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Pragnienie i woda to dwie rzeczywistoœci, tak dobrze nam znane z ¿ycia codziennego, s¹ w 
centrum ewangelicznej rozmowy Jezusa z Samarytank¹ przy Studni Jakuba niedaleko 
Sychem. W rozmowie Jezusa z Samarytank¹ woda jest dla Zbawiciela jedynie obrazem do 
ukazania wartoœci g³êbszych, duchowych, nieprzemijaj¹cych i wa¿nych dla wszystkich, 
¿yj¹cych w jakimkolwiek czasie i miejscu; Samarytanka pozostaje natomiast przy 
dos³ownym znaczeniu wody. Rozmowa zatem toczy siê na dwóch poziomach. Jezus proœb¹: 
„Daj Mi piæ!” rozpoczyna niezwyk³y dialog i ukazuje nam, ¿e Bóg jako pierwszy wykazuje 
inicjatywê w kontakcie z cz³owiekiem. To On wci¹¿ zaprasza do nawi¹zania bli¿szej relacji 
nawet osoby ju¿ zaawansowane w ¿yciu duchowym. Wobec Boga zawsze pozostajemy s³abi i 

potrzebuj¹cy Jego wody ¿ywej, to jest 
powinno byæ pragnieniem 

ka¿dego chrzeœcijanina. 

o¿ywiaj¹cej ³aski Ducha Œwiêtego. Pamiêtajmy, 
¿e pragnienie wody ¿ywej, ³aski, przyjaŸni z Jezusem 2

Ewangeliczne zamyœlenie

EWANGELIA J. 17, 5 - 42
Jezus przyby³ do miasta samarytañskiego zwanego Sychar, w pobli¿u pola, które da³ Jakub 
synowi swemu, Józefowi. By³o tam Ÿród³o Jakuba. Jezus zmêczony drog¹ siedzia³ sobie przy 
Ÿródle. By³o to oko³o szóstej godziny. Wówczas nadesz³a kobieta z Samarii, aby zaczerpn¹æ 
wody. Jezus rzek³ do niej: «Daj Mi piæ!» Jego uczniowie bowiem udali siê przedtem do 
miasta, by zakupiæ ¿ywnoœci. Na to rzek³a do Niego Samarytanka: «Jak¿e¿ Ty, bêd¹c ̄ ydem, 
prosisz mnie, Samarytankê, bym Ci da³a siê napiæ? » ¯ydzi bowiem i Samarytanie unikaj¹ 
siê nawzajem. Jezus odpowiedzia³ jej na to: «O, gdybyœ zna³a dar Bo¿y i wiedzia³a, kim jest 
Ten, kto ci mówi: „Daj Mi siê napiæ”, to prosi³abyœ Go, a da³by ci wody ¿ywej». Powiedzia³a 
do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest g³êboka. Sk¹d¿e wiêc weŸmiesz 
wody ¿ywej? Czy Ty jesteœ wiêkszy od ojca naszego, Jakuba, który da³ nam tê studniê, i on 
sam z niej pi³, i jego synowie, i jego byd³o?» W odpowiedzi na to rzek³ do niej Jezus: «Ka¿dy, 
kto pije tê wodê, znów bêdzie pragn¹³. Kto zaœ bêdzie pi³ wodê, któr¹ Ja mu dam, nie bêdzie 
pragn¹³ na wieki, lecz woda, któr¹ Ja mu dam, stanie siê w nim Ÿród³em tryskaj¹cym ku 
¿yciu wiecznemu». Rzek³a do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym ju¿ nie pragnê³a i 
nie przychodzi³a tu czerpaæ. Widzê, ¿e jesteœ prorokiem. Ojcowie nasi oddawali czeœæ Bogu 
na tej górze, a wy mówicie, ¿e w Jerozolimie jest miejsce, gdzie nale¿y czciæ Boga». 
Odpowiedzia³ jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, ¿e nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, 
ani w Jerozolimie nie bêdziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co 
znamy, poniewa¿ zbawienie bierze pocz¹tek od ¯ydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet 
ju¿ jest, kiedy to prawdziwi czciciele bêd¹ oddawaæ czeœæ Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich 
to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba wiêc, by czciciele Jego oddawali Mu czeœæ 
w Duchu i prawdzie». Rzek³a do Niego kobieta: «Wiem, ¿e przyjdzie Mesjasz, zwany 
Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedzia³ do niej Jezus: 
«Jestem nim Ja, który z tob¹ mówiê». Wielu Samarytan z owego miasta zaczê³o w Niego 
wierzyæ dziêki s³owu kobiety. Kiedy wiêc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u 
nich zosta³. Pozosta³ tam zatem dwa dni. I o wiele wiêcej ich uwierzy³o dziêki Jego s³owu, a do 
tej kobiety mówili: «Wierzymy ju¿ nie dziêki twemu opowiadaniu, us³yszeliœmy bowiem na 
w³asne uszy i wiemy, ¿e On prawdziwie jest Zbawicielem œwiata». Oto s³owo Pañskie.

III Niedziela Wielkiego Postu
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Faustyna - Praca i s³u¿ba - lata m³odzieñcze

Dzisiaj sam park nie przypomina ju¿ dawnej 
,,Wenecji". Patronem parku i jego goœci jest 
Juliusz S³owacki. Na placu zabaw pod okiem 
matek bawi¹ siê dzieci, przy szachowych 
sto³ach spotykaj¹ siê panowie na ma³e 
rozgrywki. Tylko kasztanowce w maju 
kwitn¹ tak samo obficie jak oszala³e. Jeden z 
nich wyró¿niaj¹cy siê wielkoœci¹ musi 
pamiêtaæ potañcówkê sprzed lat i objawienie 
siê Jezusa m³odej dziewczynie. Na drzewie 
wisi krzy¿, wizerunki Jezusa Mi³osiernego, 
œwiêtej Faustyny. S¹ kwiaty, pal¹ siê znicze. 
Nieopodal z boku ustawiono du¿y g³az z 
tablic¹ informacyjn¹, ¿e w tym miejscu 
Helenie Kowalskiej, przysz³ej œwiêtej 
Faustynie, ukaza³ siê Jezus. Po tym 
wydarzeniu pod pretekstem bólu g³owy 
Helena szybko opuœci³a towarzystwo i posz³a 
do najbli¿szego koœcio³a – do katedry œw. 
Stanis³awa Kostki. Tam upad³a krzy¿em 
przed Najœwiêtszym Sakramentem i prosi³a 
Pana, by jej powiedzia³, co ma czyniæ dalej. 
JedŸ natychmiast do Warszawy, tam 
wst¹pisz do klasztoru – us³ysza³a w 
odpowiedzi. Nie pytaj¹c ju¿ o zgodê 
rodziców, spakowa³a swoje rzeczy i 
wyjecha³a do Stolicy. Proboszcz parafii œw. 
Jakuba w Warszawie, ks. Jakub D¹browski, 
do którego Helenka zwróci³a siê z proœb¹ o 
pomoc, odes³a³ j¹ ze stosown¹ karteczk¹ – ¿e 
dziewczyny nie zna, ale myœli, ¿eby siê nada³a 
– do swoich znajomych, Aldony i Samuela 
Lipszyców w Ostrówku, gmina Klembów, 
którzy potrzebowali pomocy do dzieci. 

Tam Helenka znalaz³a przystañ, z której 
wyrusza³a na poszukiwanie klasztoru, a gdy 
go znalaz³a, zatrzyma³a siê jeszcze przez rok, 
by sobie zarobiæ na skromn¹ wyprawkê 
zakonn¹.  Pamiêtam jej zdrowy, radosny 
œmiech – wspomina³a po latach Aldona 
Lipszycowa – Œpiewa³a du¿o i dla mnie osoba 
jej zwi¹zana jest z pieœni¹, któr¹ najczêœciej 
œpiewa³a i której siê od niej nauczy³am: 
„Jezusa ukrytego mam w Sakramencie 
czciæ…”. U pañstwa Lipszyców Hela nie by³a 
cz³owiekiem obcym, lecz jakby cz³onkiem 
rodziny, bardzo j¹ wszyscy lubili i szanowali, 
bo by³a pracowita, radosna, umia³a zaj¹æ siê 
dzieæmi, s³owem – mia³a wszystkie dane ku 
temu, aby byæ dobr¹ ¿on¹ i matk¹. Dlatego 
pani Lipszycowa myœla³a o jej zam¹¿pójœciu. 
Jednak Hela czu³a, ¿e ma serce tak wielkie, i¿ 
nie zaspokoi go ¿adna mi³oœæ ludzka, tylko 
sam Bóg. By³o to w czasie oktawy Bo¿ego 
Cia³a. Bóg nape³ni³ duszê moj¹ œwiat³em 
wewnêtrznym g³êbszego poznania Go, jako 
najwy¿szego dobra i piêkna – opisywa³a po 
latach najwa¿niejsze wydarzenie z pobytu w 
Ostrówku – Pozna³am, jak bardzo mnie Bóg 
mi³uje. Przedwieczna jest mi³oœæ Jego ku 
mnie. By³o to w czasie nieszporów, w prostych 
s³owach, które p³ynê³y z serca, z³o¿y³am Bogu 
œlub wieczystej czystoœci. 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 18)

W³¹cz siê w spo³eczn¹ pomoc 
bliŸnim. Otwórz siê ku ubogim 

i chorym. U¿yczaj ze swego. 
Staraj siê dostrzec 

potrzebuj¹cych wokó³ siebie. 

Jednak po trzech tygodniach spostrzeg³am, ¿e tutaj jest tak ma³o czasu na 
modlitwê i wiele innych rzeczy, które mi przemawia³y do duszy, ¿eby 
wst¹piæ do zakonu wiêcej œciœlejszego. Myœl ta bardzo utrwali³a siê w duszy, 
ale jednak nie by³o w tym woli Bo¿ej. Wst¹pi³am do ma³ej kapliczki przed 
pójœciem na spoczynek i prosi³am Jezusa o œwiat³o w tej sprawie, ale nic nie 
otrzyma³am w duszy, tylko jakiœ dziwny niepokój mnie ogarnia³, którego 
nie rozumia³am.
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Wówczas zauwa¿y³a, ¿e kandydatka bardzo 
korzystnie siê prezentuje i nabra³a ochoty, aby 
j¹ przyj¹æ, ale poleci³a, by zapyta³a Pana 
domu, czy j¹ przyjmie. Helenka wiedzia³a, ¿e 
ma iœæ do kaplicy. W czasie modlitwy us³ysza³a 
s³owa: Przyjmujê, jesteœ w Sercu Moim (Dz. 
14). Gdy wróci³a do rozmównicy oznajmi³a te 
s³owa Prze³o¿onej, a ta odpowiedzia³a: Jeœli 
Pan przyj¹³, to i ja przyjmujê. Przeszkod¹ w 
natychmiastowym wst¹pieniu Helenki do 
klasztoru by³o jednak ubóstwo. Nie 
dysponowa³¹ nie tylko posagiem, od którego 
wniesienia Stolica Apostolska by j¹ zwolnia³a, 
ale te¿ ¿adn¹ osobist¹ wypraw¹, a klasztor nie 
posiada³ na to œrodków. Prze³o¿ona doradzi³a, 
aby pozosta³a jeszcze na s³u¿bie i zapracowa³a 
sobie na skromn¹ wyprawkê, a przez ten czas 
bardziej jeszcze utwierdzi³a siê w powo³aniu. 
Po roku pracy u Lipszyców zadanie zosta³o 
wykonane. Lipszycowie zawsze mówili o 
Helenie wszystko co najlepsze. Przysz³a pora 
po¿egnaæ siê i skierowaæ tam, dok¹d od tak 
dawna ci¹gnê³o j¹ serce. Helena uda³a siê 
zatem do  Warszawy,  do  k lasztoru  
Zgromadzen ia  S iós tr  Matk i  Bo¿e j  
Mi³osierdzia przy ulicy ¯ytniej. By³a letnia 
sobota 1 sierpnia 1925 r. Zaczyna³a spe³niaæ 
swoje marzenia.

�ród³o: Ewa Czerwiñska ,,Siostra Faustyna 
Biografia Œwiêtej",, Œw. Faustyna Helena 

Kowalska",  www.faustyna.pl

Od tej chwili czu³am wiêksz¹ za¿y³oœæ z 
Bogiem, Oblubieñcom swoim. Od tej chwili 
uczyni³am celkê w sercu swoim, gdzie zawsze 
przestawa³am z Jezusem (Dz. 16). Z 
Ostrówka doje¿d¿a³a do Warszawy, by 
szukaæ miejsca w klasztorze, ale gdzie 
zapuka³a do furty, wszêdzie jej odmawiano 
przyjêcia. Wreszcie stanê³a w klasztorze 
Zgromadzenia Sióstr Matki  Bo¿ej  
Mi³osierdzia. Niepozorna, wiek troszkê 
spóŸniony, dosyæ w¹t³ej kompleksji, s³u¿¹ca, 
z zawodu kucharka, a przy tym nie 
posiadaj¹ca nie tylko posagu, ale nawet 
n a j m n i e j s z e j  w y p r a w k i .  N i c  
nadzwyczajnego, ot, zg³osi³a siê taka 
mizerotka, w¹t³a, biedna, bez wyrazu, nic 
obiecuj¹cego – po wstêpnym zlustrowaniu 
kandydatki relacjonowa³a m. Ma³gorzata 
Gimbutt prze³o¿onej generalnej m. 
Leonardzie Cieleckiej, która niechêtnie 
przyjmowa³a do Zgromadzenia osoby 
wywodz¹ce siê z tej sfery. Obecna przy tej 
relacji prze³o¿ona domu warszawskiego m. 
Michaela Moraczewska zaproponowa³a, ¿e 
osobiœcie porozmawia z kandydatk¹. Przez 
uchylone drzwi do rozmównicy zobaczy³a 
skromn¹ dziewczynê, a widz¹c jej nieco 
zaniedbany wygl¹d,  zamierza³a j¹ 
pocz¹tkowo odprawiæ, ale pomyœla³a, ¿e 
mi³oœæ bliŸniego nakazuje, aby wpierw z ni¹ 
porozmawiaæ.

Faustyna - Praca i s³u¿ba - lata m³odzieñcze

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.
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  7.30 + German Reissig   
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W dniu urodzin Urszuli z podziêkowaniem 
          za 79 lat ¿ycia  i z  proœb¹ o Bo¿e b³og. oraz 
          opiekê Matki Bo¿ej i œw. Józefa dla ca³ej 
          Rodziny 
15.30 + Marek  Rudnicki 
18.30 + Jerzy Wróbel  
18.30 + Ewa  Klajn 

   7.30 + Ma³gorzata Wiœniewska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Katarzyna, Jan Podemscy 
15.30 + Edmund Stodolny 
18.30 + Rados³aw Brzeziñski 
18.30 + Aleksander Mierzcha³a
          + Antonina i Stanis³aw Mierzcha³a
          + Magdalena i Jan Nowiccy+

  7.30 + Janusz  Porczyñski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Józefa  Kobik 
15.30 + Zofia Maciejewska 
18.30 + Edward   Misiek 
18.30 + Stanis³aw Duda i zmar³ych z rodziny 
             Kie³tyków i Gulczów 

  7.30 + Marcin Rybarczyk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Leonarda Marchewka 
15.30 + Miros³aw Matuszczak (4 rocz. œm.)
          i z zmar³ych z rodziny 
16.00 
17.00  
18.30 
19.00 

DROGA KRZY¯OWA 
DROGA KRZYZOWA DLA DZIECI

DROGA KRZY¯OWA 
ZA ZMAR£YCH

  7.30 + Kazimierz, Pelagia, Zdzis³aw Bartczak 
  9.00 6 rocznica urodzin Maksia
  9.00 + Boles³¹w Szudra w 34 rocz. œm. 
          i zm. z Rodziny
10.30 + Helena Bartosik (22 rocz. œm.) 
          za mê¿a Tadeusza i za zmar³ych z rodziny  
12.00 + Leokadia, Franciszek i Andrzej Œródka

12.00 + Bernard (w 100 rocz.urodzin ) 
          +  Maria 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
14.30 
15.30  W pewnej intencji
18.30 + Stanis³awa, Maria, Piotr Kamzol     
          + Aniela   Gomó³ka  

Gorzkie ¯ale 

  7.30 + Józef i Maria Mielcarek
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Józefa  Wolczyñska i zm. z Rodziny
15.30 + Paulina Kowalczyk, Józef Maciejewski 
18.30 + Teresa Cierpka (I rocz. œm.) 

  7.30 + Anna i Zenon Konieczny 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Wanda (20 rocz. œm.) i Kazimierz 
           Szczepañscy, Wiktoria i Józef  Owoc 
16.30 Dom Opieki: + ZA PARAFIAN 
18.30 18 rocznica urodzin Weroniki
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
MAKARON Z KURCZAKIEM

 I SZPINAKIEM W SOSIE PESTO 

Œwiêty Miko³aj z Flüe, pustelnik

SK£ADNIKI

PRZYGOTOWANIE

 - 2 PORCJE 

PESTO
1 "doniczka" bazylii 
1 z¹bek czosnku
30 g orzeszków pinii lub nerkowców 
10 g tartego parmezanu
70 ml oliwy extra vergine
MAKARON
200 g filetu z kurczaka, 125 g makaronu
125 g szpinaku, 1 ³y¿ka oliwy
125 ml œmietanki 30%

Przygotowaæ pesto: oderwaæ liœcie bazylii 
i w³o¿yæ je do rozdrabiacza. 
Dodaæ obrany czosnek oraz orzeszki 
upra¿one (lekko podsma¿one) na suchej 
patelni. 
Dodaæ parmezan, oliwê oraz sól i pieprz. 
Rozdrobniæ wszystko na sos 
z malutkimi kawa³eczkami sk³adników. 
Kurczaka pokroiæ w kosteczkê, doprawiæ 
sol¹ i pieprzem. 
Makaron ugotowaæ al dente. 
Rozgrzaæ oliwê na patelni, w³o¿yæ kurczaka 
i obsma¿yæ z ka¿dej strony. 
Dodaæ szpinak i mieszaj¹c sma¿yæ 
a¿ zwiêdnie i odparuje (ok. 1 - 2 minuty). 
Wlaæ œmietankê i zagotowaæ. 
Gotowaæ przez ok. 1 - 2 minuty 
a¿ sos zgêstnieje. 
Wówczas dodaæ ³y¿ki pesto i wymieszaæ. 
Dodaæ odcedzony makaron, wymieszaæ 
i podgrzaæ przez chwilê w razie potrzeby.

Miko³aj, (znany równie¿ jako brat Klaus, 
Nicolaus de Rupe, Nicolas de la Roche) urodzi³ 
siê w 1417 r. w Flüe w Szwajcarii. Poj¹³ za ¿onê 
Dorotê Wisling, pochodz¹c¹ z Saxeln. Z tego 
ma³¿eñstwa mia³ dziesiêcioro dzieci: piêciu 
ch³opców i piêæ dziewcz¹t. W wieku 23 lat zosta³ 
powo³any na wojnê. W 1460 roku, pod 
Diesenhofen zosta³ rotmistrzem. Maj¹c 50 lat 
rozsta³ siê z sw¹ ma³¿onk¹ za jej zgod¹, wyrzek³ 
siê œwiata i zosta³ pustelnikiem. Osiad³ w dolinie 
Melchthal w pobli¿u Ranft. Tam w 1467 roku 
wybudowa³ maleñk¹ chatê i kapliczkê, gdzie 
modlitwê ³¹czy³ z uczynkami pokutnymi. S³awa 
pustelnika zaczê³a œci¹gaæ do niego ciekawych i 
pobo¿nych. Korzysta³ z ka¿dej okazji, by mówiæ 
o Panu Bogu i o koniecznoœci zbawienia swojej 
duszy. Dopóki nie otrzyma³ w³asnego kapelana, 
chodzi³ na Mszê do pobliskiego miasteczka, 
gdzie ksiêdzem by³ jego syn.W roku 1473 u 
progu kolejnej wojny z Austri¹, Miko³aj podj¹³ 
siê mediacji i za³agodzenia sporu. W roku 1481, 
gdy wybuch³a wojna domowa miêdzy stanami 
Szwajcarii, znów wyst¹pi³ w roli mediatora i 
uratowa³ jednoœæ Szwajcarii. Od tego 
wydarzenia nadano mu tytu³ „Ojca Ojczyzny”. 
Zmar³ w wieku 70 lat 21 marca 1487. W trakcie 
procesu beatyfikacyjnego potwierdzono fakt 
posiadania przez Miko³aja z Flüe specjalnych 
charyzmatów – przez 19 lat jego po¿ywieniem 
by³a wy³¹cznie Eucharystia. Klemens IX 8 
marca 1669 beatyfikowa³ Miko³aja z Flüe i 
zezwoli³ na jego kult.15 maja w roku 1947 
papie¿ Pius XII dokona³ jego kanonizacji, 
og³aszaj¹c równoczeœnie œw. Miko³aja g³ównym 
patronem Szwajcarii.            K. R.



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

 

e-mail:  parafiaostrowwlkp@gmail.com
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 przez cz³onków Zespó³u Charytatywnego dla rodzin 
    potrzebuj¹cych pomocy. 
2. – czas rozwa¿ania Mêki i œmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.  
    W Wielkim Poœcie Droga Krzy¿owa w pi¹tki dla dzieci o godz. 17.00, dla doros³ych 
    i m³odzie¿y  po Mszy œw. o godz. 15.30. i po Mszy œw. o godz.18.30. Zapraszamy. 
    Na – w niedziele o godz. 14.30, nastêpnie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
    i Msza œw. ok. godz.15.30. Gorzkie ¯ale s¹ transmitowane przez Telewizjê PROART wraz 
    z Koronk¹. 
    Tak jak to by³o w latach ubieg³ych przy wejœciu do naszego koœcio³a, do skarbony mo¿na 
    sk³adaæ ofiary na kwiaty do Grobu Pañskiego. Za ofiary sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”.
3. Zapraszamy na Apel Jasnogórski – w poniedzia³ek 16 marca na godz.21.00. 
4. 
5. Od soboty, 28 marca rozpoczniemy nasze Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi 
     i trwaæ bêd¹ do wtorku, 31 marca. 
    Msze œw. podczas Rekolekcji - w poniedzia³ek, wtorek o godz. 
  
    We wtorek , 31 marca  Droga Krzy¿owa ulicami naszej parafii. Wyruszymy o godz. 17.00 
    sprzed naszego Koœcio³a. 
6. 
7. Parafialna spowiedŸ œw. Wielkanocna – w sobotê, 4 kwietnia 2020 r. 
    w godz. 8.00 – 10.00,  15.30 – 17.00  i 17.30 – 18.30. O
8. W dniu 16 marca br. o godzinie 17.30 w kaplicy Wy¿szego Seminarium Duchownego 
     nasz kleryk z IV roku Patryk £awrynowicz 

9. Tradycyjnie jak co tydzieñ zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

Trwa Wielki Post 

Gorzkie ¯ale 

W czwartek 19 marca przypada Uroczystoœæ œw. Józefa. – Patrona naszej diecezji. 

O. Andrzej Kie³basa – Redemptorysta
9.00, 15.30 i 18.30. 

  Nie bêdzie w tych dniach Mszy œw. o godz. 7.30. 

Rekolekcje szkolne  trwaæ bêd¹ od œrody 1 kwietnia do pi¹tku 3 kwietnia.  

dwiedziny chorych od godz. 11.00.

w Kaliszu z r¹k Ks. Bp. £ukasza Buzuna 
     Chciejmy pamiêtaæ i nim w naszych modlitwach.przyjmnie posugê akolitatu.


