LISTOPAD

Adwent to czas radosnego oczekiwania na Jezusa.
Nie lękaj się z ufnością oczekiwać Boga. On jest dobry Oczekując Jego przyjścia nie lękaj się stać po
stronie prawdy. Oczekując Jego przyjścia nie lękaj się być hojnym w przebaczaniu. Oczekując Jego
przyjścia nie lękaj się pokornie czynić dobro.

Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa “adventus”, czyli
“przyjście, przybycie, nadejście”. W starożytnym Rzymie
słowem “adventus” nazywano oficjalny przyjazd, odwiedziny
dygnitarza państwowego po objęciu urzędu. Dla nas
chrześcijan “adventus” oznacza czas przygotowujący nas do
uczczenia narodzin Jezusa w Betlejem.
To również nasze przygotowanie do powtórnego przyjścia
Jezusa na ziemię. Wymownym symbolem Adwentu jest
wieniec i świeca adwentowa.

Światło wskazuje drogę, rozprasza ciemności, usuwa lęk i stwarza poczucie bezpieczeństwa i
wspólnoty. Światło jest znakiem obecności Chrystusa “Światłości Świata”. Światło czterech kolejnych
świec adwentowych ma nas doprowadzić stopniowe do prawdziwego “Światła” wschodzącego w Boże
Narodzenie. Zielone gałązki są symbolem nadziei, zwyciężającej śmierć. Wieniec adwentowy ma nam
przypominać o radosnym czasie przygotowania adwentowego do zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia.
W naszej parafii Msza Św. Roratnia każdego dnia o godz. 18.00. Pół godziny wcześniej zapraszamy na
wspólne śpiewami godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Dzieci przynoszą lampiony i w procesji idą
wraz z asystą do ołtarza. Na zakończenie Mszy Św. losujemy serduszka gdzie nagrodą jest zabranie do
domu figurki Matki Bożej, aby z całą rodziną czuwać na modlitwie. Dzieci otrzymują także wyklejankę
adwentowa, z której powstanie piękna szopka. SERDECZNIE ZAPRASZAMY:-)

Katechezy dla narzeczonych i młodzieży
Na początku listopada w naszej Parafii rozpoczyna się kurs
przedmałżeński. Jest to 10 katechez przygotowujących do zawarcia
sakramentu małżeństwa.
Katechezy będą się odbywały w soboty po Mszy Świętej wieczornej
(ok.18:30) w dolnym kościele.
Zakończenie kursu 1 grudnia ( 2 katechezy w każdą sobotę).
Zapraszamy młodzież ( narzeczonych i pojedyncze osoby) naszej
Parafii i wszystkich z poza niej, którzy pragną dobrze się
przygotować do tego ważnego wydarzenia, jakim jest ślub i życie w
sakramentalnym małżeństwie.

“…Niebo jest po to by nie było rozstań więcej…”

Zbliża się listopad …
W Kościele, miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie za zmarłych. Myśląc, o tych co czas swego
ziemskiego życia wypełnili – wspieramy ich modlitwą, zyskiwanymi odpustami, Komunią Św.,
ofiarowanymi za nich Mszami Świętymi, Mszami gregoriańskimi, oraz modlitwą wypominkową.
Każdego dnia w listopadzie w naszej parafii za wypisanych w wypominkach będzie odmawiana
Koronka do miłosierdzia Bożego z odczytaniem imion naszych zmarłych o godz. 17:30.

W dzień zaduszny Msza Św.o godz. 8:30 i w każdą środę
listopada o godz. 18:00 za polecanych w tegorocznych
wypominkach.
Wierząc w tajemnicę świętych obcowania i w spotkanie z
bliskimi po śmierci, zapraszamy do wspólnej modlitwy –
może po naszej śmierci i o nas ktoś będzie pamiętał
przed Panem. „…Wieczne odpoczywanie racz im dać
Panie …”

1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych
Tych znanych z imienia i nazwiska czczonych, na co dzień i tych, których drogę do świętości zna sam
Bóg – Msze Święte do południa jak w każdą niedzielę. Po południu na obydwu cmentarzach Msza
Święta o godz. 14:30.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2 listopada Dzień Zaduszny – pamiętamy o tych, którzy są
Kościołem oczyszczającym się w czyśćcu- i nasza pamięć przed
Panem jest im bardzo pomocna – każdego dnia w naszym
kościele koronka do miłosierdzia Bożego i wypominki o godz.
17.30.
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

Uroczystość - jak każda uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy,
bowiem wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę
osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie.

Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych,
czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także
wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli
zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich
orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.
Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w
szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła.
Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych,
która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i
jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii
Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia
kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie
wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto
oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono
męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin
dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na
Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie
wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o
świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i
dziewicach. Większego znaczenia uroczystość
Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża
Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską
świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi
Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego
poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii
męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę
poświęcenia obchodzono, co roku z licznym udziałem
wiernych, a sam papież brał udział we mszy św.
stacyjnej.

Już ok. 800 roku wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1
listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo.
W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych
Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.

Dawniej każde państwo, a nawet miasto chciało mieć swojego świętego patrona, a jego relikwie
otaczano wielką czcią. Król Bolesław Chrobry złotem zapłacił za ciało zamordowanego misjonarza, św.
Wojciecha.
Ksiądz Piotr Sadkiewicz, laureat ORDERU UŚMIECHU,
Proboszcz Roku przed kilku laty, znany z promowania
krwiodawstwa i przeszczepów, zgromadził w swojej parafii w
Leśnej koło Żywca 100 relikwii świętych. - To nie jest
kolekcjonerstwo, ale próba przybliżenia ludziom
tajemnicy Boga. Chociaż nie ukrywam, że jesteśmy jedyną
parafią, która posiada oddzielne relikwie 11 Apostołów. Inne
relikwie to również dary od różnych zakonów i świeckich opowiada ks. Sadkiewicz. - Pierwsze były relikwie św.
Faustyny, więc myślę czasami, że ona spojrzała wtedy na
naszą parafię, załamała ręce i powiedziała, że sama nie da
rady. Trzeba było ściągnąć posiłki z nieba i tak powstało u
nas całe święte zgromadzenie, które naprawdę dokonało
cudów w naszej parafii - podsumowuje ks. Piotr.

CZY KAŻDY ŚWIĘTY
UŚMIECHNIĘTY?

CHODZI

Robert Friedrich, Arka Noego: To były
słowa Jana Pawła II, a Arka Noego je
tylko zrymowała. Miały to być słowa
nadziei skierowane do każdego, komu
nie chce się rano wstać i dla
grzeszników,
którzy
przeżyli
nawrócenie, bo każdy nawrócony jest
zadowolony, a każdy święty chodzi
uśmiechnięty!

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy ludzie, którzy osiągnęli
świętość, zostali imiennie wyniesieni na ołtarze przez Kościół.
Domyślać się można, że tych "cichych" świętych są całe rzesze podkreśla ks. Piotr Pawlukiewicz. - Nie brakuje wśród nich także
wielkich męczenników, jak choćby tych, którzy ginęli w więzieniach
komunistycznej bezpieki czy konających na dalekiej Syberii. Czasem
jedynie Bóg zna ich imiona. Dlatego właśnie 1 listopada obchodzimy

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. A jak napisał kiedyś ks.
Jan Twardowski jest to "święto Boga, który poprzez ludzi czyni tak
wiele dobrego na świecie. (...) to radosna uroczystość, która pokazuje,
ilu ludzi mimo wszystko jest pośrednikami Boga w świecie

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata,
a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru
benedyktyńskiego z Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie,
ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło
się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech
stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy
stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne.
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana
w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata - prymasa benedyktynów zezwolił, aby
tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za
wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca.

Po wypełnieniu prostego i pogodnego życia zmarła pewna kobieta i znalazła się natychmiast w długiej i
uporządkowanej procesji osób, które przesuwały się powoli w stronę Najwyższego Sędziego.
Przesunąwszy się do połowy kolejki coraz bardziej przysłuchiwała się słowom Boga. Słyszała jak Bóg
mówił do kogoś:
- Ty, co pomogłeś, kiedy miałem wypadek na drodze i zawiozłeś mnie do szpitala, wstąp do mojego
Raju.
Potem mówił do kogoś innego:
- Ty, co bez żadnego zysku pożyczyłeś wdowie pieniądze, wstąp, aby otrzymać wieczną nagrodę.
A potem znów:
- Ty, który wykonywałeś bezpłatnie bardzo skomplikowane operacje chirurgiczne, pomagając mi
przynosić wielu ludziom nadzieję, wstąp do mego Królestwa.
I tak dalej.
Uboga kobieta przeraziła się bardzo, bowiem - choć wysilała się jak tylko mogła - nie była w stanie
przypomnieć sobie żadnego szczególnego dokonania czy czynu w swoim życiu.
Przepuściła nawet kolejkę, by mieć więcej czasu na penetrowanie swojej pamięci, ale nie wymyśliła
niczego ważnego. Pewien uśmiechnięty, ale stanowczy anioł nie pozwolił jej ponownie przepuścić
długiej kolejki.
Z bijącym sercem i z wielkim strachem dotarła przed oblicze Boga. Ogarnął ją natychmiast swoim
uśmiechem.
- Ty, która prasowałaś wszystkie moje koszule... Dziel się moją Radością!

Czasem jest nam bardzo trudno wyobrazić sobie rzeczy nadzwyczajne w sposób zwyczajny.

Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu
zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele
katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez
Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już, co do winy w sakramencie
pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za
zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.
Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:
o

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub
półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień
Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych.
Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

o

Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą
uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8
listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli
jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie
tylko cząstkowy)
3. Spełnienie trzech warunków:
o

Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej

o

Przyjęcie Komunii Świętej

o

Odmówienie Ojcze nasz.... Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i
modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni
przed lub po wypełnieniu danej czynności
nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być
między nimi łączność. Po jednej spowiedzi
sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów
zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej
modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust
zupełny.

Reformę kalendarza liturgicznego przeprowadził w 1969 r.
papież Paweł VI. - Do kalendarza zostali włączeni ci spośród
świętych, którzy mają znaczenie naprawdę powszechne - mówi ks.
Małecki. - Nie oznaczało to jednak wyrzucenia pozostałych poza
margines Kościoła. - Rewizja dotyczyła najbardziej kultu lokalnych
świętych z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Tych, którzy nie mieli
pewnego oparcia w materiale źródłowym. Nie zostali oni jednak
zakwestionowani czy zamienieni w legendy. Wiele lokalnych kultów na
skutek różnych kataklizmów dziejowych przechodziło w niepamięć.
Wiele Kościołów w Afryce czy Azji Mniejszej przestało istnieć wraz ze
zgromadzonymi na ich temat dokumentami.
W pierwszych wiekach Kościół prowadził procesy w oparciu o opinię
publiczną. Jeżeli wierni uważali daną osobę za świętą, biskup
przyjmował to do wiadomości i ogłaszał, go świętym. W średniowieczu
proces
słusznie
zresztą
został
znacznie
skomplikowany
i
sformalizowany. Dopiero Jan Paweł II uprościł go w 1983 r. podkreśla o. Gabriel Bartoszewski.
Wielu świętych doczekało się beatyfikacji bądź kanonizacji po wielu stuleciach, jak choćby
Jadwiga, którą Kościół wyniósł na ołtarze prawie 600 lat po jej śmierci. Najkrócej na kanonizację czekał
św. Antoni Padewski, który został kanonizowany 352 dni po swojej śmierci. - Osobą, która może
skrócić ten okres jest jedynie Ojciec Święty, jak stało się w przypadku Matki Teresy (o 2 lata) czy
ostatnio Jana Pawła II, gdzie skrócono praktycznie o 5 lat, bo 1,5 miesiąca po śmierci. - zauważa o.
Gabriel Bartoszewski.
Trzeba także wiedzieć, czym różni się beatyfikacja od kanonizacji. - Beatyfikacja jest aktem władzy
papieskiej zezwalającym na kult publiczny sługi Bożego w Kościele lokalnym (diecezja, wyjątkowo
kraj). Kanonizacja jest uroczystym aktem władzy papieża zezwalającym na kult publiczny w całym
Kościele.
W latach 1965-1989 prowadziłem proces ojca Honorata Koźmińskiego. Był to trudny proces ciągnący
się latami, ze względu na ilość pism. które trzeba było odpisywać na maszynie. W pierwszym okresie
mojej pracy zjawiały się różne trudności. Przewidywałem, że beatyfikacja nastąpi w trzecim tysiącleciu.
Niespodziewanie sprawy tak się potoczyły, że ojciec Honorat został uroczyście beatyfikowany 16 X
1988 r. w dziesiątą rocznicę pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Dla mnie jest to szczególny znak
Opatrzności Bożej. Pan Bóg ma swój czas dla każdej beatyfikacji czy kanonizacji. Do dziś nie ma
jednak cudu. Łask i uzdrowień jest dużo, ale my potrzebujemy jednego cudu. Ufam Opatrzności Bożej i
czekam.

Kto zna dziś świętych Barnabę, Burcharda czy Eligiusza? A przecież niegdyś do pierwszego z nich
zwracano się w czasie kłótni, do drugiego przy bólach stawów, a trzeci pomagał
weterynarzom i ślusarzom.
O ile jednak są to święci wciąż można powiedzieć "potrzebni", to, czym zajmują się ci obecnie
"bezrobotni", jak na przykład św. Idzi, patron rozbitków, św. Wit opiekujący się niegdyś warzelnikami
soli i chorymi na epilepsję czy św. Gunnar, do którego zwracali się mężowie, mający złośliwe żony?
Każdy z nich bywał jednak orędownikiem także w innych sprawach.
Jak choćby św. Mikołaj, który tak bardzo czczony i kochany jest przez dzieci. A przecież jest patronem
trzech państw, dziewięciu miast, kilkudziesięciu zawodów, a także jeńców, panien pragnących wyjść za
mąż, więźniów oraz obrońców wiary przed herezją.
Podobnie św. Barbara, która chroni nie tylko górników, ale także architektów, cieśli, flisaków,
kapeluszników i kowali. Zapewne pomagają jej inne Barbary, np. osiem imienniczek z Korei, które były
torturowane w XVIII i XIX wieku za wiarę.
Aby rozróżnić świętych o tym samym imieniu, nadaje się im czasem przydomki związane z
miejscem pochodzenia, zawodem lub charakterem, np. św. Marta z Betanii, św. Piotr Apostoł, św.
Izydor Oracz czy św. Brygida wdowa.
Kościół dostrzega w życiu świętych pewne cechy, które są bliskie danej społeczności, grupie zawodowej
czy konkretnym potrzebującym i mówi: patrzcie, ten święty realizował kiedyś to, co wam jest bliskie
teraz, możecie brać z niego przykład! - przekonuje ks. Henryk Małecki.
Uznano na przykład, że św. Filomena, która w wieku 13 lat zginęła, jako męczennica, będzie dobrą
patronką dzieci, czasów najtrudniejszych oraz szczęśliwej i spokojnej śmierci. Szczególnie czczona ona
była przez św. Jana Vianeya, słynnego proboszcza z Ars, słusznie uznanego za patrona księży.
Podobnie z ikonografią, bo np. św. Józef, dobry patron dla mężów i ojców, przedstawiany jest, jako
dojrzały człowiek, do którego ma się zaufanie. Na innych wizerunkach ukazuje się go, jako pełnego sił,
młodego cieślę. Kościół czyni tak z przyczyn dydaktycznych - twierdzi ks. Małecki.

Każdy kraj, pokolenie, profesja czy stan potrzebują przykładu ludzi, którzy dążyli do
doskonałości i osiągnęli ją. - Święci są pośrednikami między Bogiem i człowiekiem, bo z
jednej strony, są już blisko Niego, z drugiej są naszymi braćmi i siostrami w
człowieczeństwie - tłumaczy ks. Piotr Pawlukiewicz, duszpasterz akademicki.
Często byli to wielcy grzesznicy, którzy jednak w sytuacji kryzysowej potrafili w pokorze pozwolić
podnieść się Bogu. I to właśnie za to są czczeni. Umiejętność ciągłego podnoszenia się po porażkach
wymaga pierwiastków świętości. A ich kult uzmysławia nam, że świętość jest dostępna dla każdego z
nas.
"Ale po co ich aż tylu?" - zapytała kiedyś ośmioletnia
dziewczynka na katechezie. - Bo inne są problemy u nas, inne
w krajach komunistycznych, inne w Ameryce, Azji czy Afryce.
To samo dotyczy przeszłości.
W historii każda epoka miała swoich świętych. Stawali
się oni wzorem dla sobie współczesnych - mówi ks. prał.
Henryk Małecki, moderator Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
i historyk Kościoła. - I tak naprawdę to ciągle potrzebujemy
nowych świętych.
Dzisiaj ludzie mogą mieć opory z przyjmowaniem takich
uśmiechniętych, uporządkowanych i "lukrowanych" świętych,
którzy od samego dzieciństwa bezbłędnie kochali Boga. Być
może takie ich ukazywanie jest znakiem religijności tamtych
czasów. Ale hagiograficzne obrazki raczej wyczerpały już
swoją siłę religijnego oddziaływania w dzisiejszych czasach twierdzi ks. Piotr Pawlukiewicz.
Jeszcze niedawno nasze babcie mówiły: "Sól świętej Agaty strzeże od ognia chaty", albo "św.
Antoni, tyś moja chluba, spraw by znalazła się moja zguba". Dawniej przy chorobach gardła
modlono się do św. Błażeja i jadło się miód, dziś bierze się CHOLINEX.

24 listopada to dzień szczególny

Parafia Chrystusa Króla w Sanoku przeżywa Odpust, swoje imieniny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Gości na wspólne
świętowanie i przeżywanie czasu łaski. Uroczysta Suma Odpustowa w
niedzielę o godzinie 11:30, której przewodniczył będzie ks. dr Marek
Wasąg.

Zapraszamy do wspólnego świętowania.

30 listopada obchodzimy święto św. Andrzeja Apostoła.
Andrzej pochodził z żydowskiej rodziny rybackiej z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim, ale mieszkał w
Kafarnaumm razem z bratem (św. Piotrem).

Początkowo był uczniem św. Jana Chrzciciela. Pod jego
wpływem poszedł za Jezusem Chrystusem, gdy ten przyjmował
chrzest w Jordanie. Andrzej nie tylko sam przystąpił do
Chrystusa, ale przyprowadził także św. Piotra. Po śmierci
Jezusa na krzyżu, jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Świętego
Ducha na apostołów Andrzej, jako pierwszy głosił Ewangelię w
Bizancjum (uważa się, że był pierwszym biskupem
konstantynopolitańskim), a następnie w miastach Azji
Mniejszej, Tracji, Scytii, Grecji, Abchazji i na wybrzeżach Morza
Czarnego.

Za swe nauki apostoł Andrzej został skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł w greckim Pátrai
(obecnie Patras), według różnych źródeł, w 62, 65 lub 70 roku. Rozpięto go na krzyżu mającym kształt
litery “X”. Jest to pierwsza litera “Chrystusa” w języku greckim od Χριστός, „Christos‟ (Pomazaniec).
Krzyż został później nazwany Krzyżem św. Andrzeja.
Św. Andrzej jest patronem naszego księdza Proboszcza Andrzeja Szkoły i ks. Andrzeja Dubiela.
Czcigodnym Solenizantom życzymy wszelkich Bożych łask potrzebnych w codziennym życiu i
kapłańskim posługiwaniu. Niech Maryja Królowa Apostołów wyprosi zdrowie, wszelką pomyślność i
błogosławieństwo Trójjedynego Boga.
W piątek zapraszamy wszystkich Parafian na Mszę Świętą o godz. 18.00 w intencji czcigodnych
Solenizantów.:-)

