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Ewangeliczne zamyœlenie
                      V  Niedziela Wielkiego Postu           

 Ewangelia:  J 8, 1-11

Jezus uda³ siê na Górê Oliwn¹, ale o brzasku zjawi³ siê znów w œwi¹tyni. Ca³y lud schodzi³ 
siê do Niego, a On, usiad³szy, naucza³ ich.Wówczas uczeni w Piœmie i faryzeusze 
przyprowadzili do Niego kobietê, któr¹ dopiero co pochwycono na cudzo³óstwie, a 
postawiwszy j¹ poœrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tê kobietê dopiero co 
pochwycono na cudzo³óstwie. W Prawie Moj¿esz nakaza³ nam takie kamienowaæ. A Ty co 
powiesz?» Mówili to, wystawiaj¹c Go na próbê, aby mieli o co Go oskar¿yæ. Lecz Jezus, 
schyliwszy siê, pisa³ palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ci¹gu Go pytali, podniós³ siê i 
rzek³ do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w ni¹ kamieniem». I 
powtórnie schyliwszy siê, pisa³ na ziemi. Kiedy to us³yszeli, jeden po drugim zaczêli 
odchodziæ, poczynaj¹c od starszych, a¿ do ostatnich. Pozosta³ tylko Jezus i kobieta stoj¹ca 
na œrodku.Wówczas Jezus, podniós³szy siê, rzek³ do niej: «Kobieto, gdzie¿ oni s¹? Nikt ciê 
nie potêpi³?» A ona odrzek³a: «Nikt, Panie!» Rzek³ do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potêpiam. 
IdŸ i odt¹d ju¿ nie grzesz». Oto S³owo Pañskie.

?Gwa³towni oskar¿yciele przyprowadzili do Jezusa jawnogrzesznicê. Stanê 
poœród zebranego t³umu, by wpatrywaæ siê w twarz zalêknionej i zawstydzonej 
kobiety . Bêdê kontemplowa³ pe³n¹ czu³oœci i delikatnoœci twarz Jezusa. Pomyœlê, 
¿e Jezus patrzy na mnie w ten sposób ka¿dego dnia. Stanê przed Nim w milczeniu, 
podobnie jak kobieta z Ewangelii. Na publiczne oskar¿enia kobiety Jezus 
odpowiada milczeniem. Spróbujê zanurzyæ siê w milczeniu Jezusa, który zna 
ka¿de serce, równie¿ moje. Stanê przed Nim milcz¹cy, z ca³¹ moj¹ grzesznoœci¹. 
Pomyœlê, ¿e Jezus patrzy na mnie. Zna mnie do g³êbi. Zwrócê uwagê na budz¹ce siê 
we mnie odczucia i wyznam je Jezusowi. Oskar¿yciele nie wytrwali w ciszy, lecz „w 
dalszym ci¹gu Go pytali”. Cisza jest niezbêdna, aby us³yszeæ i poznaæ prawdê o 
sobie. Czy szukam ciszy? Jak czêsto stajê w prawdzie przed Bogiem? Czy nie 
unikam spojrzenia Jezusa? Bêdê kontemplowa³ Jezusa, który patrzy na kobietê z 
przebaczaj¹c¹ mi³oœci¹ (ww. 9-11). To spojrzenie pomog³o kobiecie zobaczyæ i 
uznaæ w³asny grzech. Poproszê Jezusa, aby uczy³ mnie patrzeæ na siebie jego 
wzrokiem – w prawdzie i w mi³oœci. „I Ja ciebie nie potêpiam”. Jezus kieruje te 
s³owa osobiœcie do mnie. Czy potrafi ê przebaczyæ sobie i innym tak jak przebacza 
mi Jezus? Czy nie potêpiam siebie? Poproszê Jezusa, aby uczy³ mnie akceptowaæ 
siebie takim, jakim jestem. Zawierzê Mu ca³e moje ¿ycie, moje wzrastanie i moj¹ 
walkê z grzechem.
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Wolnoœæ znaczy suwerennoœæ

ci¹g dalszy na stronie 5

Jak ju¿ zosta³o wspomniane w poprzednim 
numerze, w kwietniu br. obchodzimy kolejne 
rocznice Zbrodni Katyñskiej i pami¹tki 
Mêczeñstwa Duchowieñstwa Polskiego w 
trakcie II Wojny Œwiatowej. Warto tu 
przytoczyæ nazwisko jezuity, ks. W³adys³awa 
Gurgacza. Trzy lata po œwiêceniach 
kap³añskich zosta³ kapelanem szpitalnym w 
Gorlicach (1945-1947), a potem w Krynicy 
(1947-1948). W³aœnie w Krynicy kap³an 
zwi¹za³ siê z oddzia³em Polskiej Podziemnej 
Armii Niepodleg³oœciowej. 2 lipca 1949 r. 
zosta³ aresztowany przez UB i skazany na 
karê œmierci w pokazowym procesie. Zosta³ 
rozstrzelany 14 wrzeœnia tego samego roku. 
Zrehabilitowano go dopiero w 1992 roku. W 
listopadzie 2008 r. zosta³ odznaczony 
Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski przez prezydenta RP Lecha 
Kaczyñskiego. Ks. Gurgacz by³ jednym z 
kap³anów, którzy nie wystraszyli siê terroru 
komunistycznego i walczyli z okupantem ju¿ 
po zakoñczeniu dzia³añ zbrojnych w ramach 
II wojny œwiatowej. Jezuita walczy³ o woln¹ 
Polskê, wierz¹c w mo¿liwoœæ odzyskania 
realnej suwerennoœci.
Wróæmy równie¿ do przytaczanej w 
poprzednim numerze sylwetki ks. Jerzego. 
B³. ks. Popie³uszko urodzi³ siê ju¿ po wojnie, 
jednak jego ofiara ilustruje potêgê 
dobrowolnego poœwiêcenia w³asnego ¿ycia 
za prawdê. Ks. Jerzy równie¿ móg³ uciec, 
móg³ zostaæ konformist¹ i milcz¹co zgadzaæ 
siê na dzia³ania komunistów. Jego przyk³ad 
ukazuje zwyciêstwo mi³oœci nad lêkiem, 
bowiem cierpienie, jeœli prze¿ywane z 
Chrystusem i dla Niego, warte jest wysi³ku i 
trudu. Takie cierpienie prowadzi do wolnoœci, 
do Zmartwychwstania.

Nie ka¿dy wezwany jest do poœwiêcenia ¿ycia 
za brata czy siostrê – tak jak œwiêty 
Maksymilian Maria Kolbe, o którym te¿ 
wspominaliœmy ostatnio -  mo¿e tak¿e dlatego, 
i¿ nie ka¿dy by³by w stanie dokonaæ tak 
heroicznego czynu. W codziennym ¿yciu 
mo¿emy jednak zadoœæuczyniæ Bogu za 
grzechy i poprzez pokutne praktyki wstawiaæ 
siê za bliŸnimi lub przepraszam Boja Ojca za 
osobiœcie pope³nione z³o. O potrzebie 
nawracania siê i pokutowania mówi³a 
Najœwiêtsza Maryja Panna w trakcie objawieñ 
w Fatimie. Dobrowolny post, modlitwa czy 
ja³mu¿na mog¹ przyczyniæ siê do uœwiêcenia i 
ujrzenia drogi, która wyprowadza z przymusu i 
poczucia bezsensownego poœwiêcania siê do 
ochotnego pokutowania. Wiara bez uczynków 
jest martwa. Je¿eli nie zaczniemy praktykowaæ 
pokuty, mo¿e do koñca ¿ycia bêdziemy uwa¿aæ 
j¹ za coœ dodatkowego i niekoniecznie 
potrzebnego do zbawienia? 
Przyjrzyjmy siê kwestii dobrowolnej pokuty w 
œwietle s³ów Œw. Jana  Paw³a II. Papie¿ napisa³ 
sztukê „Brat naszego Boga" - w dramacie 
g³ówny bohater, œw. Brat Albert, na koñcu 
wypowiada znamienne s³owa – wybra³em 
wiêksz¹ wolnoœæ. Zwracam uwagê na 
przestrzeñ, której poœwiêci³ siê Adam 

 ks. W³adys³aw Gurgacz
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b . Sancja Szymkowia  ³ k

„

O Jezu, pociecho moja jedyna. O, jak straszne jest wygnanie, o jaka 
to puszcza, któr¹ mam przebyæ. Przedziera siê moja dusza przez 
straszne g¹szcze ró¿nych trudnoœci. Gdybyœ mnie nie wspiera³ 
Sam, Panie, to nie ma mowy, abym sz³a naprzód.  

(Dz 1606)

Trzeba braæ mi³oœci w³asnej, 
aby dawaæ mi³oœci Bo¿ej. 
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Mateusz Bednarek 

ci¹g dalszy ze strony 3

Zdecydowa³ oddaæ swoje ¿ycie na s³u¿bê 
ubogim – za³o¿y³ zakon albertynów, 
zrezygnowawszy z dotychczasowego ¿ycia, 
w tym z kariery malarza, któr¹ zacz¹³ 
studiami malarskimi w Warszawie. Przerwa³ 
je jednak ze wzglêdu na sprzeciw rady 
opiekuñczej, która siê nim zajmowa³a – nie 
mia³ ju¿ wówczas rodziców. Wyjecha³ wiêc 
na studia politechniczne do Gandawy, a po 
roku wróci³ do swojego pierwotnego 
kierunku – rozpocz¹³ studia na Akademii 
Sztuk Piêknych w Monachium. To tam 
zaprzyjaŸni³ siê z wieloma s³ynnymi, 
polskimi malarzami – Stanis³awem 
Witkiewiczem, Leonem Wyczó³kowskim, 
Józefem Che³moñskim, czy Aleksandrem 
Gierymskim. W tamtym okresie Adam 
Chmielowski sporo malowa³ i wysy³a³ swe 
dzie³a na wystawy do Polski. W³aœnie 
wówczas powsta³ jeden z najs³ynniejszych 
obrazów – Ecce Homo. Dzie³o to obecnie 
znajduje siê w Krakowie, w kaplicy sióstr 
Albertynek pw. Ecce Homo. Warto spojrzeæ 
na jego dokonania.Prze³om w ¿yciu œw. Brata 
Alberta nast¹pi³ w okresie, w którym 
malowa³ obraz Chrystusa cierpi¹cego, Ecce 
Homo. Po namalowaniu wizerunku 
Zbawiciela, postanowi³ wst¹piæ do zakonu 
Jezuitów, jednak po roku zrezygnowa³. Drogê 
odnalaz³ dopiero w regule zakonu 
Franciszkanów.  W 1884 roku osiad³ w 
Krakowie, przy ulicy Basztowej 4. Coraz 
wiêcej czasu poœwiêca³ ubogim i nêdzarzom. 
W dalszym ci¹gu malowa³, jednak po 
pewnym czasie porzuci³ ca³kowicie 
malarstwo i poœwiêci³ siê pomocy ubogim. 
Mieszka³ w ogrzewalni miejskiej wraz z 
alkoholikami, bezdomnymi. Habit zakonny 
przywdzia³ trzy lata póŸniej, w 1887 roku i od 
tej pory by³ znany jako Brat Albert. Œluby 
zakonne z³o¿y³ rok póŸniej. Jak ju¿ 
wspomniano, by³ za³o¿ycielem mêskich i 
¿eñskich Zgromadzeñ Albertyñskich. 
Zachorowa³ na raka ¿o³¹dka i w 1916 roku 
przyj¹³ ostatnie namaszczenie. 

Zmar³ w opinii œwiêtoœci w Bo¿e Narodzenie 
1916 roku. Mia³ 71 lat. Prezydent Ignacy 
Moœcicki, w 1938 roku, uhonorowa³ go 
poœmiertnie Wielk¹ Wstêg¹ Orderu Odrodzenia 
Polski. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II og³osi³ Brata 
Alberta b³ogos³awionym (1983) oraz œwiêtym 
(1989). 
Przykùad úw. Brata Alberta równieý ùàczy siæ z 
przypadkami úw. Maksymiliana czy ks. 
Popieùuszki – wszyscy WYBRALI. Ojciec 
Kolbe  odda ù  dobrowolnie  ýycie  za  
wspóùwiæênia, bù. ks. Jerzy trwaù w prawdzie 
mimo gróêb ze strony ówczesnych wùadz, a úw. 
brat Albert „wybraù wiækszà wolnoúã". 

Usùyszaùem kiedyú takie sùowa – przez 
wiernoúã do jakoúci. Muszæ przyznaã, ýe 
zrobiùy na mnie wraýenie. Jeúli czegoú nie chcæ, 
nie „czujæ" jakiejú przestrzeni, praktyki 
pokutnej, to czy to oznacza, ýe juý mam z tego 
zrezygnowaã? Moýe warto rozeznaã, czy sùowa 
– przez wiernoúã do jakoúci - nie odnoszà siæ w 
jakiejú mierze do mojej obecnej sytuacji. Niech 
p o z o s t a ù y  c z a s  Wi e l k i e g o  P o s t u  i  
Zmartwychwstanie Pañskie bædà czasem 
wyboru wiækszej wolnoúci.



 7.30 + Marianna (28 rocz. œm.) Jan, Juliusz, Jan Grzegorz 
         Borowscy, + Eugeniusz (17 rocz. œm.). Regina, 
         Sylwester, Feliks Kulas, Ma³gorzata Kulas 
 7.30  + Teresa, Marianna, Franciszek Balcerek i zmarli 
          z Rodziny 
 9.00 + Marian, Józef, Maria, Zofia, Marek, 
         + Stanis³awa Zuszek 
  9.00 + Józef Nowak (24 rocz. œm.)
10.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji 40 rocznicy œlubu: 
          Ma³gorzaty i Miros³awa Leœnierowskich

 
    

     

                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   09. 04. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  08. 04. 2019 r.             

Czwartek  11. 04. 2019 r.     

NIEDZIELA    14. 04. 2019 r.         

PI¥TEK  12. 04. 2019 r.         

ŒRODA  10. 04. 2019 r.

SOBOTA   13. 04. 2019 r.
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  7.30 + Siostra Spes Rybka  
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30  Roczek Leonarda
15.30 + Kazimiera  Krysiak 
18.30 +  Sylwester J¹der, Helena, Boles³aw J¹der, 
          + Boles³awa, Zygmunt Krahl 
18.30 + Czes³aw   Herman (I rocz. œm.)

  7.30 + Ryszard Ludwiczak 
  9.00 W intencji Bogu wiadomej 
10.30 W pewnej intencji
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Andrzej Namys³ 
17.00 
18.30 + Marian Tomaszewski 
18.30 + Stanis³¹w Florczyk (17 rocz. œm.)

Amazonki 

 

  7.30 + Stefan (3 rocz. œm.). Leokadia Matuszczak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Krystyna i Franciszek dziêkuj¹ Panu Bogu za 
           wspólne prze¿ycie 50 lat w  ma³¿eñstwie i 
           prosz¹ o dalsz¹ opiekê dla siebie i ca³ej rodziny 
15.30 + Marian Zych  
16.00
18.30 Za zmar³ych  
19.00  

 DROGA KRZY¯OWA 

 DROGA KRZY¯OWA

  7.30 + Zygmunt Krawczyk (29 rocz. œm.) 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria Grzesiak
15.30. + Teresa Bilska 
16.30   Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.00   Ró¿aniec Fatimski 
18.30 + Tomasz Jêdrzejak 

  7.30 + Marcin Szpadziñski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Leszek Kaczmarek (4 rocz. œm.)
18.30 + Helena Nizio 
18.30 + Jerzy Kaczmarek 

 12.00 + Józefa ,Wojciech Danielak, 
           + Wanda, Teodor Matuszkiewicz 
14.30 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 W pewnej intencji
18.30 + Barbara Gaw³owska

Gorzkie ̄ ale 

  7.30 + Antoni (22 rocz. œm.) Helena Grzêda 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Stanis³aw Biliñski 
15.30 + Tadeusz Maækowiak 
18.30 + Edward Œlusarz (6 rocz. œm.)
18.30 + Aniela   Puchalska 
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HUMOR Pat on tygo n ar  d i
Œw. Gemma Galgani, dziewica 

Gemma, przysz³a na œwiat 12 marca 1878 roku w 
Lucce (W³ochy) Chrzest otrzyma³a nastêpnego 
dnia po urodzeniu wraz z imionami: Gemma 
Humberta Pia. Jeszcze jako dziecko zosta³a oddana 
do szko³y sióstr Oblatek Ducha Œwiêtego. W 
ósmym roku ¿ycia dziewczynka zosta³a 
dopuszczona do I Komunii œwiêtej i do sakramentu 
Bierzmowania. W wigiliê przyjêcia Pana Jezusa 
napisa³a w swoim dzienniczku: "Postaram siê, aby 
ka¿d¹ spowiedŸ odprawiaæ i Komuniê œwiêt¹ 
przyjmowaæ tak, jakby to by³ ostatni dzieñ w moim 
¿yciu. Bêdê czêsto nawiedzaæ Pana Jezusa w 
Najœwiêtszym Sakramencie, zw³aszcza gdy bêdê 
strapiona". Maj¹c 8 lat straci³a matkê. Potem 
zachorowa³ jej ukochany brat. Wkrótce nadesz³a 
œmieræ ojca, zupe³ny krach maj¹tkowy, gruŸlica 
krêgos³upa, zapalenie nerek. Ca³y rok Gemma 
przele¿a³a w ³ó¿ku, unieruchomiona gipsowym 
gorsetem. Podda³a siê kilku operacjom. 8 czerwca 
1899 r., w wigiliê uroczystoœci Serca Pana Jezusa, 
Gemma otrzyma³a dar stygmatów, czyli odbicia 
ran Pana Jezusa. Odt¹d stygmaty odnawia³y siê u 
Gemmy regularnie, co tydzieñ. Rany krwawi³y od 
wieczoru w czwartek, kiedy prze¿ywa³a mêkê 
Zbawiciela, a¿ do godz. 15 w pi¹tek. Dwa lata 
póŸniej Gemma zosta³a naznaczona kolejnymi 
stygmatami: korony cierniowej i œladów 
biczowania. W roku 1902, w uroczystoœæ Zes³ania 
Ducha Œwiêtego,  Gemma zachorowa³a 
œmiertelnie. Maj¹c zaledwie 25 lat, zmar³a. Na 
kilka lat przed œmierci¹ zapozna³a siê z zakonem 
pasjonistów, któremu za³o¿yciel, œw. Pawe³ od 
Krzy¿a, wyznaczy³ jako cel s³odkie rozwa¿anie 
mêki Pana Jezusa i rozpowszechnianie tego 
nabo¿eñstwa wœród wiernych .Papie¿ Pius XI 
zaliczy³ Gemmê do chwa³y b³ogos³awionych w 
1933 roku, a papie¿ Pius XII w roku 1940 dokona³ 
jej kanonizacji.           K.R.

- Na przystanku siedz¹ dwaj mê¿czyŸni. 
-  N a g l e  p o d j e ¿ d ¿ a  s a m o c h o d e m  
obcokrajowiec.
- I pyta siê o coœ po angielsku, po niemiecku, 
francusku i hiszpañsku.
- Jeden mê¿czyzna do drugiego: 
- Marek, trzeba by³o siê uczyæ jêzyków 
obcych to byœ siê dogada³. 
- No i po co. On zna 4 jêzyki i co? 
- Dogada³ siê?

- Po kolacji on zmywa naczynia. 
Po chwili odwraca siê do niej, 
patrzy g³êboko w oczy i pyta: 
- Wyjdziesz za mnie? 
- Ona ze ³zami szczêœcia w oczach: 
- Tak! 
 - On: 
- Ze œmieciami...

- Do w³aœciciela domku z ogródkiem 
przybiega rozpromieniony s¹siad. 
- Czy mo¿esz po¿yczyæ mi dwa wiadra wody? 
- Oczywiœcie, ale przecie¿ ty masz w³asn¹ 
studniê! 
- Tak oczywiœcie, ale do niej wpad³a teœciowa 
i woda siêga jej tylko do brody... 



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

Nr GG: 5884036
 

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. Trwa Wielki Post.  Droga Krzy¿owa, dla dzieci w pi¹tek po Mszy œw. o godz.15.30. 
    Dla Doros³ych i M³odzie¿y w pi¹tek po Mszy œw. o godz. 18.30. Zapraszamy. 
    Gorzkie ̄ ale – w niedziele o godz. 14.30, nastêpnie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego ,
    i Msza œw. ok. godz. 15.30. Do skarbony przy wejœciu do naszego koœcio³a,  mo¿na ska³adaæ
     ofiary na kwiaty do Grobu Pañskiego. 
2. Msza œw. i katecheza dla M³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do przyjêcia Sakramentu
    Bierzmowania we wtorek 9 kwietnia o godz. 18.30. Obecnoœæ obowi¹zkowa.
3. Rekolekcje szkolne dla szko³y Podstawowej „Edukator” w tym roku bêd¹ od 10 do 12
    kwietnia. Szczegó³y na plakacie. 

4. . 
    w godz. 8.00 – 10.00, - 15.30 – 17.00 i 17.30 – 18.30.

15.30 – 17.00 i 17.30 – 18.30.
    W tym dniu równie¿ odwiedziny chorych od godz. 11.00.
5. Zapraszamy na Ró¿aniec Fatimski w sobotê,  o godz. 18.00. a po Mszy œw.procesja œwiat³a.
6. W przysz³¹ niedzielê II miesi¹ca, sk³adka przeznaczona bêdzie na nasze Sanktuarium.  
    . Zakonserwowaliœmy belki przed
     za³o¿eniem podbitki na suficie. Poniewa¿ sufit bêdzie  trzeba by³o
    dodatkowo rozprowadziæ instalacje elektryczn¹. I trzeba bedzie pomalowaæ koœció³.
    O urek  wzd³u¿ drogi na cmentarz zakoñczony. 

7. W niedzielê, 14 kwietnia zapraszamy, na transmisjê Koronki do Mi³osierdzia o godz.15. 00 
    i Mszy œw. o godz. 15.30 z naszego Sanktuarium poprzez nasze 

10. Za tydzieñ przypada , Poœwiêcenie palm
    podczas ka¿dej Mszy œw. Zapraszamy M³odzie¿, na swoje spotkanie na Górê Krzy¿a
   Jubileuszowego k. Ostrzeszowa. Pocz¹tek o godz. 13.45. Prosimy o zabranie  palm. 
11.Zmarli w miesi¹cu marcu: + Zbigniew Przybylski, + Andrzej Wieschalla, + Kazimierz
     KaŸmierczak, + Maria Turek, + Zygmunt Sutarzewicz, + Zenon Bieganek, 
   + Jolanta Marciniak, + Teresa Cierpka. 
12.Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do równie¿ do nabycia
     œwiece  z aplikacj¹ naszego koœcio³a, które mog¹ byæ dobrym prezentem na

Parafialna spowiedŸ œw. Wielkanocna – w sobotê, 13 kwietnia 2019 r

Prace trwaj¹, mamy  w tym roku wiele do zrobienia
podœwietlany ledami,

Diecezjalne Radio Rodzina
    na 103.1 FM.

Niedziela Palmowa – Niedziela Mêki Pañskiej

zdobny m

8. Zapraszamy na Drogê Krzy¿ow¹ ulicami naszego miasta w dniu 12 kwietnia o godz. 19.15
    wyruszymyz Koœcio³a œw. Antoniego. do Konkatedry. 
9. Z apraszamy na  

 wyjœcie z Parku Miejskiego do Konkatedry. 

Jubileuszowe

Za zrozumienie i ka¿dy Dar
    Serca sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ.”

 VI Misterium mêki Pañskiej „Dramat Jezusa” - 13 kwietnia na godzinê
    20.00.


