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Najważniejszym zadaniem życiowym każdego z nas jest dojrzewanie do miłości. W
tym celu Pan Jezus zaprasza Cię do Ruchu Czystych Serc, aby mógł leczyć, uwalniać
od wszelkich zniewoleń, kształtować piękny charakter i przywracać czystość serca.

W naszej parafii spotykamy się dwa razy w miesiącu,
w drugą i czwartą sobotę.
Rozpoczynamy od Eucharystii o godz. 18:30.
Spotkania mają formę modlitewną i formacyjną.

Jak wyprawa w góry – świadectwo
Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem i rodzicami. Zanim się poznaliśmy, oboje
już należeliśmy do wspólnoty RCS. Tam też pierwszy raz się spotkaliśmy. Jednak wtedy między nami nic nie „zaiskrzyło”. Na rekolekcjach w których uczestniczyliśmy była modlitwa wstawiennicza. Gdy podszedłem do kapłana, aby się
nade mną pomodlił, poprosiłem m.in. o dobrą żonę. Otrzymałem wtedy niesamowity dar radości. Następnego dnia, w niedzielę, kiedy zobaczyłem Irenę, byłem nią zauroczony. Tak jakby to była całkiem inna dziewczyna. Później cały
czas myślałem o niej. Po jakimś czasie zaczęliśmy się spotykać i zaprzyjaźniliśmy się. I chociaż przed naszym poznaniem oboje byliśmy uwikłani w różne
grzechy, w negatywne relacje, związki i żyliśmy bez Pana Boga to od momentu
wstąpienia do RCS-u staraliśmy się żyć inaczej, powstawać z każdego upadku
i być blisko Boga…
cdn.

Kościół Parafialny w Głogówku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
– 18.11.2018

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA – 25.11.2018

 Nieszpory ludowe i koronka do Miło-

sierdzia Bożego dziś o godz. 15 . Po
nabożeństwie na plebanii spotkanie
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
 Msza św. za zmarłych Parafian z Głogowca jutro o godz. 900 w kościele na
cmentarzu.
 Spotkanie modlitewne Bractwa św.
Józefa w środę o godz. 1800. Przez cały
dzień adoracja Najświętszego Sakramentu.
 Msza szkolna w czwartek o godz.
1630. Wcześniej okazja do spowiedzi dla
dzieci klas szóstych i siódmych.
 Msza dla młodzieży w kościele parafialnym w piątek o godz. 1930. Po Eucharystii spotkanie w salce.
 W następną niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata. Będzie to już ostatni tydzień okresu zwykłego, po którym rozpoczniemy adwent. Podczas mszy o
godz. 1000 będziemy modlić się za małżeństwa i rodziny naszej parafii.
 Bóg zapłać za złożoną dziś kolektę na
nasze sprawy remontowe i inwestycyjne. Tym razem Wasze ofiary są przeznaczone na nowy konfesjonał.
 W następną sobotę i niedzielę nasze
Marianki będą rozprowadzały wianki
adwentowe.
 Bóg zapłać za wszelką życzliwość i
składane ofiary.
00

 Nieszpory niedzielne i koronka do
Miłosierdzia Bożego o godz. 1500. W
naszym kościele gromadzimy się o tej
porze także każdego dnia na krótkiej
koronce i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 Ks. wikariusz Tadeusz Komorek w
czwartek obchodzi swoje urodziny. Na
Eucharystię w jego intencji zapraszamy
o godz. 1830.
 Msza szkolna w czwartek o godz.
1630. Pół godziny wcześniej okazja do
spowiedzi dla dzieci klas ósmych i gimnazjalistów.
 Msza dla młodzieży w kościele parafialnym w piątek o godz. 1930.
 Zapraszamy na nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca. O godz. 600 różaniec, następnie Eucharystia i modlitwy
przed Najświętszym Sakramentem.
 Puszka przed kościołami przeznaczana jest dziś na remont katedry.
 Od następnej niedzieli rozpoczynamy
Adwent. Tradycyjnie zapraszamy na roraty o godz. 630 (z myślą przede wszystkim o dorosłych) i o godz. 1700.
 W przedsionku kaplicy Oppersdorffów młodzież rozprowadza opłatki
wigilijne oraz kartki o tematyce bożonarodzeniowej. Ofiary składane przy
nabywaniu opłatków są przeznaczone
dla potrzeb duszpasterstwa młodzieży,
a z kartek na potrzeby misji.
 Niech dobry Bóg za Waszą pobożność i hojność wszystkim błogosławi.
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PONIEDZIAŁEK – 19.11.2018
630
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże dla kapłanów naszej parafii
ks. Ryszarda, ks. Pawła i ks. Tadeusza
900
Za †† Parafian z Głogowca (na cmentarzu)
30
18
Za †† Gintra Siodlaczek, rodziców Marię
i Henryka oraz †† z rodziny
WTOREK – 20.11.2018

SOBOTA – 24.11.2018
Wspomn. św. Męczenników Andrzeja i Towarzyszy
30

6

1100
1230

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
30

6

1830

Za †† Bernarda Hulin, żonę Zofię, Gertrudę Hulin, rodzeństwo oraz †† z rodzin
Hulin i Eggert
1. Za † Annę Bagrowską w 1. rocznicę
śmierci i †† z rodziny
2. Za †† Józefa Pastuszka, rodziców i rodzeństwo

ŚRODA – 21.11.2018
Wspomnienie Ofiarowania NMP
30

6

1830

Za †† żonę Elżbietę Machura w 4. rocznice śmierci oraz †† rodziców z obu stron
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
1. Za †† Gerharda Trenk w 4. rocz. śm.,
żonę Hildegardę, siostrę Marię, rodziców
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie w rocz. ślubu

CZWARTEK – 22.11.2018

1730
1830

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA – 25.11.2018
630
700

830

1000

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
630
1630

1830

Za † Teodora Thiel w 11. rocznicę śm.
Msza szkolna
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Lucjana z
okazji 8. urodzin
1. W intencji naszych chórów, orkiestr,
scholi, zespołów, organistów oraz †† muzyków kościelnych
2. Za †† i żyjących z rodzin Siegmunda i
Felicji Przyklenk

PIĄTEK – 23.11.2018
630
Za † Mariannę Duda w 5. rocznicę śmierci
1830 1. Za †† męża i ojca Zygfryda Wiesner w
dniu urodzin oraz córkę Urszulę Kołodziej
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Barbary i
Konrada oraz błog. Boże w rodzinie
1930 Msza dla młodzieży Za †† Marię i Piotra

1. Za † Karola Kopacz oraz †† z rodziny
Kopacz, Małek i dusze w czyśćcu cierp.
2. Za †† ojca Józefa, teścia Adolfa, szwagrów Zenona, Zygmunta i Rudolfa
Ślub: Wiktoria Kurspiot i Robert Chrząszcz
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Doroty Nowak z okazji 50. urodzin
Msza św. z ZOL-u
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla rodziny Kontny
2. Za †† rodziców Teodora i Annę
Chrząszcz oraz dziadków z obu stron
Spotkanie RCS

1130

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
Za †† Maxa i Małgorzatę Otremba, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Adelajdę i
Jerzego Kern, Józefa Pietruszka, Elżbietę
i Jerzego Tatus oraz pokrewieństwo
1. Für †† Joachim und Hildegard Musiol,
Eltern und Geschwister
2. Für †† Leo Konczalla, Eltern und †† aus
der Familie Konczalla und Barysz
1. W int. małżeństw i rodzin z naszej parafii
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Bernadety
i Krzysztofa, dzieci, rodziców i rodzeństwa z rodzinami
3. Przez wstaw. Anioła Stróża, z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i
zdrowie dla rocznego dziecka Hektora Kynel
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla rodzin Leszka
i Kariny Tabor oraz Jadwigi i Michała Jankowiak, a także opiekę Aniołów Stróżów
dla wnuków: Natalii, Wiktora i Olgi
2. Za † Annę Lindner
Nieszpory niedzielne
1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i
zdrowie dla Marka z okazji urodzin
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z
prośbą o błog. Boże i dary Ducha Świętego
dla Ruchu Czystych Serc
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PONIEDZIAŁEK – 26.11.2018
630
1500
1830

Za †† Marię Kopka w rocznicę śmierci,
męża Józefa i rodziców z obu stron
Koronka do Miłosierdzia Bożego
1. Za †† Alfreda Cienskowski w rocznicę
śmierci, rodziców i teściów
2. Za † Huberta Kotzulla oraz †† z rodziny
Kotzulla i Kullanda

1930

SOBOTA – 1.12.2018
630

WTOREK – 27.11.2018
630

1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Teresy z okazji 70. urodzin
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Stefanii z
okazji 25. urodzin
2. Za † Monikę Janik oraz †† z rodzin
Styra i Janik
Za †† Cecylię Król, siostrę i rodziców
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
1. Za †† Henryka Poremba, siostrę Annę,
rodziców Karola i Emilię Poremba oraz
Jana i Agnieszkę Wolny
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie oraz dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków

CZWARTEK – 29.11.2018
630

1630

1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Gertrudy z
okazji 80. urodzin
Msza św. szkolna
Za † Zbigniewa Podolskiego w 1. rocznicę
śmierci
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla ks. Tadeusza z okazji urodzin
2. Za †† Józefa Rubczyńkiego w dniu urodzin oraz matkę Marię i ich rodziców

1730
1830

6

1830

Za † Huberta Wróbel, Franciszkę i Jana
oraz wnuczkę Annę
Msza św. z ZOL-u
1. Za † ojca Zygmunta oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
2. W pewnej intencji
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Anety i
Piotra z okazji 25. rocznicy ślubu

I NIEDZIELA ADWENTU – 2.12.2018
630
700

830

1000

PIĄTEK – 30.11.2018
30

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Wilhelma z
okazji urodzin
Poza parafią:

ŚRODA – 28.11.2018
630
1830

2. Za †† Gertrudę Szlotawa w rocznicę
śmierci oraz męża Bernarda
Msza św. dla młodzieży
Za †† Antoniego, Janusza i Wiesława
Rega oraz Marię i Kazimierza Stepkowskich

Święto św. Andrzeja Ap.

1130

Za † Franciszkę Gutsfeld w 1. rocznicę
śmierci
1. Za †† Alojzego Król, rodziców i
wszystkich †† z rodziny

1500
1600

Godzinki ku czci NMP
Za †† rodziców Teofila i
Anastazję Janocha, siostrę
Marię, Ludwika, bratową
Erykę oraz dziadków z obu
stron
1. Für †† Alois und Maria
Wollny
2. Als Dank für erhalte
Gnaden, mit Bitte um weiteren, Gottes Segen und Gesundheit für Krystian zum
Geburtstages
1. Za †† Małgorzatę i Jana
Szega oraz Marię i Józefa
Larysz
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie dla Edmunda z okazji urodzin
1. Za †† Stefanię i Augusta Stosiek
2. Za † Leona Hajduk, siostrę Barbarę i
rodziców
Nieszpory adwentowe

Za † Elżbietę Tischer w 1. rocznicę
śmierci oraz z okazji imienin

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
19 XI
Wtorek
20 XI

Środa
21 XI
Czwartek
22 XI

Piątek

7.00
17.30
7.00
17.30

7.00
17.30
7.00
17.30

7.00

23 XI
17.30
Sobota
24 XI

7.00
17.30

8.00
Niedziela
25 XI

9.30

1) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
2) Za †† Julie i Teofila Sarnes i za †† z pokrewieństwa
1) Za † Zofię Migoń i za †† córki Annę i Ewę
2) Za † Stanisławę Świeboda z okazji urodzin oraz za †† Zygmunta, Eugeniusza i Ninę
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
1) W intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci
2) Za †† rodziców Urszulę i Zygmunta Zdanowicz, brata Michała oraz wszystkich
†† z rodzin Olszewski i Zdanowicz
1) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
2) Za †† z rodzin Bujak i Bem oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1) W intencji Papieża Franciszka, Ojczyzny, Telewizji Trwam i Radia Maryja
2) Za †† rodziców Marię i Alfonsa Kroll oraz Marię i Józefa Stein
1) O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Cecylii w dniu imienin
2) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
1) Za †† rodziców Annę i Pawła Mikołajczyk, brata Wilhelma i siostrę Marię
2) Za †† z rodziny Szczurowskich: Genowefę, Franciszka, Stanisława, Helenę i Jana
oraz Antoninę i Julię Pieczuła
1) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Bożej Loretańskiej i potrzebne łaski dla Tomasza w 21 rocznicę urodzin
2) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
Za † ojca Rudolfa Kubiczek, †† rodziców Wilhelma i Florentynę Marzotko
oraz †† z pokrewieństwa
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
1) Za †† rodziców i braci Edwarda i Aleksandra z rodziny Pietruszczak
oraz †† rodziców i rodzeństwo z rodziny Ferc
2) Za † Helenę Sobota
Za †† z rodzin Herok, Węglarczyk, Konczala i Olbrich oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)

12.00 Za † Marię Herla (od koleżanek)
17.00 1) Za † Edwarda Bieniek, †† rodziców Martę i Franciszka oraz Martę i Wincentego
Smuda i za †† z pokrewieństwa
2) Za † Mirosławę

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek

7.00

26 XI
17.30

Wtorek

7.00

27 XI
17.30
Środa
28 XI
Czwartek
29 XI

Piątek
30 XI
Sobota
1 XII

Niedziela
2 XII

7.00
17.30
7.00
17.30

7.00
17.30

1) Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej o światło
Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Marii
2) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
1) Dziękczynna w 45 rocznicę ślubu, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny
2) Za †† Agnieszkę i Pawła Kalus, Gertrudę i Leonarda Poremba, Elżbietę i Karola
Baran oraz za †† z rodziny z obu stron
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) O Boże Miłosierdzie i łaskę zbawienia dla taty i dziadka Franciszka
w 25 rocznicę śmierci
1) Za † żonę Annę w dniu urodzin
2) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
1) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
2) Za †† Cecylię i Emila Janoszków
1) Za †† Lecha Florek, Ninę i Kazimierza Malinowskich, Zofie i Mikołaja Mielniczuk
2) Za † Tomasza Chowańca
1) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
2) Za † Leonię Czubernat, †† synów Eugeniusza i Wacława oraz † żonę Wilhelminę
1) Za † Henryka Nowak w rocznicę śmierci, † syna Krystiana i †† rodziców
z obu stron
2) Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za † męża Bernarda Wieczorek
w 1 rocznicę śmierci
1) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
2) Za †† Małgorzatę i Józefa Lukowskich
Za † Władysławę Haber

1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
17.30 1) Za † Krystynę Kłuskiewicz (greg.)
2) Za †† Jana i Marię Magosz
8.00 1) W intencji Dobroczyńców i Ofiarodawców naszego Sanktuarium, Klasztoru
i Prenowicjatu
2) Za † Huberta Hajduk i † ojca Józefa (greg.)
9.30 Za † Jerzego Willim i za †† rodziców
7.00

12.00 Za † Krystynę Kłuskiewicz (greg.)
17.00 Za † ojca Antoniego Butor, †† teściów i szwagrów oraz †† z pokrewieństwa

Klasztor Franciszkanów
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel./Fax 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
18 listopada 2018 r.
1. Na nabożeństwa wypominkowe zapraszamy do naszego kościoła w dni powszednie listopada
o godz. 17.00.
2. Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci zapraszamy na mszę św. i spotkanie we wtorek,
20 listopada, o godz. 17.30.
3. Comiesięczna msza św. w intencji Ojca Świętego Franciszka, Ojczyzny, Telewizji Trwam
i Radia Maryja będzie odprawiona w środę, 21 listopada, o godz. 17.30. Po mszy św. w sali
klasztornej odbędzie się spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.
4. W piątek, 23 listopada, podczas nabożeństwa wypominkowego o godz. 17.00 będziemy się
modlić za zmarłych Braci i Siostry Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz za zmarłych
z rodzin Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
XXXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY
25 listopada 2018 r.
1. Członków Żywego Różańca zapraszamy na mszę św. w Kaplicy Loretańskiej w najbliższą
sobotę, 1 grudnia , o godz. 7.00. Po mszy św. odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych.
2. Również w przyszłą sobotę odbędzie się kolejne czuwanie Młodzi dla Jezusa. Jak zwykle
rozpocznie się ono o godz. 19.00, a zakończy około północy. Zapraszamy do udziału.
3. W przyszłą niedzielę msza św. o godz. 8.00 będzie ofiarowana w intencji wszystkich
Dobroczyńców i Ofiarodawców naszego Sanktuarium, Klasztoru i Prenowicjatu. Ofiary składane
w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na planowane prace remontowe i konserwatorskie.

…Jeździliśmy na czuwania, spotkania
RCS-u, zabawy, na pizzę, do kina.
Staraliśmy się często uczestniczyć we
Mszy św., by zapraszać Jezusa do naszego
związku, by modlić się za siebie nawzajem. Robiliśmy wszystko aby uniknąć jakichkolwiek okazji do grzechu nieczystości. Irena nigdy nie ubierała się w
sposób prowokujący. Pierwszy raz pocałowałem Irenę kilka miesięcy po rekolekcjach. Że ją kocham, powiedziałem jej,
gdy upłynęło jeszcze sporo tygodni,
ponieważ dla nas słowo „kocham” oznaczało wybór, stan, a nie tylko uczucie
zakochania. Po oświadczynach czas narzeczeństwa był dla nas pięknym
przeżyciem, ale jednocześnie trudnym, bo walka o czystość, trzeba szczerze
powiedzieć, nie jest łatwa. To jest jak wyprawa w góry. Kiedy się wspinamy
jest ciężko, trudno iść pod górę, ale kiedy dotrze się na miejsce można odpocząć
i cieszyć się pięknymi widokami. Tak samo jest z walką o czystość. Jeśli ten
trud podejmiemy, to owoce będą wspaniałe. Jednym z nich jest ogromna radość
z tego, że współmałżonkowi mogę dać najpiękniejszy prezent, którym jest moja
wypracowana czystość. A najważniejsze jest to, że jeśli się tę czystość nawet
splami ciężkimi grzechami, to zawsze można ją odzyskać, idąc ze szczerym
postanowieniem poprawy i z żalem do spowiedzi. Nawet jeśli ktoś upadł i
współżył przed ślubem, to nie znaczy, że jest skreślony. Dziewictwa wprawdzie
się nie odzyska, ale zawsze można odbudować czystość serca.
Już jako małżeństwo możemy szczerze powiedzieć, że nasza walka
się opłacała. Nadal, każdego dnia staramy się walczyć o czystość naszych serc
poprzez modlitwę i wspólne wyjścia do kościoła na Msze św., nabożeństwa, bo
chcemy, by nasze życie było oparte na skale, jaką jest Jezus Chrystus. Chcemy
też dobrze wychowywać nasze dzieci, tak by prowadzić je do ChrystusaMartusie, która niebawem skończy dwa latka i Józefa który przyjdzie na świat
za parę tygodni. Naszym najważniejszym zadaniem jest to, by siebie nawzajem
prowadzić do świętości i pomagać stawać się lepszymi ludźmi. Bóg jest, działa
i za to chwała Panu!
Michał i Irena
Rodzina Parafialna – REDAKTOR NACZELNY: ks. Tadeusz Komorek • OGŁOSZENIA PARAFIALNE (s. 2): ks. prob. Ryszard Kinder; PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W KOŚCIELE PARAFIALNYM
(s. 3-4): ks. Tadeusz Komorek; OGŁOSZENIA I PLAN NABOŻEŃSTW W KLASZTORZE (s. 5-7): o.
gwardian Paweł Solecki OFM Conv.; POZOSTAŁE (s. 1 i 8): zespołowo.

