcia od tego numeru będziemy zamieszczać Jego rymowa-
ne fragmenty Ewangelii. Zachęcamy do czytania waszym dzieciom tych rymowanych fragmentów Ewan-
gelii. Zapraszamy również do odwiedzenia strony wyżej wspomnianego autora: http://romciotomcio.pl  

Z Ewangelii według św. Marka (7,1-8.14-15.21-23):
„U Jezusa na kolacji
Byli ludzie różnej nacji:
I uczeni, i kapłani,
I celnicy wraz z żonami
Oraz trzej faryzeusze.
Jeden z nich powiedział: - Muszę
Spytać o rzecz ważną Ciebie,
Bowiem czegoś jeszcze nie wiem.
Powiedz Rabbi, ale szczerze,
Czemu, gdy posiłek bierzesz,
Rąk nie myjesz przed jedzeniem?
I to samo też się dzieje,
Kiedy i uczniowie Twoi
Do kolacji są gotowi.
Zgodnie z naszym obyczajem,
Ja, nim się, Jezusie najem,
Myję dłonie w czystej wodzie,
Bo tak jest w naszym narodzie.
Wszak, gdy z rynku powracamy,
Też swe ręce obmywamy,
Gdyż tak wiele nieczystości
Może Pana Boga złościć.
Wokół nas są i poganie,

Co się z nami stanie,
Gdy się w mig nie umyjemy?
Złymi ludźmi wszak będziemy!
Jezus jadł właśnie migdały.
- Wiem, że chcesz być doskonały.
Mycie rąk i ja doceniam,
Taka przecież jest higiena,
Ale tu nie oto chodzi.
Zło w nas samych wciąż się rodzi!
W naszych sercach, w naszych głowach,
Tam, gdzie się sumienie chowa!
To, że zjemy dwa banany
Z bardzo czystymi rękami,
Nie uleczy naszej duszy.
Trzeba raczej serca skruszyć,
By kochały Ojca w niebie.
I zaczynać to od siebie!
Chcesz być czystym już od rana,
To przestrzegaj przykazania!
Woda nic ci nie pomoże,
Gdy w twym sercu... będzie zgorzel.
  Dziś pytanie jedno zadam:
  Ile mamy tych przykazań?
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Niedziela 29.08.2021 r. – XXII Niedziela Zwykła
8.00 1) + Roman, Jadwiga, Mirosław z rodz. Izmajło-

wicz. 
 2) + Michał Lewandowski (greg.).
9.30 W intencji Elżbiety i Jana Skrok z okazji 10 roczni-

cy ślubu z prośbą o potrzebne łaski oraz zdrowie 
na dalsze lata życia.

11.00 + Krystyna Wipplinger w 3 rocz. śmierci.
20.00 + Marianna Wierzchowska w 5 rocz. śmierci, + 

Władysław Wierzchowski w 11 rocz. śmierci.

Karsk (godz. 09.00) + Irena Fijałkowska w 2 rocz. 
śmierci.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Stefan i Stefania (k) 
Rompel; + Stefania (k) Latusz.

Olchowo (godz. 11.00) + Jan i Freda Zielińscy (inten-
cja zamówiona od Jadwigi Zielińskiej z rodziną). 

Wojcieszyn (godz. 12.15) + Czesław Jurek i za zmar-
łych z rodziny.

Poniedziałek 30.08.2021 r.
8.00 + Michał Lewandowski (greg.).
19.00 + Marianna w 21 rocz. śmierci i za zmarłych z ro-

dziny.

Wtorek 31.08.2021 r.
8.00 + Kamila Plaskota w 2 miesiącu po śmierci.
19.00 + Halina Tyburska.

Środa 1.09.2021 r. – wspomnienie bł. Bronisławy, 
82 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
17.45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Konstanty i za zmarłych rodziców i rodzeń-

stwo;
 - + Bronisław Kowalczyk; + Januszek Kowalczyk 

(syn);
 - W intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, kate-

chetów rozpoczynających nowy rok szkolny;
 - + Marian Wysocki w 11 rocz. śmierci;
 - + Bronisława (k), Stefan, Alicja, Bogdan z rodz. 

Radel;
 - + za zmarłych rodziców: + Anna i Józef Wiliń-

scy oraz za zmarłych z rodziny.
 

Czwartek 2.09.2021 r. – I czwartek miesiąca
9.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
18.00 1) W intencji członkiń Żywego Różańca oraz za 

śp. Ks. Pisarka.
 2) + Stefania, Józef, Stanisława (k), Cecylia, 

Edmund, Marian, Antoni, Franciszek z rodz. Lom-
cio.

Piątek  3.09.2021 r. – wspomnienie 
św. Grzegorza Wielkiego I piątek miesiąca
7.00  + Jan Zmitrowicz (greg.).
17.00 Spowiedź Św.
17.45 Koronka
18.00 Msza św. w intencji osób zmarłych w sierpniu 

2021 roku.

Sobota 4.09.2021 r. -  I sobota miesiąca
8.15 Nabożeństwo maryjne
9.00 + Marianna, Zygmunt Pawlaczyk; + Anastazja, Cze-

sław Krzywańscy; + Maria, Andrzej Kabaczyńscy 
i za zmarłych z ich rodzin.

18.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).

Niedziela 5.09.2021 r. – XXIII Niedziela Zwykła
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
9.30 1) + Czesław Jurek i za zmarłych z rodziny.
 2) W intencji zmarłych z rodziny Rucckich i Jan-

kowskich.
11.00 + Antoni Świętek w 13 rocz. śmierci.
12.30 + Stanisław Kasprzykowski w 20 rocz. śmierci.
18.00 + Helena Ceranka i za zmarłych rodziców i ro-

dzeństwo.

Karsk (godz. 09.00) + Jan Mościński w 5 rocz. śmierci.
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) Intencja Żywego Różańca.
Olchowo (godz. 11.00) + Zdzisław Bąk w 9 rocz. śmier-

ci; + Wiesław, Edward.
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 6.09.2021 r. 
7.00 W intencji Magdaleny i Damiana z prośbą o Boże 

bł., zdrowie oraz z prośbą 
           o upragnione potomstwo.
18.00 1) + Jan Zmitrowicz (greg.).
 2) + Janina Dynarska w 10 rocz. śmierci, + Bog-

dan Dynarski w 4 rocz. śmierci.

Intencje mszalneIntencje mszalne
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Wtorek 7.09.2021 r. 
7.00  
18.00 1) + Jan Zmitrowicz (greg.).
 2) + Regina, Jan Starzak, + Stanisław.

Środa 08.09.2021 r. – święto Narodzenia NMP
7.00+ Jan Zmitrowicz (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa:
 - + Franciszek Wolanin;
 - + Krzysztof Krawczyk w 5 miesiącu po śmierci i 

z okazji 75 urodzin.
  
Czwartek 9.09.2021 r. 
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
18.00 1) + Jan Woźniak w 4 rocz. śmierci.
 2) + Genowefa Tomczak, + Kazimierz Tomczak i 

za zmarłych z rodziny. 

Piątek 10.09.2021 r. 
7.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Magdy i rodziny.
17.45 Koronka
18.00 1) + Jan Zmitrowicz (greg.).
 2) + Andrzej, Maria, Ryszard, Henryk Rybitccy.
 3) + Anna Buczyńska w 1 rocz. śmierci.

Sobota 11.09.2021 r. 
9.00 1) + Jan Zmitrowicz (greg.).
 2) + Stanisława Górniak w 2 rocz. śmierci, + Ry-

szard Górniak w 15 rocz. śmierci. 
18.00 + Eugeniusz Woroniecki w 5 rocz. śmierci i za 

zmarłych rodziców: + Bogumiła, Aleksander,       
           Mieczysław.

Niedziela 12.09.2021 r. – XXIV Niedziela Zwykła, 
7.00 Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski dla ro-

dziny. 
9.30 1) + Marian Majchrzak w 1 rocz. śmierci.
 2) + Jan Zmitrowicz (greg.).
11.00 W intencji działkowców.
12.30 + Józef i Maria Śpiewak, + Rozalia Ciosek.
18.00 + Edward Antczak w 1 rocz. śmierci, + Zbigniew 

w 7 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny Ant-
czak.

Karsk (godz. 9.00) + Andrzej, Marianna, Jan, Feliks Bar-
tos.

Dąbrowa Now. (godz. 10.00) + Karolina Gabrysiak w 
6 rocz. śmierci, + Wincenty Gabrysiak w 23 rocz. 
śmierci.

Olchowo (godz. 11.00) + Kornela Stępnik w 17 rocz. 
śmierci i za zmarłych z rodziny.

Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 13.09.2021 r. – wspomnienie 
św. Jana Chryzostoma, Nabożeństwo Fatimskie 
7.00 O liczne, święte powołania do Zgromadzenia 

Sióstr Opatrzności Bożej. 
18.00 1) + Jan Zmitrowicz (greg.).
 2) + Jarosław Budziński w 6 rocz. śmierci o ra-

dość życia wiecznego i za dusze czyśćcowe.

Wtorek 14.09.2021 r. 
- święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7.00 
12.00
18.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).

Środa 15.09.2021 r. – wspomnienie NMP Bolesnej
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
17.45 Nowenna 
18.00 Msza Św. zbiorowa.
 
Czwartek 16.09.2021 r. – wspomnienie 
św. Korneliusza i Cypriana
7.00 
18.00 1) + Jan Zmitrowicz (greg.).
 2) + Henryk Iwan, + Róża w 6 rocz. śmierci, + 

Władysław i Stanisław oraz za zmarłych z rodz. 
Bochniak.

Piątek 17.09.2021 r. 
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
17.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
18.00 1) + Jadwiga Izmajłowicz w 1 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodz. Kołakowskich i Podemskich.
 2) + Marianna Pisarek w 30 dniu po pogrzebie.

Sobota 18.09.2021 r. 
– święto św. Stanisława Kostki Patrona Polski
9.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
18.00 1) + Leszek Raźniewski i za zmarłych z rodz. Raź-

niewskich.
 2) + Halina, Kazimiera, Marian.

Niedziela 19.09.2021 r. - XXV Niedziela Zwykła
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
9.30 1) + Ewa, Michał Mikłaszewicz.
 2) + Aniela, Nikodem Rodziewicz, za zmarłych z 

rodziny, przyjaciół, dobrodziejów, spotkanych w 
wędrówce ich życia oraz za zmarłych na nie ludz-
kiej ziemi. 

11.00 + Kornelia, Henryk, Zdzisław Ciesielscy w 11 
rocz. śmierci.

12.30 + Antoni w 4 rocz. śmierci, Maria, Aleksander 
Wawryczuk, + Irena, Jan Marczyński; 

        + Antonina, Ignacy Kwaśniewscy i za zmarłych z 
rodziny.
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18.00 W intencji do Bożego Miłosierdzia o spokój duszy 
i radość życia wiecznego za wstawiennictwem bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki dla mamy + Marii Iwasz-
ko i brata + Marka Piksy (intencja od brata i syna 
Jerzego)

Karsk (godz. 09.00) + Czesław Wójcik.
Dąbrowa Now. (godz. 10.00) 
Olchowo (godz. 11.00) + Michał w 24 rocz. śmierci, + 

Tekla, Stanisław i za zmarłych z rodziny.
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 20.09.2021 r. – wspomnienie 
św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Hong Hassang 
i Towarzyszy   
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
18.00 + Marek Gasiecki w 13 rocz. śmierci (intencja od 

córki z rodziną).

Wtorek 21.09.2021 r. - święto św. Mateusza Apostoła
7.00 
18.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
Środa 22.09.2021 r. 
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
17.45 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa.

Czwartek 23.09.2021 r. – wspomnienie 
św. Ojca Pio z Pietrelciny
7.00 
18.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).

Piątek 24.09.2021 r. 
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
17.45 Koronka
18.00 1) + Grzegorz Jodko, Eugeniusz oraz za zmarłych 

rodziców i braci.
 2) + Marcin Ławniczak w 3 rocz. śmierci i za 

zmarłych z rodziny (intencja od żony z dziećmi i 
rodziców).

Sobota 25.09.2021 r. 
9.00 W intencji Ojca świętego Franciszka, naszej Ojczy-

zny oraz Radia Maryja i Telewizji Trwam.
18.00 1) W intencji dzieci poczętych.
 2) + Jan Zmitrowicz (greg.).

Niedziela 26.09.2021 r.- XXVI Niedziela Zwykła 
7.00 + Henryk Piotrowicz i za zmarłych z rodziny.
9.30 + Jan Zmitrowicz (greg.).
11.00 + Halina Rynkiewicz, + Kazimierz Lipko, + Ma-

rian Rynkiewicz.
12.30 + Ignacy w 20 rocz. śmierci, Zofia, Józefa (k), 

Henryk, Antoni, Stefan.
18.00 + Wojciech, Marianna Gaik i za zmarłych z ro-

dziny.

Karsk (godz. 09.00) 
Dąbrowa Now. (godz. 11.00) + Elżbieta Wdowczyk w 

1 rocz. śmierci.
Olchowo (godz. 11.00) + Józefa, Franciszka, Jan, Euge-

niusz, Mieczysław i za zmarłych z rodziny.
Wojcieszyn (godz. 12.15) 

Poniedziałek 27.09.2021 r. – wspomnienie 
św. Wincentego a Paulo
7.00 + Kamila Plaskota w 3 miesiącu po śmierci.
18.00 1) + Urszula Jaśkiewicz w 5 rocz. śmierci.
 2) + Jan Zmitrowicz (greg.).

Wtorek 28.09.2021 r. – wspomnienie św. Wacława
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
18.00 + Andrzej, Marianna, Stefan, Jan, Pelagia i za 

zmarłych z rodziny. 

Środa 29.09.2021 r. – święto 
św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała
7.00 + Jan Zmitrowicz (greg.).
17.30 Nowenna
18.00 Msza Św. zbiorowa: 
 - W intencji s. Gabrieli z okazji imienin.
 - + Jana w 29 rocz. śmierci, Bolesław, Rozalia, Sta-

nisław z rodz. Walas, + Stanisław Zając.

Czwartek 30.09.2021 r. – wspomnienie 
św. Hieronima
7.00 
18.00 1) + Jan Zmitrowicz (greg.).
 2) + Anna Stasiak w 25 rocz. śmierci, + Stefan, Jó-

zef, Zuzanna, Marian, Małgorzata z rodz. Stasiak, 
+ Czesław Florkowski.
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