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Pismo bezpłatne  

 

„Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary 
dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają. 
Wszystko staje się jednym: żywe i umarłe, 

wszystko splata się w jedną Narodową Pamięć.” 

Józefa Radzymińska -  
„…Jest jeden czas miłości” 

Gdy ci przyłożą nóż do piersi nagiej 
i każą zajrzeć do otwartej trumny, 

czego ci trzeba, szlachetny i dumny? 

- Odwagi! 

A kiedy padniesz, nieugięty, twardy, 
i wróg twe serce będzie ściskał w ręku, 

czego ci trzeba, by skonać bez jęku? 

- Pogardy! 

Oto rozsiano białe twoje kości, 
a z czynu będą potomni korzystać, 

czego chcesz, aby w milionach zmartwychwstać? 

- Miłości! 
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Kościół katolicki w Polsce uważany za część elit inteligencji polskiej,  
był brutalnie prześladowany przez nazistów podczas niemieckiej okupacji 
w latach 1939–1945.  

Represje były najdotkliwsze na terenach zaanektowanych przez nazistow-
skie Niemcy, gdzie świątynie były systematycznie zamykane, a więk-
szość duchowieństwa zamordowana, uwięziona lub deportowana. Z całe-
go terenu przedwojennej Polski co najmniej 1811 duchownych, zarówno 
diecezjalnych, jak i zakonnych, zginęło w niemieckich obozach koncen-
tracyjnych. Szacuje się, iż ok. 3000 prezbiterów polskich zostało zabitych 
w czasie II wojny światowej. Setki kościołów i klasztorów zostało skonfi-
skowanych, zamkniętych lub zdewastowanych. 

W diecezji płockiej śmierć męczeńską poniosło 114 kapłanów. Zasługują 
oni na pamięć, szczególnie teraz gdy wspominamy 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Nie powinniśmy nigdy zapomnieć o ludziach, którzy 
oddali życie za naszą ojczyznę. Niniejszy numer gazetki parafialnej został 
poświęcony kapłanom, którzy w chwili wybuchu II wojny światowej pra-
cowali w Płocku i okolicach. 

 

Czasy grozy i pogardy ocalmy od zapomnienia 
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Męczeństwo duchowieństwa w czasie II wojny św. 

Ks. arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski 
 
Urodził się 11 II 1858 roku we wsi Lubie-
nia w diec. Sandomierskiej. W 1873 roku 
wraz z rodzicami przeniósł się do Płocka. 
W 1874 roku wstąpił do miejscowego se-
minarium duchownego. 
 
Święcenia kapłańskie przyjął 10 lipca 1881 
roku.  
W 1882 roku został mianowany profesorem 
Seminarium Duchownego w Płocku i rekto-
rem kościoła poreformackiego (obecnie św. 
Jana). 
W 1908 roku papież Pius X mianował go 
biskupem płockim. Sakrę biskupią otrzymał 
6 grudnia 1908 roku  
w Petersburgu. Był autorem prac z zakresu 
historii i liturgii. 
Napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę 

przeżył bardzo mocno. Mimo różnych sugestii opuszczenia miasta nie 
zgodził się na wyjazd. Dnia 28 Lutego 1940 roku gestapo otoczyło dom 
biskupa, przeprowadziło wielogodzinną rewizję połączoną  
z rabunkiem, a arcybiskupa wraz z biskupem Wetmańskim  
i ks. Wilkońskim, kapelanem, przewiozło do Słupna. 

Osadzony pod strażą w budynku szkolnym przebywał tam rok.  
W nocy z 6 na 7 marca 1941 roku biskupi zostali przewiezieni wozami do 
Imielnicy, a stamtąd samochodami do piwnic płockiego ratusza, gdzie 
przetrzymywano wszystkich aresztowanych księży  
z powiatu płockiego. Dnia 8 marca o godzinie 6 rano podstawione auta 
wywiozły wszystkich do obozu w Działdowie 

W obozie arcybiskup był torturowany fizycznie, wyśmiewany, 
poddawany próbom profanacji krzyża, mimo to nie załamał się.  

Zmarł prawdopodobnie 28 maja 1941 roku, mając 83 lata. Miejsce 
pochowania jego zwłok jest do dziś nieznane.  
13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił arcybiskupa  Nowo-
wiejskiego i biskupa Wetmańskiego błogosławionymi. 
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 Ks. biskup Leon Wetmański 
 
Urodził się 10 maja 1887 roku w Żurominie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 
1912 roku. W 1918 roku został mianowany 
profesorem Seminarium Duchownego  
w Płocku. 
Mianowany przez Stolicę Apostolską bisku-
pem pomocniczym płockim, przyjął sakrę  
22 kwietnia 1928 roku w Płocku.  
Pasją jego życia była praca charytatywna  
i rekolekcyjna.  
Po raz pierwszy był aresztowany 11 listopada 
1939 roku i osadzony w płockim więzieniu, 
po kilku dniach zwolniony. 
Dnia 28 lutego 1940 roku wraz ze swoim Or-

dynariuszem przewieziony do Słupna, a ponad rok później do Działdowa. 
Ostatnie chwile życia biskupa Wetmańskiego są nieznane. Praw-

dopodobnie został zamordowany wraz z innymi w czasie, kiedy likwido-
wano pozostałych przy życiu więźniów po epidemii tyfusu w lipcu  
i sierpniu 1941 roku. Oficjalne zawiadomienie władz niemieckich podało 
datę zgonu na dzień 10 października 1941 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biskupi płoccy na internowaniu w Słupnie 

Męczeństwo duchowieństwa w czasie II wojny św. 
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Ks. Władysław Skierkowski 
Urodził się 12 marca 1886 roku we wsi Głu-
żek koło Mławy. Po skończeniu miejscowej 
szkoły, mając zamiłowanie do muzyki, uczył 
się prywatnie w Mławie u organisty, a potem 
w Płocku u znanego muzyka i kompozytora 
ks. Eugeniusza Gruberskiego. Ze względu na 
kłopoty finansowe podjął pracę  jako organi-
sta w kościele poreformackim w Płocku 
(obecnie św. Jana). 
W 1906 roku wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Płocku.   
Dnia 23 czerwca 1912 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. Pracę duszpasterską zaczął od 
wikariatu w Dzierzgowie, następnie w My-

szyńcu, Kransnosielcu, Różanie, w 1920 roku otrzymał probostwo w 
Ciachcinie, a 1 kwietnia 1925 roku probostwo w Imielnicy. Mimo pracy 
duszpasterskiej cały czas zajmował się muzyką, szczególnie kurpiowską. 
Wydał zbiór „Puszcza Kurpiowska w Pieśni”. Należał do Towarzystwa 
Naukowego Płockiego, gdzie często wygłaszał referaty. Napisał sztukę 
„Wesele na Kurpiach” – utwór wystawiany w Polsce i za granicą. Pro-
boszcz Imielnicki znany był nie tylko z zamiłowań muzycznych. Podjął 
się dzieła wybudowania nowego kościoła. Dnia 16 czerwca 1935 roku 
biskup Leon Wetmański konsekrował nową świątynię, a arcybiskup An-
toni J. Nowowiejski odprawił uroczystą sumę.  Mimo zawieruchy wojen-
nej nie opuścił parafian z Imielnicy. Został aresztowany w nocy, 7 marca 
1941 roku, kiedy do Imielnicy przywieziono ze Słupna biskupów płoc-
kich i innych księży z okolic. W sierpniu 1941 roku przyszło powiado-
mienie  z Działdowa, że ks. Skierkowski zmarł na zapalenie płuc 20 
sierpnia 1941 roku w obozie w Działdowie. Miejsce jego pochówku jest 
nieznane. Marzeniem ks. Skierkowskiego było pochowanie go przy ko-
ściele w Imielnicy. 

   

Męczeństwo duchowieństwa w czasie II wojny św. 
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Ks. Józef Latarski 
Urodził się 19 marca 1905 roku we wsi Bory-
szewo Stare. Po skończeniu szkoły powszech-
nej w Rogozinie w 1916 roku zapisał się do 
Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Płocku. Po uzy-
skaniu matury wstąpił do miejscowego Semi-
narium Duchownego, które ukończył przyjmu-
jąc 10 czerwca 1934 roku święcenia kapłań-
skie. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął od 
wikariatu w Obrytem. Miał żywy tempera-
ment, był stanowczy, często nieustępliwy. Zdo-
był sobie jednak szacunek i uznanie swoją gor-
liwą pracą, szczególnie wśród młodzieży.  
Na parafii w Obrytem zastała go wojna. 
Został aresztowany 9 września 1939 roku wraz  
z ks. proboszczem po wkroczeniu Niemców do 
Obrytego. Proboszcz został za klika dni zwol-

niony, ale ks. Latarskiego zatrzymano. Przebywał najpierw w Stoczku 
koło Olsztynka, następnie przewieziony do Hohenbruch pod Królewcem,  
a stamtąd, w połowie marca 1940 roku, do obozu w Działdowie. Po raz 
ostatni widzieli go księża płoccy w połowie kwietnia 1940 roku, uczestni-
czącego w codziennych „krwawych przechadzkach” obozowych. Dokład-
na data jego śmierci pozostaje nieznana. 

 

Męczeństwo duchowieństwa w czasie II wojny św. 

Ks. Aleksander Broszkiewicz (l. 65) 
- administrator w Miszewku Strzał-
kowskim, zamordowany prawdopo-
dobnie w 1941 r. w Działdowie 
(dokładna data nieznana)  

Ks. Stefan Caban (l. 26) 
- wikariusz w Słupnie, zamordowany 
16 października 1941 r. w Działdo-
wie 
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Męczeństwo duchowieństwa w czasie II wojny św. 

Ks. Piotr Dmochowski (l. 76) 
- prałat archidiakon kapituły płoc-
kiej, zamordowany 18 lutego 1941 r. 
w Działdowie 

Ks. Tadeusz Dublewski (l. 51) 
- kanonik kapituły katedralnej, 
zamordowany 19 stycznia 1945 r. 
w Płocku  

Ks. Władysław Duszczyk (l. 58) 
- proboszcz w Dobrzykowie, zamor-
dowany 4 maja 1942 r. w Dachau 

Ks. Wawrzyniec Foks (l. 35) 
- wikariusz w płockiej farze, zamor-
dowany 29 marca 1941 r. w Dachau 

Ks. Franciszek Giergielewicz (l. 55) 
- proboszcz w Płocku – Radziwiu, 
zamordowany 10 września 1941 r. 
w Działdowie  

Ks. Adam Goszczyński (l. 66) 
- proboszcz w Bodzanowie, 
zamordowany 11 sierpnia 1941 r. 
w Działdowie  
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Męczeństwo duchowieństwa w czasie II wojny św. 

Ks. Eugeniusz Kleniewski (l. 28) 
- wikariusz w Łętowie, 
zamordowany 15 września 1941 r. 
w Działdowie  

Ks. Franciszek Klimkiewicz (l. 72) 
- rektor Seminarium Duchownego w 
Płocku, zamordowany 20 lutego 
1941 r. w Działdowie 

Ks. Stanisław Kobyliński (l. 47) 
- proboszcz w Brwilnie, zamordowa-
ny 8 grudnia 1941 r.  w Działdowie 

Ks. Bronisław Koper (l. 38) 
- wikariusz w Bodzanowie, zamordo-
wany 12 września 1941 r. w Działdo-
wie  

Ks. Jan Krogulecki (l. 58) 
- proboszcz w Białej, zamordowany 
5 września 1941 r. w Działdowie  

Ks. Leon Kulasiński (l. 30) 
- kapelan szpitala w Płocku, zamor-
dowany 24 listopada 1941 r. w Da-
chau  
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Męczeństwo duchowieństwa w czasie II wojny św. 

Ks. Antoni Kuśmierczyk (l. 38) 
- dyrektor diecezjalny Stowarzyszeń 
Religijnych, zamordowany 11 wrze-
śnia 1941 r. w Działdowie  

Ks. Paweł Kwiatkowski (l. 53) 
- proboszcz w Soczewce, rozstrzela-
ny 23 września 1939 r. w Soczewce  

Ks. Józef Michalak (l. 66) 
- prof. Sem. Duch., zamordowany  
20 czerwca 1941 r. w Działdowie 

Ks. Adolf Modzelewski (l. 79) 
- dziekan katedralny płocki, zamor-
dowany 16 czerwca 1941 r. w Dział-
dowie  

Ks. Stanisław Nasiłowski (l. 37) 
- proboszcz w Słupnie, zamordowa-
ny 5 maja 1941 r. w Działdowie  

Ks. Józef Ogrodowicz (l. 36) 
- proboszcz w Radzanowie, zamor-
dowany 18 września 1941 r. w Dział-
dowie  
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Ks. Józef Rościszewski (l. 82) 
- kanonik kapituły katedralnej, eme-
ryt, zamordowany 18 lutego 1941 r. 
w Działdowie  

Ks. Bolesław Skarżyński (l. 74) 
- proboszcz w Zagrobie, zamordowa-
ny 12 sierpnia 1941 r. w Działdowie  

Ks. Jan Szydłowski (l. 49) 
- prof. Sem. Duch., zamordowany  
26 sierpnia 1941 r. w Działdowie  

Ks. Władysław Turowski (l. 51) 
- proboszcz w Gąbinie, zamordowa-
ny 13 kwietnia 1942 r.  
w Mauthausen  

Ks. Antoni Walczak (l. 38) 
- proboszcz w Blichowie, 
zamordowany w 1941 r. (dokładna 
data nieznana) w Działdowie  

Ks. Ludwik Wilkoński (l. 74) 
- kapelan arcybiskupa Nowowiej-
skiego, internowany w Słupnie, 
gdzie zmarł nagle 2 czerwca 1940 r.  
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Ks. Ludwik Wiloch (l. 55) 
- proboszcz w Łętowie, zamordowa-
ny 16 sierpnia 1941 r. w Działdowie  

Ks. Eugeniusz Wiśniewski (l. 47) 
- proboszcz w Ciachcinie,  
zamordowany 14 sierpnia 1941 r.  
w Działdowie  

Ks. Longin Wiśniewski (l. 52) 
- administrator w Woźnikach, 
rozstrzelany 18 stycznia 1945 r. 
w Lasach Brwileńskich koło Płocka  

Ks. Adam Zaleski (l. 42) 
- prof. Sem. Duch., kapelan arcybi-
skupa Nowowiejskiego, zamordowa-
ny 8 grudnia 1941 r. w Działdowie  

Ks. Jan Zawidzki (l. 52) 
- proboszcz w Staroźrebach, zamor-
dowany 18 października 1941 r. 
w Działdowie  

Ks. Julian Zalewski (l. 71) 
- proboszcz w Bulkowie, 
zamordowany w 1941 r. (dokładna 
data nieznana) w Działdowie  
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Od wojny, nędzy i od głodu 
Sponiewieranej krwi narodu, 
Od łez wylanych obłąkanie 

Uchroń nas, Panie 
 

Od niepewności każdej nocy, 
Od rozpaczliwej rąk niemocy, 

Od lęku przed tym, co nastanie, 
Uchroń nas, Panie 

 
Od bomb, granatów i pożogi, 

I gorszej jeszcze w sercu trwogi, 
Od trwogi strasznej jak konanie 

Uchroń nas, Panie 
 

Od rezygnacji w dobie klęski, 
Lecz i od pychy w dzień zwycięski, 
Od krzywd - lecz i od zemsty za nie 

Uchroń nas, Panie 
 

Uchroń od zła i nienawiści. 
Niechaj się odwet nasz nie ziści. 
Na przebaczenie im przeczyste 

Wlej w nas moc, Chryste. 

Jan Romocki "Modlitwa Szarych Szeregów"  
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Losy płockich i okolicznych kościołów  podczas II wojny św. 

1. Płock. Katedra – uszkodzona 5 września 1939 r., nieczynna od lutego 
1941 r. 
2. Płock. Stanisławówka – kościół nieczynny od lutego 1941 r. 
3. Płock. Św. Jana Chrzciciela – kościół nieczynny od lutego 1941 r., za-
mieniony na skład rzeczy wojskowych 
4. Płock. Radziwie – 19 lutego 1941 r. kościół zamieniono na skład zboża 
i cementu 
5. Biała – kościół zamknięty od marca 1941 r. 
6. Bielsk – kościół zamknięty od 1941 r. 
7. Blichowo – kościół zamknięty od 7 marca 1941 r.  
8. Bodzanów – kościół zamknięty od 7 marca 1941 r. 
9. Bulkowo – kościół zamknięty od 7 marca 1941 r. W 1942 r. kościół 
rozebrano, a część drewna Niemcy wykorzystali do zbudowania szubieni-
cy na rynku w Bodzanowie 
10. Ciachcin – kościół zamknięty od 6 marca 1941 r. 
11. Dobrzyków – kościół zamknięty od 1941 r. 
12. Imielnica – kościół zamknięty od 7 marca 1941 r. 
13. Łętowo – kościół zamknięty od marca 1941 r. 
14. Miszewko Strzałkowskie – kościół zamknięty od 1942 r. 
15. Radzanowo – kościół zamknięty od 7 marca 1941 r. 
16. Słupno – kościół zamknięty od 7 marca 1941 r. 
17. Soczewka – kościół zamknięty od 26 sierpnia 1941 r. 
18. Trzepowo – kościół zamknięty od 1941 r. 
19. Zagroba – kościół zamknięty od 7 marca 1941 r. 
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Określenie dokładnej liczby zabitych obywateli Rzeczypospolitej w cza-
sie II wojny światowej stanowi do dzisiaj ogromny problem. Liczba ta 
pozostaje nieznana, podobnie jak nazwiska wszystkich ofiar. W zależno-
ści od źródeł łączna strata ludności Polski podczas wojny wynosi między 
6 -7 milionów osób. Z rąk Niemców miało zginąć ponad 5 milionów pol-
skich obywateli, z czego około od 1,5 do 1,7 miliona Polaków, resztę sta-
nowili Żydzi (od 2,9 do 3,3 miliona) oraz nieustalona dokładnie liczba 
przedstawicieli mniejszości narodowych. W bezpośrednich działaniach 
wojennych poległo około 450 tysięcy polskich obywateli. Straty ludności 
powstałe w wyniku eksterminacji pośredniej i bezpośredniej byłym ponad 
dziesięciokrotnie większe. Świadczy to dobitnie o ludobójczym charakte-
rze niemieckiej okupacji  

Bilans wojenny 
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Msze święte: 
Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  
l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 
godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą św./ 
Nabożeństwa: 
Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 18 00 
Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-
sie letnim: kwiecień - listopad/ 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-
nej mszy św. ok. 1830,  
Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 
Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 1115 
Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 
Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 
Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  
(dla dzieci i młodzieży w poniedziałek i środę) 
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 
Spotkania:  
Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - poniedziałek i czwartek o godz. 1730   
Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  
Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  
Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  
Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   
Tel. plebania - 507 119 511 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

„Tylko miłością dochodzi się do celu.” 
 

bł. abp. Antoni Julian Nowowiejski    

św. Ignacy Loyola  

Złote myśli 

„Ku roznieceniu ognia miłości Bożej, nie ma stosowniejszego drzewa  
nad drzewo krzyża świętego”. 
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Redaguje zespół.  
Adres do korespondencji:  
Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne – Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

Pragnę podziękować Kołu Żywego Różańca za przygotowanie i prowadzenie 
przez cały miesiąc październik różańca. Dziękuję za prowadzenie w okresie 
wiosenno - letnim Koronki do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni 
o godz. 1500. Od 1 listopada br. kościół będzie zamknięty i tylko podczas li-
turgii będzie otwarty. Wdzięczny jestem także rodzicom, dziadkom i babciom 
za przyprowadzanie swoich dzieci na nasz wspólny różaniec. Był to piękny 
obraz, kiedy duża grupa dzieci regularnie modliła się na różańcu.  

W domu parafialnym w od listopada firma ociepla zewnętrzne ściany i połozy 
tynk. Następny etap to wymurowanie wszystkich schodów wejściowych i pod-
jazdu dla osób niepełnosprawnych. Kolejny etap to prace we wnętrz obiektu. Z 
całego  dziękuję za wszystkie ofiary i  ludzkiej życzliwości.  

Przypominam o modlitwie za naszych zmarłych – WYPOMINKI. Od  
2 grudnia br. będziemy się modlić za  osoby polecane w 2019 roku.  

OGŁOSZENIA 

10 listopada br. w ramach parafialnych obchodów 101-lecia odzyskania Nie-
podległości w naszej świątyni o godz. 930 i 1130  będę odprawione uroczysta 
Msza św. w intencji Ojczyzny. Podczas Eucharystii będziemy mogli wysłuchać 
okolicznościowy program słowno-muzyczny przygotowany przez naszych pa-
rafin i chór. Serdecznie dziękuję wszystkim którzy przygotowywali i włączyli 
się w wykonanie programu.  

Uroczystości komunijne odbędą się w naszej parafii 9 maja 2020 r. Kandydaci 
do bierzmowania przystąpią do sakramentu za dwa lata. Rodziców dzieci ko-
munijnych zachęcam po raz kolejny do refleksji nad wychowaniem religijnym 
dzieci. Potraktowanie poważne przygotowania, to pokazanie dzieciom, że Bóg 
ma ważne miejsce w życiu ojca i matki. Starajmy się cała rodziną przybyć 
punktualnie na mszę św. Potraktujmy niedzielę, jako dzień święty, a nie po Eu-
charystii wykonujemy prace, które można zrobić w sobotę lub po pracy. Bóg 
nie jest produktem ze sklepu. Jak My dorośli będziemy Go, Boga traktować, 
tak również będą postępować i czynić nasze dzieci. My powinniśmy dawać im 
dobry przykład. Poświęćmy naszym dzieciom w niedzielę więcej czasu: wspól-
na msza św., obiad i spacer lub inne wydarzenie, ale wspólnie przeżywane.  
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Dzień    Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Cz. 1 UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH  

ŚWIĘTYCH 

 1800 msza św.   

Pi. 2  WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH 

WIERNYCH ZMAR-
ŁYCH 

I PIĄTEK MIESIĄCA 

1600 wizyta u chorych  
/czwartek/ 
1700 nabożeństwo i spo-
wiedź 
1800 msza św. 

Nd. 4 XXXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św.  

Po.-Pi. 5-9   1800 msze św.  

So. 10  ŚWIĘTO  
NIEPODLEGŁOŚCI 

1600 msza św. w intencji 
100-lecia obchodów Nie-
podległości Polski 
1800 msza św. 

Nd. 11 XXXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 
1130 msza św. 

Po.-So. 12-17   1800 msze św.  

Nd. 18 XXXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie rodzi-
ców dzieci komunijnych, 
1130 msza św., spotkanie 
kandydatów do bierzmowania 

Po.-So.  19-24   1800 msze św.  

Cz.  22  ŚW. CECYLII 1800 msza św., nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego 

Nd. 25 UROCZYSTOŚĆ  
CHRYSTUSA, 

KRÓLA WSZECH-
ŚWIATA 

 930 msza św., spotkanie 
Koła Żywego Różańca 
1130 msza św.  

Po.-Pi. 26-30   1800 msze św.  

W okresie listopada pamiętajmy w modlitwie za zmarłych. Można podczas mszy 
św., osobistej modlitwy czy wypełniając warunki odpustu zupełnego. Ci, którzy 
już od nas odeszli czekają na naszą pomoc i wsparcie. Nie tylko wizyta przy gro-
bie osoby zmarłej, ale przede  duchowe zaangażowanie może ulżyć naszym zmar-
łym. 


