
KO CIÓ  PW. WI TEJ TRÓJCY 
POLSKA  MISJA  DUSZPASTERSKA 

1118 North Noble Street  *  Chicago, IL 60642-4015 * tel. 773 489 4140  
*  fax: 773 489 5918 * e-mail: parafia@trojcowo.com 

strona internetowa: www.trojcowo.com  

  Duszpasterstwo prowadz  Ksi a Chrystusowcy: 
  Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor 
  Ks. Adam S omi ski SChr - Asystent 
  Ks. Krzysztof Janicki SChr  - Asystent  
  Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent 
   Siostry Misjonarki  tel. 773 227 9826 
  Sr. Gertruda Szyma ska MChR   
  Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
   
   Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379 

BIULETYN  NIEDZIELNY 

23 lipca 2017 - XVI Niedziela Zwyk a 

MSZE W. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,     
           4:00pm, 8:00pm 
MSZE W. W TYGODNIU: codziennie 8:00am, w ka d  
rod  i pi tek o 7:30pm, w Pierwszy Czwartek miesi ca                   

o 7:30pm, w Pierwsz  Sobot  miesi ca o 6:30pm. 
NABO E STWA: 
• Nabo e stwo ku czci w. Józefa - roda, po Mszy o 8:00am 
• Nowennna do MB Nieustaj cej Pomocy - roda, 7:30pm 
• Godzinki do NMP - niedziela, 7:30am 
• Adoracja w Godzinie Mi osierdzia: pi tek i niedziela                      

- 3:00pm 
• Pierwszy Czwartek miesi ca i namaszczenie olejami                     

w. Charbela - 6:30pm 
• Pierwszy Pi tek miesi ca: nabo e stwo pokutne - 6:30pm                           

i nabo e stwo uwielbienia z pro b  o uzdrowienie po Mszy 
w. o 7:30pm 

• Pierwsza Sobota miesi ca z procesj  wiat a - 6:30pm 

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:  
Od poniedzia ku do pi tku:  od 9:00am do 1:00pm  
          oraz od 2:00pm do 5:00pm.  
W soboty i niedziele biuro jest nieczynne. 

SAKRAMENT CHRZTU WI TEGO: w II niedziel  
miesi ca podczas Mszy w. o godz. 10:00am i IV niedziel  
miesi ca podczas Mszy w. o godz. 12:15pm. Chrzest dziecka 
prosimy zg osi  przynajmniej miesi c wcze niej. Katecheza 
przedchrzcielna w pierwsz  sobot  miesi ca o godz. 5:00pm             
w sali pod ko cio em. 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: ka da sobota 
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed ka d  Msz  w. 

DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w ka dy Pierwszy               
Pi tek miesi ca odwiedzamy z pos ug  sakramentaln  
chorych parafian w domach oraz na ka de wezwanie. 

SAKRAMENT MA E STWA: prosimy zg asza  
przynajmniej sze  miesi cy przed planowan  dat  lubu. 

 

DUCH WI TY WSZYSTKIEGO NAS NAUCZY 
 

Dzisiejsze pierwsze czytanie i Ewangelia ucz  nas prawdy o sprawiedliwo ci Bo ej, która 
zostanie wymierzona w czasie, o którym zadecyduje Pan Bóg. Ewangeliczny obraz chwastu i 
pszenicy symbolizuje ludzi z ych i dobrych, którzy yj  obok siebie. Ko ció  na ziemi obejmuje 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlatego chrze cijanin nie powinien nikogo pot pia , bo 
ostatecznego os du dokona Pan Bóg po mierci ka dego z nas. Aby my jednak byli zdolni do 
nieustannego przebaczenia i pe nienia dobrych czynów, otrzymali my Ducha wi tego, który 
modli si  w nas i wstawia za nami u Pana Boga, o czym powie wi ty Pawe  w Li cie do 
Rzymian. 
W najbli szy wtorek, 25 lipca, obchodzimy wi to w. Jakuba Aposto a. Zosta  powo any jako 
jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, st d Jakub Starszy albo 
Wi kszy. Spo ród Aposto ów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim m czennikiem Ko cio a. 
Ju  w 44 roku na rozkaz Heroda zosta  ci ty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie ycie wiadczy 
o tym, e tylko mi o  i pokorna s u ba s  drog  do prawdziwej wielko ci. Pod t  sam  dat  

czcimy te  w. Krzysztofa, m czennika z po owy III wieku, patrona kierowców i podró uj cych, or downika w miertelnych 
niebezpiecze stwach. Mo e warto pami ta  o nim podczas wakacyjnych w drówek i prosi  go o opiek , aby szcz liwie i 
ca o powróci  do domu. Z racji wspomnienia tego wi tego, mimo wakacji, pob ogos awimy nasze pojazdy mechaniczne i 
b dziemy modlili si  o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza si  do jednego dnia w roku. Niech 
nam nigdy nie zabraknie rozs dku i wyobra ni na drodze. B ogos awie stwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w 
naszej parafii b dzie mia o miejsce w niedziel  30 lipca. 
W rod , 26 lipca, w liturgii wspominamy w. Joachima i w. Ann , rodziców Naj wi tszej Maryi Panny. W dzisiejszych 
trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwróci  si  w modlitwie do tych wi tych ma onków, prosz c o pomoc w 
budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy si  te  za naszych rodziców i dziadków – tych yj cych i tych 
powo anych ju  do wieczno ci. Uczynimy to podczas Mszy wi tej o godz. 7:30 PM. 



 

SKARBY TRÓJCOWA 
Gratulujemy nowo e com:  

Daniel Gal i Jessica Bochenek 
Hector Quinones i Margaret Czopor 
yczymy Bo ego b ogos awie stwa  

na nowej drodze ycia. 
Witamy nowych parafian: 

Renee Wodziak i B a ej Wasilewski 

 

WYKORZYSTAJ SZANS  NA W ASNY ROZWÓJ 
 
Duszpasterstwo Imigranci-Imigrantom oraz Arise Chicago 
zapraszaj  na bezp atne szkolenia w zakresie opieki nad 
dzieckiem (niania) oraz ekologicznego sprz tania. Ka dy 
uczestnik otrzyma certyfikat uko czenia kursu 
przyznawany przez Departament Zdrowia uniwersytetu UIC 
(University of Illinois at Chicago).  

Ekologiczne sprz tanie, sobota 29 lipca, godz. 18.00,  
sala parafialna, parafia wi tej Trójcy 

Wymagana jest wcze niejsza rejestracja: 847.917.0422.  

 

SPOTKANIE POFESTIWALOWE 
 

W sobot , 29 lipca o godzinie 7:00pm, w 
sali pod ko cio em odb dzie si  spotkanie 

podsumowuj ce wszystkich wolontariuszy, 
którzy brali udzia  w tegorocznym 

Festiwalu Parafialnym. Zapraszamy!!! 

 

WITAMY GO CI 
ODWIEDZAJ CYCH 
NASZ  WI TYNI  

yczymy Wam 
b ogos awie stwa Bo ego i 
opieki Matki Naj wietszej.  

Wszystkich Drogich Parafian 
wyje dzaj cych na wakacje  polecamy Bo ej Opatrzno ci i 

yczymy dobrego wypoczynku. Pami tajmy o obowi zku 
uczestnictwa w niedzielej Eucharystii oraz o wspieraniu w 

tym czasie swojej parafii. Trójcowo utrzymuje si  w 
wi kszo ci ze sk adek, dlatego przed swoim wyjazdem lub 

po powrocie przeka my do parafii swoje koperty niedzielne. 

 

 
 
8:00am: 
B. Pys, K. Miari, J. Wudarczyk 
 

10:00am: 
Zbigniew Sacha, Izabela 
Liszewska, Patryk Król 
 

12:15pm:   
Iwona Kawalec i Agnieszka Bigos 
 

4:00pm: Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00pm: M odzie  

 

ZDJ CIA I DVD  
Z PIERWSZEJ KOMUNII 

Informujemy Rodzców dzieci, które w 
tym roku przyst pi y w naszej parafii  
do Pierwszej Komunii w., e zdj cia  

i DVD z tej uroczysto ci s  do 
odebrania w biurze parafilnym. 

 

PODZI KOWANIE  
Ojcu Józefowi Witko, OFM 

 

Czcigodny O. Józefie! Drogi 
Bo y Wojowniku! 
Dzi  prze ywaj c ostatni dzie  
naszej rekolekcyjnej „Drogi do 
uzdrowienia”, pragniemy 
podkresli , e te 6 dni by y dla 

nas czasem wi tym, niezwyk ym czasem aski, danym nam 
ponownie od Boga. Dzi kujemy Ci Ojcze za Twoj  kolejn  
obecno  – a jeste  ju  tu z nami od 2009 roku - za Twoje 
s owo Bo e i konferencje, dzi ki którym mogli my wzg bia  i 
ciagle na nowo utrwala  nasz  wiar ! Tematy konferencji, 
wiadectwa ludzi  - poruszane przez Ciebie Ojcze – a 

niejednokrotnie dla nas trudne – bo jak np. przebacza  
drugiemu cz owiekowi, jak uwierzy  w to, e Bóg mo e i chce 
nas uzdrowi , kiedy my uwik ani jeste my w l ki, grzechy i 
zw tpienia - sprawia y, e przybli a e , utwierdza e  nas, „ e 
mi o  Boga zwyci a wszystko”, zach ca e  nas do 
przemy le , a my penetrowali my nasze sumienie, nasz  
postaw  wobec Boga i bli nich, stan naszej wiary. Jak esz 
pi kne, wypowiedziane przez Ciebie s owa: „ e Eucharystia i 
modlitwa ró a cowa uzdrawia nas, a prawdziwa wiara 
powoduje, e nawet wtedy kiedy nie mamy ju  nawet adnej 
nadziei” - On przychodzi i pociesza nas, uzdrawia duchowo 
czy te  fizycznie, czego wiadkami byli my i teraz, koi nasze 
niejednokrotnie sko atane i rozdarte serce. W imieniu 
wszystkich parafian i go ci, dzi kujemy Panu Bogu przede 
wszystkim za Twój charyzmat modlitwy wstawienniczej, a 
Tobie Ojcze za wszystko, za Twój trud i po wi cenie, 
wyra aj c nasz  wdzi czno  tak po staropolsku:  

„BÓG ZAP A ”. 
 

Drogi Panie Grzegorzu! 
Dzi kujemy równie  i Panu bardzo serdecznie, e tak pi knie 
wtórowa  i uzupe nia  Pan Ojca Józefa, szczególnie w 
tematyce: magii, satanizmu i okultywizmu. yj c w 
dzisiejszym wiecie, tak zamaskowanym – nawet nam jako 
katolikom – przydarzy o si  korzystanie z seansów 
uzdrowicielskich, wró biarskich, homeopatii, które 
fascynowa y nas szybko ci  i skutkiem oddzia owywania  czy 
te  nabywanie: talizmanów, naszyjników, bransoletek itp., 
ujmuj cych inno ci , cz sto z niewiedzy, ale i zupe nie nie 
zdaj c sobie sprawy z konsekwencji tych zagro e  dla naszej 
wiary. I to ustawiczne nam przypominanie, Pa ska pos uga u 
boku Ojca Józefa, daje nam gwarancj  s uszno ci i 
prawdziwo ci oraz pozwala „oczy ci ” nasz  wiar  i czyni  j  
bardziej bezpieczn  i mi  naszemu Jedynemu Panu Bogu!   
Dzi kujemy bardzo! Zapewniaj c pami  modlitewn , 
yczymy Ojcu Józefowi i Panu nadal wielu ask Bo ych, darów 

Ducha wi tego w dalszej pos udze! 
                               
                                     SZCZ  BO E! 



 

ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   
 

Do Sakramentu Ma e stwa 
przygotowuj  si :   

Mike Petterson i Elangie Lozano (II) 

Adam Gasiewski i Karolina Kania (II) 

Sebastian Cyran i Katarzyna Plis (II) 

Konrad Koczwara i Monika Franeczek (II) 

Christopher Wo niczka i Evelyn Dimitrov (II) 

Tomasz Sikorski i Anna Labedzka (II) 

Daniel Myzia i Katarzyna Piechnik  (II) 

Renee Wodziak i B a ej Wasilewski (I) 

Prosimy o modlitw  w intencji przygotowuj cych si   

do Sakramentu Ma e stwa. 

 

PO WI CENIE POJAZDÓW 
 

W przysz  niedziel  30 lipca, po ka dej 
Mszy wi tej  b dziemy wi ci  

wszelkiego rodzaju pojazdy, prosz c przez 
wstawiennictwo w. Krzysztofa o  Bo e 
b ogos awie stwo i bezpieczn  jazd  dla 

kierowców i podró uj cych.   

 

GODNY UBIÓR DO KO CIO A 
Przypominamy, e pomimo upalnej pogody 

nale y przychodzi  na Msze 

w. stosownie i gustownie 

ubranym. Godny ubiór jest 

wyrazem szacunku wobec Boga. W wielu 

krajach Europy i wiata jest rzecz  nie do 

pomy lenia, eby wchodzi  do wi tyni w 

krótkich spodenkach, spódniczkach czy z 

odkrytymi ramionami. Zróbmy wi c 

wszystko, eby nasz ubiór by  stosowny i nie 

rozprasza  osób modl cych si  w ko ciele.  

Nie zapomnij te  o wy czeniu  telefonu! 

 

PIELGRZYMKA  
DO FATIMY 

Obchody 100 lecia 
objawie  fatimskich 

 
W dniach od 30 
wrze nia do 10 

pa dziernika 2017 opiekunowie duchowni: Stra  
Honorowa w. Jana De Chantal: ks. Andrzej I yk oraz  
ks. Krzysztof wierczy ski zapraszaj  na pielgrzymk  do 
Fatimy. Trasa: Lizbona - Fatima - Aljustrel - Valinhos - 
Alcobaca - Nazare - Tomar - Coimbra - Porto - Braga - 
Santiago De Compostela - Leon - Burgos - Madryt.  
Cena 1765 USD od osoby. W cen  nie wliczone: bilet 
lotniczy na trasie Chicago-Lizbona-Madryt-Chicago, ok. 
$1000 oraz ubezpieczenie na podró . 

Wiecej informacji i rezerwacja:  
Lotus Travel World tel: 773-582-0885-Ewa 

email:lotustravelworld@yahoo.com 
Zofia Koszy oko tel: 773-386-0842 

 

IMIENINY KS. KRZYSZTOFA 
 

25 lipca przypadaj   

imieniny ks. Krzysztofa.  

Naszemu solenizantowi yczymy 

obfitych ask Bo ych i niech Duch 

wi ty opromienia swym wiat em 

ka dy dzie  kap a skiej pos ugi w 

kroczeniu za Jazusem  

i niech Maryja otacza ka dego dnia 

p aszczem swej opieki.  

Szcz  Bo e! 

 

“Odesz a  cicho bez s ów po egnania tak jakby  nie chcia a 

swym odej ciem smuci , tak jakby  wierzy a w godzin  rozsta-

nia, e masz niebawem z dobr  wie ci  wróci …” 
 

 Z ogromnym alem zawiadamiamy, e niespodziewanie  
14 lipca 2017 odesz a nasza Kole anka i Nauczycielka Polskiej 
Szko y im. Trójcy wi tej  

Anna Gogala 
 M oda, z planami  
na przysz o , zawsze  pogodna  
i u miechni ta, kocha a swoj  
prac  i dzieci. By a pe na ycia, a 
s w o i m  o p t y m i z m e m 
obdarowywa a innych. Pozostanie  
w naszej pami ci jako dobry 
cz owiek. 
W smutku i modlitwie czymy 
si  z Rodzin  i Przyjació mi p. 

Anny Gogali Dyrekcja, Zarz d, Uczniowie i Rodzice Polskiej 
Szko y im. Trójcy wi tej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIESZA PIELGRZYMKA DO MERRILLVILLE 
 

„Odmawiajcie codziennie ró aniec” 

12 - 13 sierpnia 2017 
 

Zapisy 30 lipca i 6 sierpnia w naszym ko ciele. 
Spotkanie organizacyjne w celu odebrania legitymacji 
zapisowych odb dzie si  w czwartek, 27 lipca, o godz. 

7:00pm w Jezuickim O rodku Milenijnym. Bardzo prosimy 
o zg oszenie si  po odbór kart zapisowych!!! 

 

Op ata: $45 - ca o ; $30 - jeden dzie  pielgrzymki 
$25 - dziecko do lat 10 

Autobusy b d  wyje dza  o 6:00am z ko cio ów: 
 w. Brunona, w. Ferdynanda i w. Jacka. 

 

Wiecej informacji na stronie: 
www.polonijnapielgrzymka.com 



GRUPY  PRZY PARAFII 
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella 
2. Chór „ piewajmy Panu” - pi tek, godz. 8:30pm. Prowadz  

Eliza i Arkadiusz Góreccy 
3. „Dzieci Pana Boga” (Schola) - wtorek, godz. 6:15pm. 

Prowadz  ks. Krzysztof i s. Agnieszka  
4. Duc in Altum - niedziela, godz. 6:00pm - spotkania 

m odzie y studenckiej i pracuj cej.  
5. Dzi ci cy Biblijny Kr g Filmowy - II niedziela miesi ca, 

godz. 2:00pm, w bibliotece Szko y Polskiej.                    
Prowadzi s. Agnieszka  

6. Dzieci ce Ko a ywego Ró a ca - I niedziela miesi ca, 
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Ma gorzata 
Skowro ska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan 

7. Dzieci ca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm. 
Prowadzi Jan Góra 

8. Jerycho Ró a cowe - I pi tek miesi ca, godz. 9:00pm. 
Odpowiedzialna Danuta Grabiec 

9. Katecheza dla doros ych - niedziela w Adwencie i Wielkim 
Po cie, godz.5:00pm. Prowadzi ks. Proboszcz 

10. Ko a ywego Ró a ca - I sobota miesi ca, godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik 

11. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek 
12. Kr g biblijny - pi tek, godz. 8:15pm.                          

Prowadzi ks. Wojciech  
13. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesi ca -                  

po Mszy w. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski 
14. Lajkonik  

• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialna Halina Misterka 

• Ma y (10-13 lat) - roda, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna 
Ma gorzata yda 

• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm. 
Odpowiedzialna Ma gorzata yd 

14. Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof  
15. Marsza kowie - odpowiedzialny Jan Kandefer 
16. M czy ni w. Józefa - III sobota miesi ca, godz. 8:00am. 

Prowadzi ks. Proboszcz 
17. Ministranci - sobota godz. 1:00pm i 3:30pm.                     

Prowadzi ks. Krzysztof  
• Ministranci z rodzinami - I czwartek miesi ca, godz. 
6:30pm. 

• Ministranci - pi ka no na - poniedzia ek, godz. 6:30pm.  
18. M odzie   

• Laboratorium wiary - I i III niedziela miesi ca, po Mszy   
o godz. 12:15pm. Prowadzi ks. Krzysztof                                      

19. Orkiestra D ta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am. 
Prowadzi Kazimierz Murza ski 

20. Polska Szko a im. Trójcy wi tej - sobota, godz. 9am-
1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran  

21. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz. 
12:00pm-1:00pm. Koordynator - s. Agnieszka  

22. Pos uga w kawiarence - odpowiedzialna Helena 
czy ska 

23. Rada Finansowa - Przewodnicz cy Jan Kandefer 
24. Rada Parafialna - Przewodnicz cy Robert Wasilewski 
25. Rycerze Mi osierdzia Bo ego - II niedziela, godz. 3:00pm             

i IV niedziela miesi ca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.  
Prowadzi Danuta Grabiec. 

26. Seniorzy - III czwartek miesi ca, godz. 2:30pm.                  
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanis awa Ochwat 

27. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I rody, godz. 
6:00pm-7:00pm; sobota, godz. 12:00pm-4:00pm; niedziela, 
godz. 11:45pm. Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet 

28. Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas 
29. Wspólnota „Jezus z Nami” - pi tek, godz. 8:15pm. 

Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon 
30. Wspólnoty Domowego Ko cio a  
31. Wspólnota „Rodziny Trójcy wi tej” - II niedziela 

miesi ca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof  
32. Zespó  m odzie owy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi                

ks. Krzysztof  
33. Zespó  „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 

Marzena W osek 



 

INTENCJE MSZALNE 
 
23 lipca - XVI Niedziela Zwyk a 
8:00 O Bo e b ogos awie stwo i potrzebne aski dla Micha a 
z okazji urodzin   
8:00 O Bo e b ogos awie stwo oraz opiek  Matki Bo ej dla 
Lily i jej rodziców 
10:00 +Andrzej Kielian 
12:15 +Jan Ha abis 
4:00 Przez wstawiennictwo Matki Bo ej Mi osierdzia za 
ywych i zmar ych Rycerzy Mi osierdzia Bo ego i cz onków 

Kó  Koronkowych oraz za ich rodziny i ksi dza opiekuna  
8:00 O b ogos awie stwo Bo e dla Anny Dobrzyckiej z 
okazji urodzin - od Duc In Altum 
 
24 lipca - Poniedzia ek - wi tej Kingi 

8:00 Za yj cych i zmar ych parafian 
8:00 O Bo e b ogos awie stwo dla Jana Rychtarczyk 
8:00 +Dolores Anusewicz 
 
25 lipca - Wtorek - w. Krzysztofa 

8:00 O Bo e b ogos awie stwo dla ks. Krzysztofa Janickiego 
w dniu imienin 
8:00 Przez wstawiennictwo w. Charbela o uzdrowienie dla 
Adelki 
8:00 +Dolores Kasprzak 
 
26 lipca - roda - w. Anny 

8:00 O Bo e b ogos awie stwo dla s. Anny w niu imienin 
8:00 O Bo e b ogos awie stwo dla Ann Liedke 
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 
27 lipca - Czwartek  
8:00 O nawrócenie Ani 
 
28 lipca - Pi tek  
8:00 O dary Ducha wi tego dla syna Mirka 
8:00 Przez wstawiennictwo w. Charbela o zdrowie dla 
Teresy 
7:30 wolna intencja 
 
29 lipca - Sobota - w. Marty 

8:00 +W adys awa Skinderowicz, +Jan i zmarli z rodziny  
 
30 lipca - XVII Niedziela Zwyk a 
8:00 Dzi kczynna z pro b  o Bo e b ogos awie stwo dla 
Marii i Mariusza z okazji 25 rocznicy lubu 
8:00 +Maria Serafin - 1 rocznica mierci, ++Stanis awa i 
Marian Serafin 
10:00 Dzi kczynno b agalna dla rodziny Butkiewicz 
10:00 +Tadeusz Kaganek, ++Adam i Lucyna Prytu a, 
+Marian Abramowicz 
12:15 +Antoni Szaci owski - 23 rocznica mierci 
4:00 O zdrowie i potrzebne aski dla Gra yny  
8:00 +Maria Tarczo   


