
 

„Jezus widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, Jego uczniowie podeszli do niego. 

Wtedy zaczął nauczać: Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo 

Niebios. Błogosławieni zasmuceni, bo oni doznają 

pociechy. Błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą 

ziemię. Błogosławieni głodni i spragnieni 

sprawiedliwości , bo oni zostaną nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, bo oni doznają miłosierdzia. 

Błogosławieni czystego serca, bo oni zobaczą Boga. 

Błogosławieni, którzy krzewią pokój, bo oni będą 

nazwani synami Boga. Błogosławieni, którzy są 

prześladowani za sprawiedliwe postępowanie, bo do 

nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, 

gdy z Mojego powodu będą wam ubliżać, 

prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się  

i weselcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali 

proroków przed wami.” 

(Mt 5, 1-12) 

 

HARMONOGRAM* MSZY ŚWIĘTYCH W MIESIĄCU 

LISTOPAD 2020R. 

 
01.11.2020r. Niedziela 

godz. 11:00 – Msza św. - Uroczystość Wszystkich Świętych 

 

02.11.2020r. Poniedziałek 

godz. 16:00 – Msza św. za wszystkich zmarłych z wypominków; wypominki 

 

08.11.2020r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Halinę Gadaczek od Swatów i Rodziny Bacławskich 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Wiesława Ciemnieckiego (7) zam. Żona 

 

11.11.2020r. Środa 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. śp. Władysławę i Henryka Nowak zam. Józef 

Przybyłek z Rodziną  

 



 

 

14.11.2020r. Sobota 

godz. 16:00 – Msza św. za wszystkich zmarłych z wypominków; wypominki 

godz. 16:30 – Msza św. za śp. Elżbietę Czarnecka i zmarłych z całej rodziny 

 

15.11.2020r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. śp. Wiesława i Annę Jeż zam. Córka 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Leszka Sakowskiego (22) zam. Córki z Rodzinami 

 

22.11.2020r. Niedziela 

godz. 10:00 – Msza św. za śp. Bożenę Bandura (4) zam. Szwagier Henryk z Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Teresę Drożyńską (3) zam. Synowie i Córki z 

Rodzinami 

godz. 12:00 – Chrzest Święty 

 

28.11.2020r. Sobota 

godz. 16:00 – Msza św. za wszystkich zmarłych z wypominków; wypominki  

godz. 16:30 – Msza św. za śp. Jerzego Króla od żony Grażyny z Rodziną 

 

29.11.2020r. I Niedziela Adwentu  

godz. 10:00 – Msza św. za śp. śp. Franciszkę i jej męża Franciszka Flak zam. Córka 

Zofia z Rodziną 

godz. 11:00 – Msza św. za śp. Halinę Gadaczek zam. od Szwagra Jerzego i 

Szwagierki Teresy oraz od rodzin Gajda i Gadaczek 

 

 

W pozostałe dni poza powyższym kalendarzem Msze Św. zgodnie z ogłoszeniami 

bieżącymi. 

Serdecznie pozdrawiam w Panu Naszym Jezusie Chrystusie - Szczęść Boże 

 
*Harmonogram tylko i wyłącznie na użytek wewnętrzny Parafii. 


