
GŁOS NR 84 Listopad 2014                                 

ŚW. JANA CHRZCICIELA 
PARAFIA śś. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA    

            14-260 LUBAWA UL. KUPNERA 22 

 

 
 

  
 
 
 
„Dobrze mi było,  
Mamo u ciebie, 
Ale mi lepiej dziś  
Z Bogiem w niebie… 
Tu nie masz nocy,  
Tu nie masz zmroku, 
Ni rany w sercu,  
Ani łzy w oku”. 

 

Memento 

Pierwsze dni listopada 
kierują nasze dusze w 
stronę Świętych, wśród 
których znajduje się 
zapewne wielu naszych 
bliskich oraz w stronę 
Zmarłych 
oczyszczających się, czyli 
odbywających pokutę za 
grzechy przebaczone im 
przez Pana Jezusa na 
ziemi. Jedni i drudzy 
motywują nas do 
układania ścieżek życia w 

taki sposób, aby prowadziły do Królestwa Bożego. 

Nasi Bliscy, których nie ma pośród nas na sposób 
fizyczny, ale przecież nadal żyją, pozostawili nam wiele 
dobrych wspomnień, pouczeń, myśli stanowiących dla nas 
drogowskazy. Dziękujemy im za to. Nasza wdzięczność 
przybiera konkretne formy. To pamięć i wspominanie ich 
podczas rodzinnych spotkań; to opowiadanie historii rodziny 
i poszczególnych jej członków – dziadków, rodziców, 
chrzestnych – dzieciom i wnukom, aby w ten sposób 
budowała się w nich duma i świadomość korzeni, 
pochodzenia; to wreszcie modlitwa, ta w domu, nad 
grobem, w ofiarowanej Mszy św. czy wypominkach. W 
naszej pamięci niech nie zabraknie miejsca i czasu dla 
bohaterów narodowych i lokalnych. Tych ostatnich trzeba 
nam, wydaje mi się, częściej wspominać, bo nie usłyszymy 
często o nich na lekcji języka ojczystego czy historii. 

Dziękuję wszystkim za głęboką zadumę zaduszkową 
na cmentarzach, pełną godności i szacunku obecność w 
miejscach spoczynku naszych zmarłych i jeszcze raz proszę o 
dalszą, piękną – bo dyktowaną miłością i zatroskaniem o 
zbawienie – pamięć o zmarłych. Oni na nas liczą! 

ks. Marcin Staniszewski    -   proboszcz 
 
 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy   
Ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, 
zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci. 
Misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice 
mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.  
 
MÓWIĄ WIELCY Kto się modli dużo i mądrze, z łatwością 
wykorzysta talenty/bł. J Alberione/. 

 
 
 
 



  
 

 
SŁOWO  NA NIEDZIELĘ   

/z komentarza do NT//  

rozważania ks.M.Krawiec SSP 
02XI- Łk23,5 Perspektywa śmierci 
może człowieka przerażać i 
paraliżować, jeśli będzie się na nią 
patrzyło w kategoriach wyłącznie 
ludzkich jako na kres ziemskiego 
istnienia. Fakt zmartwychwstania 
Chrystusa tę perspektywę odwraca. 
Bóg pokonuje śmierć , otwierając 
człowiekowi podwoje królestwa 
niebieskiego. Choć nadal umierać 
będziemy i umieramy jako istoty 
cielesne, żyć będziemy jako istoty 
duchowe w wieczności. W dniu 
dzisiejszym myślimy o naszych 
zmarłych. Modlimy o wybawienie ich 
z męki czyśćca, aby znaleźli wieczną 
ojczyznę w niebie. Kościół modląc się 
za zmarłych, przypomina nam jedną 
ważną prawdę; Pomiędzy nimi a nami 
istnieje więź modlitwy 
wstawienniczej. Jako żyjący na ziemi, 
możemy im pomóc, gdy modlimy się 
za nich. Oni natomiast będą nas 
wspomagali od chwili, gdy osiągną już 
w pełni królestwo niebieskie.  
09XI- Mt25,1-13 Chrześcijanie 
pierwszych wieków przyzwyczajeni 
byli do czuwania. Chrystus dopiero co 
od nich odszedł, żywili więc ogromną 
nadzieję, że do nich powróci. Tak się 
nie stało. Minęło dwa tysiące lat, 
odkąd czekamy na przyjście 
Zbawiciela. Dla nas, pochłoniętymi 
materialnymi troskami, perspektywa 
nadejścia Chrystusa może być dość 
odległa i mglista. Możemy łatwo 
popaść w duchową ospałość, zaufać 
sile wynalazków technicznych i 
zasobom zgromadzonym na 
bankowym koncie. Nie znamy dnia 
ani godziny, gdy Pan zapuka do 
naszych drzwi. Gdy przyjdzie, nie 
będzie nas pytał o to, co posiadamy, 
ale o to, ile dobra uczyniliśmy w 
naszym życiu. Czy nasze 
postępowanie było zawsze szczere, 
czy potrafiliśmy przebaczać i być 
bezinteresowni w czynieniu dobra. 
Kapitał dobra w nas zgromadzony jest 
naszą oliwą na przyjście Pana.  
16XI- Mt25,14-30 Chrześcijanin jest 
otwarty na dary, jakie daje mu Bóg. 

Darów tych jednak nie może 
kumulować egoistycznie dla siebie. 
Zagarniać ich i mieć nadzieję, że może 
kiedyś je wykorzysta. Bóg pragnie, 
abyśmy działali tu i teraz a nie czekali 
na lepsze czasy. Prawdą jest, że dary, 
które otrzymujemy od Boga, jeśli są 
ciągle w użyciu, potęgują się i 
rozrastają. Nikt z nas nie przychodzi 
na ten świat doskonały i święty. 
Uczymy się na błędach i 
niepowodzeniach. Nie możemy 
jednak poddawać się zwątpieniu, 
gdyż jest to pokusą pochodzącą od 
złego ducha. Na efekty dobra, które 
spełniliśmy, trzeba nam będzie także 
zaczekać. Bóg uczy nas także 
cierpliwości, pokory i wyrozumiałości. 
Dobro, które wykonaliśmy, zawsze 
jednak powróci do nas, najczęściej 
jednak w znacznie większym 
wymiarze, niż się tego 
spodziewaliśmy. 
23XI- Mt25,31-46 O tym, co jest 
najważniejsze w królestwie Bożym, 
świadczy opis sądu ostatecznego, jaki 
dokona się przy ostatecznym 
przyjściu Chrystusa na ziemię. Ci, 
którzy staną przed trybunałem, nie 
będą pytani ani o funkcje, jakie pełnili 
w ciągu życia, ani ile posiadali 
pieniędzy, czy też o to, jakie zdobyli 
dyplomy. Chrystus zapyta ich jedynie 
o to, czy nakarmili głodnego, czy dali 
pić spragnionemu, czy zatroszczyli się 
o przybysza, czy przyodziali nagiego i 
odwiedzili więźniów. Królestwa 
Bożego nie da się żadną miarą 
porównać z potęgami politycznymi, 
czy gospodarczymi. Chciał tego 
dokonać już Piłat w czasie 
przesłuchania Jezusa, ale mu się nie 
udało. Królestwo Boże jest tylko tam, 
gdzie panuje prawo miłości. A jego 
obywatelami są ci, którzy naśladują 
Jezusa Miłosiernego.  
30Xi- Mk13,33-37 W życiu nie 
jesteśmy w stanie wszystkiego 
idealnie przewidzieć. Choroba, kryzys 
finansowy, ulewny deszcz, korek 
drogowy- to sytuacje 
niespodziewane, które mogą 
zaburzyć harmonogram naszego 
działania. Dlatego, planując różne 
sprawy, powinniśmy brać pod uwagę 
niespodziewane sytuacje. Dobrze jest 
być czujnym i posiadać rezerwę 

finansową na wypadek kryzysu, czy 
odpowiedni zapas czasu przed 
spotkaniem, na które musimy 
dojechać przez zatłoczone ulice. 
Unikniemy wówczas wielu 
niepotrzebnych stresów i kłótni. Jezus 
zachęcając swoich uczniów do 
czujności chciał, aby przeżywali oni 
swoje życie duchowe z czujnością i 
zaangażowaniem. Powinni liczyć na 
działanie Opatrzności, ale 
jednocześnie starać się na ile to 
możliwe, brać los w swoje ręce i 
przemieniać świat pracą wykonywaną 
z miłością i zaangażowaniem. 
KATECHEZA BŁ JANA PAWŁA II 

ALTERNATYWA ŚMIERCI I 
NIEŚMIERTELNOŚCI W SAMEJ 
DEFINICJI CZŁOWIEKA. Wypada 
dzisiaj jeszcze raz powrócić do 
pierwotnej samotności człowieka, 
która wypływa z analizy tekstu 
jahwistycznego z drugiego rozdziału 
Księgi Rodzaju. Jak już stwierdziliśmy 
w poprzednich rozważaniach, tekst 
biblijny pozwala nam uwypuklić nie 
tylko świadomość ciała ludzkiego ( 
człowiek został stworzony w świecie 
widzialnym jako „ciało wśród ciał”), 
lecz  także świadomość jego 
właściwego znaczenia. Uwzględniając 
wielką zwięzłość tekstu biblijnego, nie 
można oczywiście rozszerzać zbytnio 
tej implikacji. Jest jednak rzeczą 
pewną, że dotykamy centralnego 
problemu antropologii. Świadomość 
ciała zdaje się utożsamiać w tym 
przypadku z odkryciem złożoności 
własnej struktury, która polega 
ostatecznie na stosunku między 
duszą a ciałem. Opowiadanie 
jahwistyczne wyraża to swoim 
językiem (czyli właściwą sobie 
terminologią), mówiąc: „Jahwe, Bóg 
ulepił człowieka z prochu ziemi i 
tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, 
wskutek czego  stał się człowiek istotą 
żywą” (Rdz2,7) i właśnie ten człowiek, 
istota żywa. odróżnia się w dalszym 
ciągu od wszystkich innych istot 
żywych świata widzialnego. 
Przesłanką tego odróżniania się 
człowieka jest fakt, że tylko on jest 
zdolny „uprawiać ziemię” i „czynić ją 
sobie poddaną”. Można powiedzieć, 
że świadomość „wyższości” wpisana 
w definicję człowieczeństwa, 



powstaje od początku na podstawie 
praktyki lub typowo ludzkiego 
postępowania. Ta świadomość 
pociąga za sobą szczególne 
dostrzeganie własnego ciała, jakie 
wyłania się z faktu, że człowiek ma 
obowiązek „uprawiać ziemię” i 
„czynić ją sobie poddaną”. To 
wszystko byłoby niemożliwe bez 
typowo ludzkiej intuicji znaczenia 
własnego ciała. Wydaje się więc, że 
należy mówić przede wszystkim o 
tym aspekcie raczej niż o problemie 
antropologicznej złożoności w sensie 
metafizycznym. Jeżeli pierwotny opis 
świadomości ludzkiej podany przez 
tekst jahwistyczny zawiera w całości 
opowiadania także ciało, jeżeli on 
zawiera niejako pierwsze świadectwo 
o odkryciu własnej cielesności (a 
nawet jak powiedziano, dostrzeżenie 
znaczenia własnego ciała), to 
wszystko odsłania się nie na 
podstawie jakiejś pierwotnej analizy 
metafizycznej, lecz na podstawie 
konkretnej podmiotowości człowieka, 
wystarczająco wyraźnej. Człowiek jest 
podmiotem nie tylko przez swoją 
samoświadomość i samostanowienie, 
lecz także na podstawie własnego 
ciała. Struktura tego ciała jest taka, że 
pozwala mu być sprawcą ludzkiego 
działania. W tym działaniu ciało 
wyraża osobę. Jest ono zatem w całej 
swojej materialności (”ulepił 
człowieka z prochu ziemi”), jakby 
przenikliwe i przezroczyste, tak że 
ukazuje, kim jest człowiek i kim 
powinien być dzięki strukturze swojej 
świadomości i swojego 
samostanowienia. Na tym opiera się 
podstawowe dostrzeganie znaczenia 
własnego ciała, którego nie można 
nie odkryć analizując pierwotną 
samotność człowieka. I oto z takim 
podstawowym zrozumieniem 
znaczenia własnego ciała, człowiek, 
jako podmiot Starego Przymierza ze 
Stwórcą, zostaje postawiony wobec 
tajemnicy drzewa poznania, „Z 
wszelkiego drzewa tego ogrodu 
możesz spożywać wedle upodobania, 

ale z drzewa poznania dobra i zła nie 
wolno ci jeść, bo gdy z niego 
spożyjesz, niechybnie umrzesz” 
(Rdz2,16). Pierwotne znaczenie 
samotności człowieka opiera się na 
doświadczeniu istnienia, 
otrzymanego od Stwórcy. 
Znamieniem tego istnienia ludzkiego 
jest podmiotowość, która obejmuje 
także znaczenie  ciała. Czy jednak 
człowiek, który w swojej pierwotnej 
świadomości zna wyłącznie 
doświadczenie istnienia, a więc życia, 
mógł zrozumieć, co mogłoby znaczyć 
słowo „umrzesz”? Czy mógł dojść do 
zrozumienia sensu tego słowa 
poprzez złożoną strukturę życia 
otrzymanego, kiedy „Jahwe Bóg 
tchnął w jego nozdrza tchnienie 
życia”? Trzeba przypuszczać, że to 
słowo, całkowicie nowe, pojawiło się 
na horyzoncie świadomości człowieka 
bez jakiegokolwiek doświadczenia 
jego rzeczywistości i że jednocześnie 
to słowo pojawiło się przed nim jako 
radykalna antyteza tego wszystkiego 
w co człowiek został wyposażony. 
Człowiek usłyszał po raz pierwszy 
słowo „umrzesz” bez oswojenia się z 
nim w dotychczasowym 
doświadczeniu, ale z drugiej strony 
nie mógł nie łączyć znaczenia śmierci 
z tym wymiarem życia, którym 
dotychczas się cieszył. Słowa Boga –
Jahwe, skierowane do człowieka 
potwierdzały taką zależność w 
istnieniu, w następstwie której 
człowiek jest istotą ograniczoną i ze 
swej natury podatną na nieistnienie. 
Te słowa stawiały problem śmierci 
warunkowo: „bo gdy z niego 
spożyjesz…umrzesz”. Człowiek, który 
usłyszał te słowa, winien był odnaleźć 
ich prawdę w samej wewnętrznej 
strukturze swojej samotności. I 
ostatecznie zależało od niego, od jego 
decyzji i wolnego wyboru, czy ze 
swoją samotnością wkroczy w krąg 
antytezy ujawnionej mu przez 
Stwórcę razem z drzewem poznania 
dobra i zła i w ten sposób swoim 
uczyni doświadczenie umierania i 

śmierci. Słuchając słów Boga –Jahwe, 
człowiek winien był zrozumieć, że 
drzewo poznania zapuściło korzenie nie 
tylko w „ogrodzie Eden”, lecz także w 
jego człowieczeństwie. Prócz tego 
winien był zrozumieć, że to tajemnicze 
drzewo kryło w sobie wymiar 
samotności, dotąd nieznany, jakim 
obdarzył go Stwórca wśród świata istot 
żyjących, którym on, człowiek – wobec 
samego Stwórcy- „dał nazwę”, aby 
dojść do zrozumienia, że żadna z nich 
nie jest do niego podobna. Kiedy więc 
podstawowe znaczenie jego ciała 
zostało już ustalone przez odróżnienie 
od reszty stworzeń, kiedy przez to 
samo stało się rzeczą oczywistą, że 
„niewidzialne” określa człowieka 
bardziej, niż „widzialne”, wtedy stanęła 
przed nim alternatywa, ściśle i 
bezpośrednio związana przez Boga z 
drzewem poznania dobra i zła. 
Alternatywa śmierci i nieśmiertelności, 
która wyłania się z Rdz2,17, wychodzi 
poza istotne znaczenie ciała człowieka, 
o ile dotyczy eschatologicznego 
znaczenia nie tylko ciała, lecz samego 
człowieczeństwa, różnego od 
wszystkich istot żyjących, „od ciał”. Ta 
alternatywa odnosi się jednak w 
sposób szczególny do ciała 
stworzonego „z prochu ziemi”. Aby już 
nie przedłużać tej analizy, ograniczamy 
się do stwierdzenia, ze alternatywa 
śmierci i nieśmiertelności wchodzi od 
początku do definicji człowieka i że „od 
początku” należy  do znaczenia jego 
samotności wobec samego Boga. To 
pierwsze znaczenie samotności 
przeniknięte alternatywą śmierci i 
nieśmiertelności ma także podstawowe 
znaczenie dla całej teologii ciała tym 
stwierdzeniem  kończymy nasze 
rozważanie na temat znaczenia 
pierwotnej samotności człowieka. To 
stwierdzenie, które w sposób jasny i 
zwięzły wyłania się z tekstów księgi 
Rodzaju skłania także do refleksji, tak 
nad  tekstami, jak nad człowiekiem, 
który może ma zbyt skąpą świadomość 
prawdy odnoszącej się do niego , a 
która jest zawarta już w pierwszych 
rozdziałach Biblii.  
  



 

 

 

ADRES: 
Ul. Kupnera 22 
14-260 Lubawa 

Tel. (0-89) 645 39 60 

 

ODPUST: 
1.Narodzenie św. 

  Jana Chrzciciela 
  24 czerwca 

2.Michała Archanioła 

  29 września 

 

MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 

7.00 i 17.00 
Niedziele i święta 

8.00 10.30 12.00 17.00 

święta „zniesione” 
7.00   9.00     17.00 

-.     

 ADORACJA  

 NAJŚWIĘTSZEGO 

 SAKRAMENTU: 
 Czwartek 15.00 – 17.00 

 

SAKRAMENT 

 POJEDNANIA: 
 Czwartek 15.00-17.00 

 i przed każdą Mszą Św. 

 

NABOŻEŃSTWA: 

 
- NOWENNA DO MB 

  NIEUSTAJĄCEJ 

POMOCY 

  środa godz. 17.00 
 

- DO MIŁOSIERDZIA 

  BOŻEGO 

  piątek  godz. 17.00 

 

-DO NAJŚW. SERCA P. 

JEZUSA, MSZA ŚW. Z 

MODLITWĄ O 

UZDROWIENIE i 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

LOURDESKIE 

p-szy piątek godz.17.00 

 

- PIERWSZYCH SOBÓT 

  MIESIĄCA 

  p-sza sobota  godz. 6.30 

  

-KU CZCI BŁ. JP II  

Z UCZCZENIEM 

RELIKWII 
16 dzień m-ca godz.17.00 

 

KANCELARIA 

 PARAFIALNA 

CZYNNA 
 15.30 - 16.30 

oprócz czwartku 

i po każdej Mszy Św. 
 

Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 

proboszczem. 

 

PRZECZYTAŁEŚ – 

PODAJ DALEJ 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
 

BÓG ZAPŁAĆ! 
 

 

SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA  Istnieje głęboka i nierozerwalna więź między tymi, którzy są 
jeszcze pielgrzymami na tym świecie, między nami, a tymi, którzy przekroczyli próg śmierci, aby 
wejść do wieczności. Wszyscy ochrzczeni tu na ziemi, wszystkie dusze w Czyśćcu oraz wszyscy 
błogosławieni, którzy są już w Niebie, tworzą jedną, wielką rodzinę. Ta komunia między niebem a 
ziemią realizuje się przede wszystkim w modlitwie wstawienniczej. 
LITURGIA SŁOWA 

01XI- sobota, Wszystkich Świętych, uroczystość Ap7,2-4.9-14;Ps24;1J3,1-3;Mt5,1-12a 
02XI- niedziela, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych I Msza Hi19,1.23-
27a;Ps27;1Kor15,20-24a.25-28 II Msza Dn12,1-3;Ps42;Rz6,3-9;J11,32-45 III Msza Mdr3.1-
6.9;Ps103;2Kor4,14-5,1;J14,1-6 
09XI- XXXII Niedziela Zwykła Mdr6,14-16;Ps63;1Tes4,13-18;Mt25,1-13 Rozsądne wzięły lampy i 
oliwę w naczyniach.  
11XI- wtorek, Narodowe Święto Niepodległości Tt2,1-8.11-14;Ps37;Łk17,7-10 
16XI- XXXIII Niedziela Zwykła Prz31,10-13.19-20.30-31;Ps128;1Tes5,1-6;Mt25,14-30 Każdemu 
bowiem kto ma, będzie dodane i będzie miał w nadmiarze. 
21XI- piątek, Ofiarowanie NMP, wspomnienie Ap10,8-11; Ps119;Łk19,45-48 
23XI- Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, uroczystość Ez34,11-12.15-17;Ps23;1Kor1520-
26.28;Mt25,31-46 Czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście dla 
Mnie.  
30XI- I Niedziela Adwentu Iż 63,16b-17.19b,64,3-7;Ps80;1Kor1,3-9;Mk13,33-37 Miejcie oczy 
szeroko otwarte, czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. 
UŚMIECHNIJ SIĘ ŚMIERĆ Z RADOŚCI CZY ŚMIERĆ Z ZIMNA? Dwaj mężczyźni umierają i zjawiają 
się w raju. – Z jakiego powodu umarłeś? - pyta św. Piotr. – Z radości - odpowiada pierwszy. – Z 
zimna – mówi drugi. – opowiedzcie o tym - zachęca św. Piotr. –Cóż – zaczyna pierwszy – sądziłem, 
że moja żona mnie zdradza. Pojawiam się więc niespodziewanie w domu, gdzie spodziewam się 
spotkać winnego. Otwieram wszystkie drzwi, zaglądam do szaf, schodzę do piwnicy, wszystko 
przeszukuję. Nic. I wtedy umieram z radości.  –A ty? – pyta św. Piotr drogiego mężczyznę. – jak to 
się stało, że umarłeś z zimna? – Ten imbecyl zapomniał zajrzeć do zamrażarki! 

 

 

RUCHY I 

STOWARZYSZENIA: 

1. SŁUŻBA 

LITURGICZNA 

2. SCHOLA 

PARAFIALNA 

3. ODNOWA W DUCHU 

ŚWIĘTYM 

      - w każdą środę o g. 

18.00 

4. GRUPA 

MŁODZIEŻOWA 

„PRZYJACIELE 

JEZUSA”  

       - w każdy piątek o g. 

19.00 

5. WSPÓLNOTA 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

   z Lubawy, Tuszewa i 

Fijewa - w każdą pierwszy 

wtorek m-ca po Mszy św. 

wieczornej,          

z Mortąg -w każdy ostatni 

czwartek  

m-ca o godz.16.30 
 

 
W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 

 

CHRZTY 
Izabela Puwalska 4 X 
Sebastian Kasprowicz 11 X 
Franciszek Zelma 18 X 
Grzegorz Sójka 18 X 
Alina Łabędzka 18 X 
Wojciech Rytlewski 25 X 
Nadia Rybińska 25 X  
odbywają się w czwartą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz.17.00. Wymagane 

dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych, że 

są wierzący i praktykujący. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby 

bierzmowane, żyjące w związkach sakramentalnych.  

 

BIERZMOWANIE odbywa się raz w roku. We wrześniu młodzież trzeciej 

klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie szkolnej przygotowanie do 

przyjęcia tego sakramentu. Młodzież wraz z rodzicami spotyka się raz w 

miesiącu na wieczorach skupienia w kościele, a bezpośrednio przed 

otrzymaniem sakramentu poznaje owoce Ducha Świętego, 

 

ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele 

 

Sławomir Markuszewski i Magdalena Hładczuk – 27 IX 
Adrian Pokorski i Monika Kwaśniewska – 18 X 
Jarosław Dąbrowski i Monika Łużyńska – 25 X 
POGRZEBY   

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 
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