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Ewangeliczne zamyœlenie
                      VII Niedziela zwyk³a          

 Ewangelia:  £k 6,27 - 38   

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy s³uchacie: Mi³ujcie waszych 

nieprzyjació³; dobrze czyñcie tym, którzy was nienawidz¹; b³ogos³awcie tym, którzy was 

przeklinaj¹, i módlcie siê za tych, którzy was oczerniaj¹. Jeœli ciê kto uderzy w policzek, 

nadstaw mu i drugi. Jeœli zabiera ci p³aszcz, nie broñ mu i szaty. Dawaj ka¿demu, kto ciê 

prosi, a nie dopominaj siê zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, ¿eby ludzie wam 

czynili, podobnie wy im czyñcie. Jeœli bowiem mi³ujecie tych tylko, którzy was mi³uj¹, jaka¿ 

za to nale¿y siê wam wdziêcznoœæ? Przecie¿ i grzesznicy okazuj¹ mi³oœæ tym, którzy ich 

mi³uj¹. I jeœli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czyni¹, jaka za to nale¿y siê 

wam wdziêcznoœæ? I grzesznicy to samo czyni¹. Jeœli po¿yczek udzielacie tym, od których 

spodziewacie siê zwrotu, jaka¿ za to nale¿y siê wam wdziêcznoœæ? I grzesznicy po¿yczaj¹ 

grzesznikom, ¿eby tyle¿ samo otrzymaæ. Wy natomiast mi³ujcie waszych nieprzyjació³, 

czyñcie dobrze i po¿yczajcie, niczego siê za to nie spodziewaj¹c. A wasza nagroda bêdzie 

wielka i bêdziecie synami Najwy¿szego; poniewa¿ On jest dobry dla niewdziêcznych i 

z³ych. B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz jest mi³osierny. Nie s¹dŸcie, a nie bêdziecie 

s¹dzeni; nie potêpiajcie, a nie bêdziecie potêpieni; odpuszczajcie, a bêdzie wam 

odpuszczone. Dawajcie, a bêdzie wam dane; miarê dobr¹, ubit¹, utrzêsion¹ i wype³nion¹ 

ponad brzegi wsypi¹ w zanadrza wasze. Odmierz¹ wam bowiem tak¹ miar¹, jak¹ wy 

mierzycie». Oto s³owo Pañskie.
Co jest przyczyn¹ nienawiœci, przemocy i krzywd na podwórkach, w rodzinach czy 
zak³adach pracy? Co jest przyczyn¹ wojen na œwiecie? Ich przyczynami s¹ ura¿ona 
ambicja i egoizm. Nie przemawiaj¹ argumenty czy zdrowy rozs¹dek. Zwaœnione strony s¹ 
zapatrzone w siebie, kieruj¹ siê zemst¹; decyduje si³a i piêœæ, wracamy do maczug. 
Zapomina siê o godnoœci ludzkiej, o Panu Bogu. S³abszy niestety musi ust¹piæ z poczuciem 
krzywdy, ze ³zami w oczach, z planowan¹ zemst¹. Z³o tryumfuje, ale — do czasu, bo dobro 
jednak okazuje siê mocniejsze, choæ pozornie jest s³absze. Jako chrzeœcijanie rozumiemy, 
dlaczego Chrystus odwo³ywa³ siê do prostej prawdy, ¿e Ojciec niebieski kocha ka¿dego 
cz³owieka. Ka¿dy cz³owiek jest Jego dzieckiem, a wszyscy ludzie s¹ braæmi dla siebie, a nie 
wrogami.Prawdê tê Jezus potwierdzi³ ¿yciem, przebaczaj¹c wrogom w najwiêkszym bólu 
œmiertelnym. Chrzeœcijanie ju¿ od pocz¹tku tê prawdê g³osili ¿yciem i za tê prawdê 
równie¿ umierali. To jest te¿ nadstawianie drugiego policzka, wychodzenie z pomoc¹. 
Chwa³a tym wszystkim, którzy tak postêpuj¹. To jest autentyczne chrzeœcijañstwo, dla 
którego nie ma nieprzyjació³. Znakiem rozpoznawczym chrzeœcijanina jest mi³oœæ do 
wszystkich, a nawet do wrogów. Jeœli nie chcê przebaczyæ, nie jestem chrzeœcijaninem.
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W najbli¿szy pi¹tek bêdziemy obchodziæ 

Narodowy Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy 

Wyklêtych. Mimo, ¿e bohater tego tekstu nie 

walczy³ na froncie, to by³ wojownikiem 

Maryi - Rycerzem Niepokolanej. Za³o¿yciel 

Rycerstwa Niepokalanej, franicszkanin, 

doktor teologii i filozofii, dziennikarz oraz 

gorliwy czciciel Matki Najœwiêtszej. Dzisiaj 

powiedzielibyœmy, ¿e nie wielu jest ludzi 

mog¹cych poszczyciæ siê takim CV. 

Maksymilian, a w³aœciwie Rajmund Kolbe 

urodzi³ siê 8 stycznia 1894 roku w Zduñskiej 

Woli. Do tej pory na stacji PKP widnieje 

napis: „Miejsce urodzin i chrztu œw. 

Maksymiliana Marii Kolbego”. Rajmund 

dorasta³  w rodzinie katol ickiej ,  o  

ugruntowanych wartoœciach, opieraj¹cych siê 

na wierze i mi³oœci. Energia, któr¹ przejawia³ 

jako ma³y ch³opiec przejawia³a siê czasami w 

postaci psot. Wówczas m³ody Rajmund 

zwyk³ modliæ siê o dobry humor dla rodziców 

i krótki czas ich gniewu. Jego ulubion¹ 

modlitw¹ by³o „Zdrowaœ Maryjo”. W 

dzieciñstwie objawi³a siê mu Matka Bo¿a i 

p r z e d s t a w i a j ¹ c  m u  d w i e  k o r o n y,  

symbolizuj¹ce zbawienie i cierpienie, 

zapyta³a któr¹ wybiera. Ch³opiec wybra³ 

obie.  

ci¹g dalszy na stronie 5

Niez³omny ¯o³nierz Maryi 

Imiê Maksymilian zosta³o  dane Rajmundowi 
w momencie wst¹pienia do zakonu 
franciszkanów. Z³o¿enie œlubów do nowicjatu 
odby³o siê 4  wrzeœnia 1910 roku. Wówczas 16-
letni Rajmund zosta³ Maximusem (z ³ac.), co 
o z n a c z a  n a j w i ê k s z y ,  n a j w y ¿ s z y ,  
najznakomitszy. I rzeczywiœcie tak by³ – na 
chwa³ê Boga rozszerza³  kult  Matki  
Najœwiêtszej niemal na ca³ym œwiecie. 
Maksymilian wiedzia³, ¿e zmiana imienia 
wi¹¿ê siê z wewnêtrzn¹ przemian¹. Jego 
póŸniejsze dzia³a zosta³y ca³kowiecie 
podporz¹dkowane Bogu i przynios³y trwa³e 
owoce zbawienia. 28 paŸdziernika 1914 roku 
z³o¿y³ œluby zakonne i przyj¹³ tonsurê. 
Sk³adaj¹c przyrzeczenia, przyj¹³ dodatkowe 
imiê – Maria – na czeœæ Najœwiêtszej Maryi 
Panny.  16  paŸdziern ika  1917 roku 
urzeczywistni³ zamiary stworzenia wielkiego, 
poœwiêconego Niepokalanej, rycerstwa. 
Przebywaj¹c wówczas w Rzymie, za³o¿y³ 
Rycerstwo Niepokalanej. 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

„

Dziœ ofiarowa³am siê Panu powtórnie, jako ca³opalna ofiara za 
grzeszników. Jezu mój, je¿e1i ju¿ siê zbli¿a koniec mojego ¿ycia - 
b³agam Ciê najpokorniej, przyjmij œmieræ moj¹ w zjednoczeniu z Tob¹, 
jako ofiarê ca³opaln¹, któr¹ Ci dziœ w przytomnoœci umys³u i ca³¹ 
œwiadomoœci¹ woli sk³adam w potrójnym celu:

( Dz. 1680 )

To czego siê wyrzekamy tu na ziemi dla 
mi³oœci Jezusa, to znajdziemy u Boga
i to z nadmiarem, ca³a nasza istota bêdzie 
mia³a udzia³ w radoœciach niebieskich
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ci¹g dalszy ze strony 3 

Papie¿ Benedykt XV udzieli³ zgromadzeniu 
swojego b³ogos³awieñstwa. Stolica 
Apostolska oficjalnie  zatwierdzi ³a  
Rycerstwo w 1922 roku, nadaj¹c mu miano 
„ P o b o ¿ n e g o  Z w i ¹ z k u  Ry c e r s t w a  
Niepokalanej”. 
Œwiêty, którego kult w Polsce jest 
powszechny, zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹. 17 
lutego 1941 roku zosta³ aresztowany i 
przes³uchiwany na Pawiaku, a 28 maja trafi³ 
do niemieckiego obozu zag³ady Auschwitz. 
Ojciec Kolbe dobrowolnie wybra³ œmieræ 
g³odow¹, w zamian za ¿ycie wspó³wiêŸnia, 
Franciszka Gajowniczka. Zakonnik poszed³ 
do bunkra g³odowego, jednak zgin¹³ od 
zastrzyku fenolu, który dobi³ go kierownik 
izby chorych. Zosta³ spalony w obozowym 
krematorium. Warto wspomnieæ, i¿ 
F r a n c i s z e k  G a j o w n i c z e k   z o s t a ³  
przeniesiony w 1944 roku do obozu 
Sachsenhausen, gdzie doczeka³ siê 
wyzwolenia. Zosta³ wiêc prawdziwie 
uratowany przez Boga Najwy¿szego, 
poprzez poœwiêcenie œw. Maksymiliana. 
Mimo, i¿ ojciec Kolbe odszed³ do Domu 
Ojca, zostawi³ po sobie nieœmiertelne 
wartoœci. Podsumowa³ to m.in. œw. Jan Pawe³ 
II 10 paŸdziernika 1982 roku, w dniu 
kanonizacji  Rajmunda Kolbego. Podczas 
homilii powiedzia³:  Maksymilian nie umar³, 
od odda³ ¿ycie za brata. To ogromna ró¿nica, 
bo uczyni³ to z mi³oœci, nie z przymusu. 
Przyk³ad ¿ycia i œmierci œw. Maksymiliana 
ukazuje fakt Niez³omnoœci. Warto o tym 
pamiêtaæ, gdy 1 marca nasze myœli 
zatrzymaj¹ siê przy ludziach walcz¹cych o 
wolnoœæ. Przypominaj¹ mi siê s³owa œw. 
Brata Alberta i myœlê, ¿e mo¿na je odnieœæ do 
decyzji œw. Maksymiliana - „Wybra³em 
wiêksz¹ wolnoœæ

Ojciec Maksymilian swoj¹ dzia³alnoœæ misyjn¹ 
prowadzi³ nie tylko w Polsce. Malo kto wie, ze 
oddanie Matce Bozej zaprowadzilo o. Kolbego 
az do dalekiej Japonii, gdzie stworzyl drugi 
Niepokalanów. Œw. Maksymilian chcia³ zdobyæ 
ca³y œwiat dla Niepokalanej. Nie powinno wiêc 
zaskakiwaæ, ¿e w sercu przysz³ego Mêczennika 
p u l s o w a ³ a  i d e a  m i s y j n a .  Ry c e r s t w o  
Niepokalanej mia³o wyznaczony swój 
maksymalny cel – zdobyæ wszystkich ludzi dla 
Chrystusa za poœrednictwem i pod opiek¹ 
Niepokalanej. Misyjny charakter by³ od 
pocz¹tku wpisany w fundament Rycerstwa. 26 
lutego 1930 r. œw. Maksymilian wraz z czterema 
braæmi opuœcili Polskê. Po nieca³ych dwóch 
miesi¹cach, 11 kwietnia, misjonarze dotarli do 
Szanghaju, a o. Maksymilian rozpocz¹³ starania 
w sprawie wydawania „Rycerza Niepokalanej”. 
24 kwietnia 1930 r. œw. Maksymilian wraz z 
braæmi wyl¹dowali w Nagasaki. Ju¿ przed 
katedr¹ ujrzeli figurê Matki Bo¿ej, co odczytali 
jako potwierdzenie woli Bo¿ej dotycz¹cej ich 
obecnoœci i dzia³alnoœci misyjnej w tym miejscu. 
Franciszkanie od razu przyst¹pili do dzia³ania. 
Kiedy Amerykanie zrzucili na Nagasaki bombê 
atomow¹, która zabi³a oko³o 70 tysiêcy ludzi, 
klasztor franciszkañski ocala³. Straci³ jedynie 
szyby w oknach. T³umacz¹c ten fakt po ludzku, 
przed si³¹ wybuchu bomby os³oni³o go zbocze 
góry, jednak patrz¹c oczyma wiary, nie da siê 
przeoczyæ dzia³ania Bo¿ej Opatrznoœci oraz 
cudownej ochrony tego miejsca przez 
Niepokalan¹, dla której tutejsi misjonarze chcieli 
zdobyæ ca³y kraj

Mateusz Bednarek



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   26. 02. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  25. 02. 2019 r.             

Czwartek  28. 02. 2019 r.     

NIEDZIELA    03. 03. 2019 r.         

PI¥TEK  01. 03. 2019 r.         

ŒRODA  27. 02. 2019 r.

SOBOTA   02. 03. 2019 r.
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  7.30 + Czes³aw £êcki 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Leokadia Mikolajczyk (33 rocz. œm.)     
          Edmund Miko³ajczyk 
15.30 + Tadeusz   Stefaniak 
18.30 + Henryk Szymczak  (I rocz. œm.) 
18.30 + Anna Nowacka (I rocz. œm.)

7.30 + Andrzej Glinkowski (15 rocz. œm.)
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Marek Franc (10 rocz. œm.). i zmar³ych 
          z Rodziny Kowalczyków i Matysiaków 
18.30 + Janina Piechota 
18.30 + Marta Wiesner (I rocz. œm) 

  7.30 + Krzysztof  Leœnierowski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Feliks   Walendowski (I rocz. œm.). 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z 
            proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji 
            roczku   Igorka 
18.30 + Anita Braciszewska ( I rocz. œm.)

  7.30 + Jadwiga Krawczyk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Mateusz Ka³u¿ny 
18.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z  proœb¹
          o Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji 6 rocznicy
          urodzin : Marianny 

18.30 Msza œw. o uzdrowienie z Olejami 
       i Relikwiami œw. Charbela

  7.30 + Jan Trzmiel 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e 
           b³og, i zdrowie z okazji 90 rocznicy 
          urodzin: Józefa Gulcza 
17.00 + Urszula   S³upianek 
18.30 Za zmar³ych  

  7.30 + Henryka  (6 rocz. œm.)
          + Ryszard Matuszkiewicz 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Leon S³upianek (16 rocz. œm.) 
15.30 + Halina Matysiak 
16.30 Dom Opieki: + Andrzej Figaj 
17.15 W intencji Micha³a z okazji 50 rocznicy 
          urodzin z podz. za otrzymane ³aski 
          z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê 
18.30 + Anna   Spaleniak 

  7.30 +Anna i Czes³aw Pawlak
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla 
          ¿ywych i ¿ycie wieczne dla zmar³ych Matek 
          i Ojców ¯ywego Ró¿añca  
  9.00 + Kazimiera Szudra
10.30 + Kazimierz, Maria i Marcin Wa³êsa
12.00 + Zofia   Jonaczyk  (I rocz. œm.)
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Andrzej Szych (11 rocz. œm.) i zmarli 
         z  Rodziny Szychów i Pilarskich 
15.30 + Anna  Pytlik

 

 
18.30 + Józef Zmyœlony + Urszula i Marian Ignasiak
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ORHUM o iPatr n tygodn a
Paula Montal Fornés

Paula Montal Fornés, urodzi³a siê 11 paŸdziernika 

1799 r. niedaleko Barcelony w Hiszpanii. By³a 

najstarsz¹ z pi¹tki rodzeñstwa ma³¿eñstwa Ramóna 

Montala i Vicenty Fornés (by³y to osoby silnie 

wierz¹ce). Ochrzczono j¹ w dniu narodzin. W swoim 

domu rodzinnym nauczy³a siê czytaæ i pisaæ, 

nastêpnie uczêszcza³a do szkó³ki dla dziewcz¹t, gdzie 

by³y nauczane podstawowych przedmiotów. 

Otrzyma³a staranne i g³êbokie wychowanie religijne. 

W wieku 10 lat straci³a ojca. Aby pomóc w 

utrzymaniu rodziny, zaczê³a pracowaæ jako 

hafciarka. Pomaga³a w swojej parafii w katechizacji 

dzieci i m³odzie¿y.Wkrótce zaczê³a tak¿e pomagaæ 

proboszczowi w katechizowaniu dzieci z parafii. 

By³a cz³onkini¹ Arcybractwa Matki Bo¿ej 

Ró¿añcowej. Przez to doœwiadczenie zobaczy³a, jak 

wa¿ne jest odpowiednie przygotowanie intelektualne 

i zawodowe m³odych kobiet. W 1829 r., pokonuj¹c 

rozliczne trudnoœci, uda³a siê do Figueras i za³o¿y³a 

tam pierwsz¹ szko³ê dla dziewcz¹t. Dba³a w niej o 

formacjê chrzeœcijañsk¹ i ogólnoludzk¹. Wkrótce 

zaczê³y powstawaæ kolejne szko³y. W 1847 r. 

za³o¿y³a Zgromadzenie Córek Maryi Sióstr Szkó³ 

Pobo¿nych (pijarki). Od 1859 r. a¿ do œmierci 

przebywa³a w Olesa de Montserrat. Poprzez trud 

wychowawczy, a tak¿e przez ufn¹ modlitwê 

uczestniczy³a w prze¿ywaniu losów nowego 

zgromadzenia. W chwili jej œmierci liczy³o ono 19 

domów, w których mieszka³o ponad 300 sióstr. Paula 

Montal Fornés od œw. Józefa Kalasantego zmar³a 26 

lutego 1889 r. w Olesa de Montserrat. Beatyfikowa³ j¹ 

œw. Jan Pawe³ II w kwietniu 1983 r.; w listopadzie 

2001 r. w³¹czy³ j¹ do grona œwiêtych.       K. R.

- Dzieñ dobry, ja na rozmowê o pracê. 
- Dzieñ dobry, a z kim jest pan umówiony? 
- Nie wiem. 
- A na jakie stanowisko? 
- Te¿ nie wiem. 
- To co pan umie?! 
- No, nie wiem. 
- Wie pan co, prezesa to ju¿ mamy. 

- Blondynka wpada do apteki z pretensjami: 
- Czy moglibyœcie zacz¹æ odbieraæ ten 
cholerny telefon? Cz³owiek dzwoni w 
wa¿nej sprawie, a tu nic i nic. 
- A pod jaki numer pani dzwoni? 
- 08002200 
- A sk¹d pani go ma? 
- No przecie¿ na drzwiach macie napisane! 
- Ach tam... To s¹ godziny otwarcia apteki.

- Zatrudnili blondynkê przy malowaniu 
pasów.
- W pierwszym dniu namalowa³a 15 km 
pasów, w drugim dniu 3 km pasów a w 
trzecim tylko 1 km pasów. 
- W tym samym dniu wzywa j¹ szef i mówi: 
- Co siê z pani¹ dzieje?? - pyta siê szef 
- Coraz gorzej pani pracuje 
- Na co blondynka odpowiada: 
- To nie ja gorzej pracuje tylko, ¿e do wiadra 
z farb¹ mam coraz dalej.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 

Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. „Bóg zap³aæ” za ofiary zebrane dziœ przed koœcio³em, które bêd¹ przeznaczone na organizacjê
    wczaso – rekolekcji dla osób niepe³nosprawnych Wspólnoty „Ostoja” w Odolanowie. 
2. W tym tygodniu przypada I pi¹tek i I sobota miesi¹ca miesi¹ca. SpowiedŸ œw. 15 minut przed
    ka¿d¹ Msz¹ œw.  i dodatkowo w pi¹tek od godz.16.00 – 17.00 i od godz. 18.00 do 18.30. 
    oraz dodatkowa Msza œw. pierwszo pi¹tkowa o godz. 17.00. 
3.
4. Zebranie Matek i Ojców ̄ ywego Ró¿añca – w przysz³¹ niedzielê  po Mszy œw. o godz.9.00 
5. W dniach 1 – 3 marca 2019 roku w Sanktuarium Œwiêtego Józefa w Kaliszu odbêdzie siê
    Triuduum Ró¿añcowe pod has³em: Œwiêty Józefie, Postrachu duchów piekielnych, módl siê
   za nami. W czasie czuwania modlitewnego bêdziemy siê modliæ bêdziemy w intencji Koœcio³a. 
    Zapraszamy w szczególny sposób na spotkanie w sobotê 2 marca o godz. 9.30. Na pocz¹tek
     odbêdzie siê nabo¿eñstwo wynagradzaj¹ce Niepokalanemu Sercu Maryi, a po nim bêdzie
    konferencja i ró¿aniec. O godz.12.00 bêdzie Msza œw. pod przewodnictwem Ksiêdza Biskupa. 
6. 
    w naszym Sanktuarium w czwartek, 28 lutego 2019 o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy.
7.  rozpoczniemy ju¿ od naszego
    Parafialnego Odpustu - 28 kwietnia wraz z Ks. Biskupem Stanis³awem Napiera³¹, 
    pierwszym naszym Biskupem - Seniorem o godzinie 12.00, który udzieli tak¿e naszej
    m³odzie¿y Sakramentu Bierzmowania.         Po po³udniu, od godziny 17.00 zapraszamy na
    CHARYTATYWNY FESTYN RODZINNY na PIASKI SZCZYGLICZKA 
    do ZIELONEJPRZYSTANI. Gry i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y i wystêpy.
    W zwi¹zku z tym, zapraszamy do udzia³u w  i zakupu Cegie³ek.
  
    W zwi¹zku z tym od 23 lutego 2019 r. rozprowadzane bêd¹ - LOSY - Cegie³ki w cenie 10 z³.
    Cegie³ki bêd¹ rozprowadzane, w Biurze Parafialnym, w naszym sklepiku i p. Adama, 
    w placówkach oœwiatowych, na ulicach naszego miasta, w naszych ostrowskich parafiach,
    i na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym - Piaski Szczygliczka – Zielona Przystañ. 
    Cegie³ki, bêd¹ oznaczone kolejnymi numerami i dodatkowo bêdzie tam miejsce na, wpisanie
    swoich danych osobowych, imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu. 

 Po zakupie Cegie³ek, prosimy - czeœæ Cegie³ki ze swoimi
    danymi, o wrzucanie do specjalnych skrzynek, aby mog³y wzi¹æ udzia³ w losowaniu.
    A o godzinie 20.00 - 
    i po KONCERCIE POKAZ LASEROWY i od godziny 22.00 – 24.00 – ZABAWA – 
    graæ bêdzie - ZESPÓ£ – DEWIZA. Serdecznie zapraszamy. 
7. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

Chorych odwiedzimy – w sobotê, 2 marca od godz.9.00. 

Msza Œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie i adoracj¹ przy relikwiach œw. Charbela i olejami 

Œwiêtowanie 25 - lecia naszej Wspólnoty Parafialnej

  Losowanie 25 cennych nagród na Festynie o godzinie 19.00 - G³ówn¹ Nagrod¹ Skuter.

Udostêpniane dane
    osobowe s¹ przez nas chronione.

KONCERT ZESPO£U DISCO POLO – BAYER FULL 

„LOTERII NA PIASKACH”

 


