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Prawidło tygodnia:
„W czasie Podniesienia, gdy Pan Jezus zstępuje na ołtarz, bądźmy gotowi i
dajmy się przemienić przez Niego, jak hostia w rękach kapłana. Nie obawiajmy się naszej niegodności. Pan Jezus wszystkiemu zaradzi. Bóg-Stwórca nie
tylko przemienić nas może, ale moc Jego stworzyć nas na nowo może, w jednej chwili. Trzeba Mu się tylko oddać. Trzeba Mu wierzyć, trzeba Mu ufać,
trzeba Go kochać. On wleje w nas mocą swoją i wiarę, i ufność, i miłość. Miłością Jego będziemy Go kochać”.
- Sł. B. Matka Elżbieta Róża Czacka

Wracamy...
PORZĄDEK ZWYKŁY
(od 1 września do 30 czerwca)
Msze św. w dni powszednie: 6.30, 8.00, 17.30 i 18.30.
Msze w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 17.00,
19.00.
Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek:
9.00 - 10.00 oraz 17.00 - 18.00.
sobota: 9.00 - 10.00.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

CZYTANIE I
Pwt 4, 1-2. 6-8
Wezwanie do zachowania przykazań
Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które
uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje
Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z
tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na
was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i
umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to
Prawo, które ja wam dziś daję?»
Prawy zamieszka w domu Twoim,
Panie.
Kto będzie przebywał w Twym przybytku,
Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa
sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, *
kto nie czyni bliźniemu nic złego

i nie ubliża swoim sąsiadom, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla
siebie, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

CZYTANIE II
Jk 1, 17-18. 21b-22. 27
Wprowadzać słowo w czyn
Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia
zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby
pierwocinami Jego stworzeń. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione
w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w
czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i
wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
EWANGELIA
Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23
Prawo Boże a zwyczaje
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z
Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi,

trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze
i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji
starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci
Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a
trzymacie się ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i
rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z
zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca
ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa,
chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
Rozważanie
Teologia Kardynała Wyszyńskiego
„Bóg nas pierwszy umiłował. Dla Boga Ojca „umiłować” to znaczy
powołać do bytu, do istnienia, do życia. Tak wygląda tajemnica człowieka
chodzącego po ziemi, któremu może się wydawać niekiedy, że nikt go nie
miłuje, że nawet Bóg o nim zapomniał. Największym grzechem jest zwątpienie: czy Bóg mnie miłuje? Czy Bóg mnie jeszcze miłuje? I tego człowiek dopuścić się nie może. Byłby to grzech przeciwko Istocie Boga, który jest miłością” / Stefan Kardynał Wyszyński, Źródła odrodzenia, 1993, s. 23 /. Teologia trynitarna. Wzniosła i konkretna. Wizja teologa i Pasterza. Nauczanie
ponadczasowe. Ochrona wiernych przed skutkami nacisku i propagandy.
Prymas Tysiąclecia. Wiele jest pięknych głosów w operze, ale jak zaśpiewa
Aleksandra Kurzak, to powiemy wtedy: śpiew Aleksandry Kurzak. Mamy na
myśli śpiew charyzmatyczny - tylko ona tak śpiewa. Tylko Kardynał Stefan
Wyszyński miał taką teologię.
„Złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to
zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” / Mk 7, 21-23 /. 13 zachowań człowieka, który kieruje się wszystkim, a nie miłością. Doskonałość
osiąga się naśladując Chrystusa. Rezygnacja posiadania nie jest celem samym w sobie, lecz urzeczywistnieniem miłości bliźniego, która należy do
przykazań. Dobra stworzone są wprost konieczne do rozwoju osobowego
człowieka, musi człowiek o nie zabiegać, ale w sposób uporządkowany, god-

-ny istoty rozumnej i właśnie na tym odcinku pojawia się zasadnicza trudność, bardzo łatwo zagubić granicę. Doskonałość to wybór między być i
mieć. Słyszałem zdanie: same zakazy w tych przykazaniach. No to podam
przykazania w 1-ym przypadku: Bóg, Imię Boże, Niedziela, Rodzice, Życie,
Rodzina, Dobra materialne, Dobra duchowe / miłość /. To są wartości ludzkości. Na nich powinna opierać się chrześcijańska tradycja. Dlatego profesor
Andrzej Święcicki mawiał: w tradycji jest mądrość pokoleń.
Wnuczka mówi do babci: jak mamusia mi zwraca uwagę, to chce mi
się śmiać. A jak tatuś mi zwraca uwagę, to chce mi się płakać. A jak babcia
zwraca uwagę? Bo kiedy wnuczka poszła z babcią do sklepu / i z koleżanką /,
babcia powiedziała co wnuczka ma wziąć do kasy. Babcia zrobiła zakupy, a
dziecko jeszcze oglądało perfumy. „Całe to zło z wnętrza pochodzi” - mówi
Pan Jezus. Czyli o wnętrze / serce, rozum, sumienie / trzeba dbać. Sumienie
jest to głos rozumu.
Podczas wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej / 12501230 przed Chrystusem / w masywie Synaju miało miejsce najważniejsze
wydarzenie w historii Izraela - przymierze z Jahwe. Przymierze zostało zawarte na dziesięć słów. Izraelici zdawali sobie sprawę, że zachowanie Dekalogu jest dla nich źródłem życia. W Dekalogu jest fundament i synteza wiary
i moralności. Dekalog był chlubą ludu Bożego Starego Przymierza. Natomiast chlubą Nowego Przymierza jest, jak powie św. Paweł, Chrystus Ukrzyżowany. Dekalog zawiera najważniejszy zbiór przepisów religijnomoralnych. W nim znajduje się wszystko, co jest najważniejsze. W Dekalogu
jest zawarte prawo naturalne wyryte przez Stwórcę w rozumnej naturze człowieka. Izraelici mówili: Czy jest inny jakiś naród, który ma takie prawo? W
Dekalogu jest pewna logika porządku: Pierwsze trzy przykazania dotyczą
relacji z Bogiem, czyli miłości do Niego, a pozostałe dotyczą relacji z drugim
człowiekiem. Jest w tym porządku pewne przesłanie: tylko wtedy, gdy we
wszystkim jest Bóg i miłość do Niego, jest możliwa prawdziwa miłość do siebie, do drugiego człowieka, do różnych wartości i do otaczającej rzeczywistości / ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne…
2018, rok „B”, część II, s. 428 /.
ks. Stanisław Stradomski
***
Ogłoszenia Parafialne - 1/2
1.Tylko przez 2 dni obowiązuje jeszcze wakacyjny porządek Mszy św. Od środy (1 IX) powracamy do normalnego rozkładu Mszy św. w dni powszednie
(6.30 / 8.00 / 17.30 / 18.30) i w niedziele (7.00 / 8.30 /10.00 / 11.30 /
13.00 / 17.00 i 19.00).
2.Również kancelaria parafialna od środy będzie ponownie czynna według
normalnego schematu (w tygodniu 9.00 ÷ 10.00 i 17.00 ÷ 18.00, a w soboty
tylko rano 9.00 ÷ 10.00).

3.Pojutrze (31 VIII) przypada 41. rocznica zakończenia strajków
i podpisania porozumień sierpniowych, które doprowadziły do powstania
pierwszych Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Polsce.
Pamiętajmy w naszej modlitwie, za wstawiennictwem błogosławionego Ks.
Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”, o tych, którzy wtedy angażowali swoje życie i zdrowie, aby dzisiejsza Polska mogła cieszyć się prawdziwą
wolnością, pokojem i suwerennością.
4.Dyrekcja oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej i Liceum Sióstr Nazaretanek zapraszają na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego AD
2021/2022 w środę (01 IX). Msza św. dla Liceum rozpocznie się o godz.
9.30, dla uczniów klas IV÷VIII Szkoły Podstawowej o godz. 11.00, zaś dla
najmłodszych dzieci z klas I÷III o godz. 16.00. Zapraszamy!
5.W środę (01 IX) przypada też 82. rocznica wybuchu II. wojny światowej.
W czasie Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 będziemy polecać Panu Bogu
zmarłych w okresie działań wojennych, a szczególnie polskich żołnierzy,
powstańców i ludność cywilną, oraz wszystkich poległych w walce o niepodległość i suwerenność umiłowanej Ojczyzny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!
6.W tym tygodniu przypada I. piątek i I. sobota miesiąca. Spowiedź w I. piątek (3 IX) od godziny 16.00. Msza św. dla wszystkich dzieci ze Szkół i Przedszkoli, szczególnie z terenu Parafii, z racji na początek nowego roku szkolnego o godz. 16.30. Także tego dnia rozpoczniemy Nowennę przed Uroczystością beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej, którą
będziemy odprawiać przez 9 kolejnych dni zaraz po Mszy św. o godz. 17.30.
7.Uroczyste poświęcenie tornistrów dla uczniów klas I odbędzie się w przyszłą niedzielę (05 IX) podczas Mszy św. o godz. 11.30. Tak jak dotychczas
zapraszamy na tę Eucharystię wszystkich najmłodszych Parafian, dzieci
szkolne i przedszkolne.
8.Przygotowujemy ostateczny projekt i terminy przygotowania do I. Komunii św. dla obecnych uczniów klas III. Uroczystość komunijną planujemy
wstępnie na sobotę, 14 maja 2022 roku. Przez cały wrzesień trwać będą zapisy do grupy komunijnej. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami zgłoszeniowymi, które będą dostępne na stronie internetowej naszej Parafii.
9.W I. sobotę (04 IX) Msza św. w intencji wynagradzającej Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00.
Zaraz po niej zapraszamy też na wspólny, I.-sobotni różaniec.
10.Z okazji 100-ej rocznicy powstania w Irlandii pierwszej wspólnoty
„Legionu Maryi”, w niedzielę (05 IX), podczas Mszy św. transmitowanej
przez radio z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie w I. programie Polskiego Radia oraz w Radiu Maryja, okolicznościową homilię wygłosi Opiekun tej
wspólnoty w ramach KEP - Ks. Biskup Roman Marcinkowski. Przedstawiciele Legionu Maryi z naszej Parafii zachęcają do udziału w transmisji, która
rozpocznie się za tydzień o godz. 9.00.

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Wrzesień 2021
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje: Ogólna: Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i
zrównoważony ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w
to mądrze angażują.
•Ewangelizacyjna: Aby Kościół otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do
reformowania się w świetle Ewangelii.
•Za Papieża, biskupów, prezbiterów i cały Kościół pielgrzymujący, aby wytrwale siał ziarno słowa Bożego, ufając w jego owocność.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych
– szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie
wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych
w żałobie i smutku.
•O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy,
pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
•Za narody skłócone ze sobą, aby doszły do trwałej zgody na drodze pokojowych rozmów.
•Za zatwardziałych grzeszników i niewierzących, aby modlitwa wspólnoty Kościoła wyjednała im łaskę wiary, skruchę i żal za grzechy.
•Za rolników, by z ufnością powierzali Bogu swoją pracę i zebrali obfite plony.
•Za osoby starsze, samotne i chore, aby Bóg otaczał je swoją troską i obdarzał
tym, czego potrzebują i aby potrafiły dzielić się doświadczeniem wiary z młodym pokoleniem.
•Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił
ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
•Za nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby ich nauczanie otwierało serca młodych ludzi na łaskę Bożą i rozwijało złożone w nich talenty.
•O radość nieba dla poległych w kampanii wrześniowej i dla ofiar II wojny
światowej.
•O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla
polityków i przywódców państw.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie.
•O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację
Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby
dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
•Intencje własne.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 30 VIII
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 + Helenę SZYMUTA (greg 29)
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Zofię w 8 rocz śm i ++ z rodziny GALATÓW i GAJNIAKÓW
WTOREK 31 VIII
7.00 + Helenę SZYMUTA (greg 30)
7.00 + Janusza WCZEŚNIAKA
18.30 O Boże błogosławieństwo dla Anny FLISOWSKIEJ z okazji 95 rocz. urodzin i opiekę Matki Bożej na dalszą drogę
18.30 + Jadwigę i Władysława SZYCH
ŚRODA 1 IX
6.30 Za dobrodziejów Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 1)
17.30 ++ Bronisława (m), Bronisławę,
Bronisława (m), Wojciecha, Helenę, ++
z rodz. MOLSKICH, DZIARNOWSKICH, BAZAKÓW, SOLIŃSKICH,
BIELAWSKICH, SYTÓW, MAMAJÓW i
KUCIŃSKICH
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rozalii (II rocz. urodzin)
17.30 +Stefana (m) KUBISIAKA(greg 1)
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
Za wszystkich darczyńców i ofiarodawców wspierających naszą Parafię
•
W intencji wszystkich ofiar II
wojny światowej, żołnierzy i cywilów
zmarłych w trakcie walk oraz eksterminowanych w obozach i łagrach
CZWARTEK 2 IX
6.30 + Stefana (m) OLSZOWCA w 37
rocz śm, Barbarę SAŁEK w 21 rocz śm,
i ++ z rodz. OLSZOWCÓW, KIELICHÓW i KUŹMÓW
8.00 W intencji panu Bogu wiadomej
17.30 + Stefanię KOZŁOWSKĄ
17.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 2)
18.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 1)
18.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 2)
PIĄTEK 3 IX (NOWENNA PRZED

BEATYFIKACJĄ – dzień 1 )
6.30 Za Prowincję Błogosławionych
Męczennic na Białorusi
8.00 O Boże błogosławieństwo na
Nowy Rok Szkolny dla dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły MONTESSORI
17.30 O Miłosierdzie Boże dla Ani
DROZDOWSKIEJ
17.30+Stefana KUBISIAKA (greg 3)
18.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 2)
18.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 3)
SOBOTA 4 IX
6.30 Dziękczynna za dar świętości bł.
Sióstr Męczennic z Nowogródka i za
tych, którzy powierzają się ich wstawiennictwu
8.00 W intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
8.00O potrzebne łaski i zdrowie dla
Sióstr i S. Józefy przez przyczynę bł.
Sióstr Męczennic z Nowogródka
17.30 + Elżbietę i Przemysława HNIEDZIEWICZ, Janinę i Olgę KALBARCZYK
17.30 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 3)
18.30 + Stefana KUBISIAKA (greg 4)
18.30 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 4)
NIEDZIELA 5 IX – 23 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 W intencjach S. Lilianny - imieninowa
8.30 + Stefana (m) KUBISIAKA
(greg 5)
10.00 ZA PARAFIAN
11.00 + Stanisława WIŚNIEWSKIEGO – 8 rocz śm
13.00 O Boże błogosławieństwo dla
Mateusza, Moniki i Krzysztofa WASIELWSKICH
13.00 + Jolantę WOJTUSIAK (greg 5)
17.00 ŻYWY RÓZANIEC
19.00 + Mariana JELENIEWSKIEGO
(greg 4)
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XXII Niedziela Zwykła
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11.W I. sobotę (04 IX) kapłani powrócą z comiesięczną posługą sakramentalną u chorych. Początek wizyty od godz. 10.00.
12.Pierwsze spotkanie Kół Żywego Różańca po wakacjach odbędzie się wyjątkowo dopiero w III. Niedzielę miesiąca (19 IX). Początek spotkania o
godz. 16.00 w Domu Parafialnym. Planujemy też w tym roku powstanie nowego, wyłącznie męskiego Koła Różańcowego. Zapisy już trwają (przez cały
miesiąc), a szczegółowy program jego działalności przedstawimy na wrześniowym spotkaniu KŻR. Gorąco zachęcamy Panów w każdym wieku do
podjęcia tej wspólnej modlitwy.
13.Dysponujemy już Księgą intencji na nowy rok. Już dzisiaj (w zakrystii), a
od jutra również w kancelarii (także telefonicznie), można rezerwować terminy Mszy św. na pierwsze półrocze 2022 roku. Zapraszamy!
14.W minionym tygodniu dokonaliśmy niezbędnego remontu dachu nad
wejściem do kościoła. Ta prowizoryczna naprawa ujawniła fatalny stan całego poszycia dachowego nad kościołem. Pilnie przygotowujemy projekt jego
remontu i wniosek o dofinansowanie kosztownej restauracji, ale bez Waszej, drodzy Parafianie pomocy, nie będzie to możliwe. Dziękujemy wszystkim, którzy swoimi ofiarami, tymi duchowymi oraz materialnymi, wspierają
niezbędne prace projektowe i przyszłą ich realizację. Bóg zapłać!
15.Dziękujemy za przestrzeganie zaleceń sanitarnych związanych z Covid-19,
które wciąż obowiązują wewnątrz kościołów.
16.Zgodnie z wolą naszego ordynariusza, Ks. Kard Kazimierza Nycza, w
przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na pomoc dla uchodźców i
mieszkańców Afganistanu. Okażmy nasze serce i wrażliwość wobec uczestników tego dramatu, jaki za pośrednictwem mediów rozgrywa się w tym
kraju także na naszych oczach.
17.Witamy wszystkich naszych Parafian, Sympatyków i Gości, którzy powrócili już z wakacyjnego wypoczynku do swoich domów, rodzin i miejsc pracy
- niech Pan Was darzy swoją łaską. Szczęść Boże!
DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
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