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Ewangeliczne zamyœlenie
                      IV Niedziela Wielkanocna               

 Ewangelia:   J 10, 27-30  
Jezus powiedzia³: Moje owce s³uchaj¹ mego g³osu, a Ja znam je. Id¹ one za Mn¹, a 
Ja dajê im ¿ycie wieczne. Nie zgin¹ na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej rêki. 
Ojciec mój, który Mi je da³, jest wiêkszy od wszystkich. I nikt nie mo¿e ich wyrwaæ 
z rêki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteœmy. Oto S³owo Pañskie. 

Publiczne pojawienie siê Jezusa w Jerozolimie prowadzi do spekulacji na temat tego, czy jest on 
Mesjaszem.  Jezus podobnie jak pasterz, który broni owce przed z³odziejem lub drapie¿nikiem 
musi byæ gotowy do zap³acenia wysokiej ceny, jeœli chce odpowiedzialnie wykonaæ pracê. Jezus 
za swoje owce odda ¿ycie.  Ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa mog¹ byæ pewni pe³nej ochrony ze 
strony Boga. Jezus mówi do swoich krytyków: równie¿ i wy nie wyrwiecie Mi owiec, które da³ 
mi Ojciec. Jezus potwierdza teraz to, co nazywa³ wczeœniej nowym narodzeniem, zbawieniem, 
¿yciem wiecznym. W Jerozolimie og³asza najwiêksz¹ obietnicê skierowan¹ do tych, którzy 
uwierzyli, ¿e Jezus jest jedno z Ojcem i naœladuj¹ Go: „ja im dajê ¿ycie wieczne. Nie zgin¹ na 
wieki i nikt nie zabierze ich spod mojej rêki”.   Skutki wynikaj¹ce z tych obietnic mówi¹ o czymœ 
nieprzemijaj¹cym, trwa³ym i nieodwracalnym. Takie jest ¿ycie wieczne, zbawienie. Ten, który 
jest tak bliski Ojcu wie, ¿e oni s³uchaj¹ i On je zna. Syn Bo¿y zna ich wiarê, mi³oœæ, oddanie, to 
On daje im ¿ycie wieczne. ¯ycie wieczne z Bogiem rozpoczyna siê dla pogan od razu od 
wyznania wiary, inaczej ni¿ dla Judejczyków, bez rozpatrywania stosunku do tradycji jak w 
judaizmie i konfrontowania nauczania Jezusa z nauczaniem s³uchanym w synagogach. Jezus nie 
utrzymuje w tajemnicy prawdy o sobie. Powiedzia³ Samarytance, ¿e jest "Mesjaszem", zaœ 
niewidomemu od urodzenia, ¿e jest "Synem Cz³owieczym". Na terenie œwi¹tyni ju¿ kilka razy 
powiedzia³ otwarcie "JA JESTEM", podaj¹c znane Moj¿eszowi imiê Boga. Równie¿ dzie³a 
Jezusa, znaki i cuda œwiadcz¹ o jego to¿samoœci. S³yszeli, ale nie wierz¹ Mu. Udaj¹ 
zainteresowanych, a nie uczynili Go swoim Panem i pasterzem. Pytany o to czy jest Mesjaszem 
mówi: "Ja i Ojciec jedno jesteœmy". On jest Bogiem. Bóg jest jeden. Syn jest tym samym 
Bogiem, a jednak wyodrêbnionym. Jest tym, o którym od dzieciñstwa s³ysz¹ Jego rozmówcy. 
Czy teraz us³yszeli swojego Pasterza? Po tej deklaracji Jezusa, ludzie religijni, którzy nie 
uwierzyli w Jezusa, ¿e jest w pe³ni cz³owiekiem i w pe³ni Bogiem, chwycili za kamienie. Oni nie 
s¹ z Jego owczarni, nie s³uchaj¹ Go, nie id¹ za Nim, wiêc nie maj¹ ¿ycia wiecznego. Jezus nie 
og³osi³ naboru do swojej owczarni. W Jego wspólnocie, owczarni s¹ tylko tacy ludzie, którzy 
us³yszeli Jego g³os, przyszli bez przymusu i podstêpu i stali siê Jego uczniami.
 Ludzie, którzy chwyc¹ za kamienie wyjaœni¹ Jezusowi: "Nie kamienujemy Ciebie za dobry 
czyn, lecz za bluŸnierstwo: za to w³aœnie, ¿e Ty, choæ cz³owiekiem jesteœ, za Boga siebie 
uwa¿asz".  Niewiara Judejczyków wzglêdem pos³añca Ojca nie mo¿e zostaæ uznana w 
królestwie Bo¿ym. Do królestwa Bo¿ego wchodz¹ nie ca³e narody, lecz kolejno ludzie, którzy 
Mu zaufali.
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Najœwiêtsza Panienka ukochan¹ opiekunk¹ polskiego narodu   
Chwalcie ³¹ki umajone, Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki. �ród³a i krête 
strumyki! Któ¿ z nas nie kojarzy tych s³ów z 
majem? W³aœnie pi¹ty miesi¹c roku jest 
czasem,  w  którym prowadzone  s¹  
Nabo¿eñstwa na czeœæ Najœwiêtszej Maryi 
Panny. Matka Bo¿a jest godna wszelkiej czci. 
Jest T¹, która nie gardzi grzesznikami i bierze 
w obronê prosz¹cych o orêdownictwo. Mimo 
wielkich zas³ug i wywy¿szenia, których 
doœwiadczy³a od Trójcy Œwiêtej, schyla siê do 
cz³owieka, który przecie¿ przyk³ada rêkê do 
œmierci Jej Syna przez grzech. Maj to miesi¹c, 
w którym mo¿emy szczególnie s³awiæ Jej imiê.
Zanim wierni Koœcio³a katolickiego zaczêli 
zbieraæ siê na majowych nabo¿eñstwach, 
które znamy z dzisiejszych czasów, wiosenny 
kult maryjny przeszed³ d³ug¹ drogê. 
Cofnijmy siê do wieku XIII, kiedy to, za 
przyczyn¹ króla Alfonsa X M¹drego 
popularne  dziœ  "majówki" zaczê ³y  
funckjonowaæ w lokalnych spo³ecznoœciach. 
W dziele Chwalcie z nami Pani¹ œwiata, 
wydanym przez Instytut Ks. Piotra Skargi w 
2018 roku, czytamy: "Król Kastylii i Leonu 
Alfons X M¹dry na swoim dworze urz¹dza³ 
spotkania modlitewne, podczas których 
œpiewano pieœni wielbi¹ce Maryjê. Po 
monarsze pozosta³ obszerny zbiór utworów 
jego autorstwa wys³awiaj¹cych Bogarodzice. 
W jednym z nich, poemacie Ben vennas, Mayo 
wyrazi³ radoœæ z nadejœcia maja – miesi¹ca 
modlitwy i œpiewu dla Maryi. Dziêki 
Alfonsowi X coraz czêœciej ³¹czono pi¹ty 
miesi¹c roku z Bo¿¹ Rodzicielk¹.”  Dziêki 
takim ludziom kult Najœwiêtszej Maryi Panny 
wzrasta³ i zaczyna³ siê coraz bardziej 
rozpowszechniaæ, zw³aszcza w sercach 
wiernych. Przy tej okazji warto wspomnieæ 
wdziêcznoœæ Matki Bo¿ej, któr¹ okaza³a 
Heinrichowi Seuse.

Dominikanin jako ch³opiec zbiera³ w 
maju kwiaty i k³ad³ je pod stopy figury 
Matki Najœwiêtszej. 
M³odzieniec lubi³ równie¿ pleœæ wieñce z 
zebranych kwiatów i uk³adaæ je obok g³owy 
Maryi. Niepokalana nagrodzi³a go za to 
wizj¹ chwa³y, któr¹ darz¹ j¹ Anio³owie. 
Najczystsza z dziewic, Matka Bo¿a, która 
by³a tak œwiêta i doskona³a, ¿e zosta³a wziêta 
z dusz¹ i cia³em do wiecznoœci przez samego 
Boga Ojca, odwzajemnia mi³oœæ i wiernoœæ. 
Doskonale ilustruje to królestwo mi³oœci i 
mi³osierdzia, w którym Maryja zasiada obok 
Zbawiciela i chce wzi¹æ pod opiekê ka¿dego, 
kto odda siê Jej Niepokalanemu Sercu. Kult 
Maryi niejako wszczepi³ siê w doczesnoœæ i 
jego przejawy by³y coraz bardziej 
dostrzegalne. Przenieœmy siê do wieku XVI, 
by w ¿yciu œw. Filipa Nereusza zobaczyæ 
kolejne akty wielbienia Niepokalanej. Otó¿ 
urodzony w Rzymie duchwny zbiera³ 
m³odzie¿, któr¹ namawia³ do sk³adania 
kwiatów i czci Maryi. Filip wskazywa³ 
równie¿ na wartoœæ wyrzeczeñ duchowych, 
do których zachêca³ m³odych ludzi. 
Pierwsz¹, bardzo zbli¿on¹ formê do 
dzisiejszej, odnotowano w XVII wieku. Ju¿ 
w XVII w. we w³oskim Fiesole, gdzie 
funkcjonowa³ nowicjat dominikañski, 
rozwija³a siê praktyka szczególnego 
czczenia Maryi w maju. 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b ancj z k i  ³. S a S ym owa k

„

S³owa Ojca ¥ndrasza: ¿yj wiêcej wiar¹; módl siê, aby to mi³osierdzie 
Bo¿e wiêcej siê rozpowszechni³o i aby to dzie³o w dobre rêce by³o ujête, 
aby dobrze nim pokierowali. Sama staraj siê byæ tu dobr¹ zakonnic¹, 
choæ mog³oby byæ i tak, ale staraj siê byæ tu dobr¹ zakonnic¹. A teraz 
je¿eli czujesz te poci¹gniêcia Bo¿e i poznasz, ¿e to Pan jest, to idŸ za nimi. 
Czas przeznaczony na modlitwê poœwiêæ ca³y na zanotowania uczyñ po 
modlitwie. . . 

(Dz 1618) 

Jeœli w pokusach nieczystych mia³o siê 
nieszczêœcie upaœæ, to trzeba powstaæ 
w tej chwili przez ¿al serdeczny 
i szczer¹ spowiedŸ, a gdy nie by³o grzechu 
to przez akt serdecznej mi³oœci Bo¿ej. 
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W 1676 roku z inicjatywy gorliwego czciciela 
Maryi o. Anio³a Dominika Guinigi OP powsta³o 
tam stowarzyszenie Comunella stawiaj¹ce sobie 
za cel kult Najœwiêtszej Maryi Panny. Z kolei w 
Neapolu w tym samym czasie w majowe wieczory 
wierni gromadzili siê w królewskiej kaplicy œw. 
Klary, by œpiewaæ hymny ku czci Bogarodzicy. Na 
zakoñczenie kap³an b³ogos³awi³ zgromadzonych 
Najœwiêtszym Sakramentem.(Chwalcie z nami 
Pani¹ œwiata, dz. cyt). Wprowadzenie formy, 
któr¹ znamy dziœ zawdziêczamy zakonowi 
Jezuitów, a konkretnie ks. Alfonsowi Muzzarelli. 
Kap³an oko³o 1787 roku wyda³ ksi¹¿kê 
propaguj¹c¹ nabo¿eñstwo majowe i wys³a³ j¹ do 
papie¿a Piusa VIII i biskupów W³och. Jakiœ czas 
póŸniej nabo¿eñstwo zosta³o odprawione w 20 
koœcio³ach Italii. Poœwiêcenie ks. Muzzarellego 
dla Maryi jest godne naœladowania. Po zajêciu 
Pañstwa Koœcielnego  przez Francuzów w 1809 
roku, ks. Muzzarelli zosta³ aresztowany i 
wywieziony do Pary¿a. Tak¿e tam stara³ siê 
promowaæ nabo¿eñstwo do NMP. Zmar³ 25 maja 
1831. Owocem dzia³alnoœci ks. Alfonsa 
Muzarrelli by³o brewe papie¿a Piusa VII wydane 
21 marca 1815 roku. Ojciec Œwiêty zachêca³ w 
nim wiernych do praktykowania nabo¿eñstwa 
majowego i obieca³ 300 dni odpustu tym wiernym, 
którzy ka¿dego dnia maryjnego miesi¹ca, 
prywatnie lub publicznie odmówi¹ dowoln¹ 
modlitwê lub wykonaj¹ uczynek na czeœæ 
Bogarodzicy.(Chwalcie z nami...dz. cyt). 
Wprowadzenie formy, któr¹ znamy dziœ 
zawdziêczamy zakonowi Jezuitów, a konkretnie 
ks. Alfonsowi Muzzarelli. Kap³an oko³o 1787 
roku wyda³ ksi¹¿kê propaguj¹c¹ nabo¿eñstwo 
majowe i wys³a³ j¹ do papie¿a Piusa VIII i 
biskupów W³och. Jakiœ czas póŸniej nabo¿eñstwo 
zosta³o odprawione w 20 koœcio³ach Italii. 
Poœwiêcenie ks. Muzzarellego dla Maryi jest 
godne naœladowania. Wiek XIX by³ czasem, w 
którym papie¿ Pius IX og³osi³ dogmat o 
Niepokalanym Poczêciu NMP (1854 r.) Na datê 
wybrano dzieñ, który czcicmy jako narodziny 
Maryi – 8 grudnia. 

Wówczas nabo¿eñstwo majowe by³o ju¿ 
p rak tykowane  t ak¿e  na  t e renach  
niestniej¹cego Królestwa Polskiego. 
Popularne majówki znalaz³y siê w Polsce 
równie¿ za spraw¹ jezuitów. W 1838 roku 
by³y obecne w Tarnopolu, a 14 lat póŸniej w 
Krakowie, po czym rozprzestrzenia³y siê 
coraz bardziej na terenie ca³ej ogarniêtej 
zaborem Rzeczpospolitej. Jak sytuacja 
wygl¹da³a w naszym regionie? Dla 
rozpowszechnienia nabo¿eñstwa majowego 
w Wielkopolsce wielkie zas³ugi po³o¿y³ w 
latach 50. XIX wieku ks. Marian Apolinary 
Kamocki (1804-1884) ze zgromadzenia 
misjonarzy œw. Wincentego a Paulo. 
Autorytetem arcypasterza zatwierdzi³ je i 
duchowieñstwu diecezji gnieŸnieñskiej i 
poznañskiej upowszechniaæ nakaza³ abp 
Leon Przy³uski w 1863 roku.(Chwalcie z 
nami...dz. cyt).  Dziœ nabo¿eñstwo majowe 
jest praktykowane w wielu parafiach. W 
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego odbywa 
siê po Mszy Œwiêtej wieczornej. Modlitwie 
do Maryi towarzyszy wystawienie 
Najœwiêtszego Sakramentu. Chciejmy 
poœwiêciæ czas dla Niepokalanej, oddaæ jej 
choæ trochê nale¿nej jej chwa³y. Kto siê do 
Niej ucieka, nie odejdzie z niczym.

Mateusz Bednarek



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   14.05. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  13.05. 2019 r.             

Czwartek  16. 05. 2019 r.     

NIEDZIELA    19. 05. 2019 r.         

PI¥TEK  17. 05. 2019 r.         

ŒRODA  15. 05. 2019 r.

SOBOTA   18. 05. 2019 r.
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  7.30 + Roman Ko³odziejczyk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Urszula S³upianek 
15.30 + Stanis³aw i Krzysztof Pytel 
18.30 + Zofia Grabia (w dniu imienin)

  7.30 + Marek Brzoœ (I rocz. œm.)
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Zenona  Chmielewska (I rocz. œm.)
15.30 + Roman Walczak (I rocz. œm.)
18.30 + Jaros³aw Warszczyñski (I rocz. œm.)

   7.30 + Jan Zieliñski i za zmar³¹ ¿onê Jadwigê 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Stefan Kempa (30 rocz. œm)
15.30 + S³awomir Ciupka 

18.30 W intencji Roberta z podziêkowaniem za 
          Bo¿¹ Opiekê ka¿dego dnia prosz¹c o ³askê 
          zdrowia i b³ogos³awieñstwo Fatimskiej Pani    
          oraz opiekê œw. Józefa  
19.00 + Ró¿aniec Fatimski 

  7.30 + Jerzy Dymarczyk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zofia Walczak (z okazji imienin) 
15.30 Z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e 
          b³og. i zdrowie  z okazji 70 rocznicy 
          urodzin: Danuty 
18.30 + Cecylia Œmigiel  

  7.30 + Maria, W³adys³aw Banaszak, Józef 
          Stachowiak, Stanis³aw Nowicki 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stefan Buchwald (10 rocz. œm.)
          + Katarzyna, Konrad Buchwald, 
          + Katarzyna, Jan Podemscy 
18.30 Za zmar³ych  

  7.30 + Maria Olczak 
12.00 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji Bogu wiadomej
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30+ Tomasz Jêdrzejak 

W intencji dzieci - I Komunia œw. 

  7.30 + Maria, Stanis³aw, Krystyna, Gerard, 
          + Zygfryd, Anio³, Henryk Kempa 
  9.00 + Arkadiusz Rynowiecki 
10.30 + Joanna (14 rocz. œm.) + Józef (4 rocz. œm,)
          Cicharzewscy 
          + Joanna i Henryk Maciejewscy

12.00 W pewnej intencji
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Tomasz Jêdrzejak 
18.30 + Maria, Zenon Dolata 
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HUMOR Pat on tygodniar

Matka Bo¿a Fatimska

Matka Bo¿a Fatimska – katolicki tytu³ Maryi, 
Matki Jezusa, która mia³a objawiaæ siê trojgu dzieci 
w okolicy portugalskiej miejscowoœci Fatima przez 6 
kolejnych miesiêcy poczynaj¹c od 13 maja 1917 
roku. Byli to Franciszek i Hiacynta Marto oraz £ucja 
dos Santos. Koœció³ katolicki po zbadaniu wydarzeñ i 
treœci objawieñ nie znalaz³ sprzecznoœci z doktryn¹ i 
uzna³ ich autentycznoœæ w 1930 roku. Matka Bo¿a 
mia³a zachêcaæ dzieci z Fatimy do pokuty za dusze w 
czyœæcu cierpi¹ce, do odmawiania codziennie 
ró¿añca w intencji nawrócenia grzeszników oraz do 
modlitwy za pokój. Mia³a ich te¿ prosiæ o 
wybudowanie jej kapliczki w tym miejscu w Fatimie. 
Ju¿ od roku 1927 przybywa³y do Fatimy zbiorowe 
pielgrzymki z innych krajów. W latach 1928–1953 w 
miejscu objawieñ wzniesiono bazylikê Matki 
Boskiej Ró¿añcowej, tam te¿ jest pochowana trójka 
pastuszków. W 1967 ponad milion pielgrzymów z 
ca³ego œwiata uczestniczy³o we mszy œwiêtej 
celebrowanej przez papie¿a Paw³a VI. Ka¿dego roku 
do Sanktuarium w Fatimie przybywa ponad 5 
milionów pielgrzymów z ca³ego œwiata. Z 
objawieniami w Fatimie wi¹¿¹ siê tzw. trzy 
tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono ju¿ 
kilkadziesi¹t lat temu; ostatni¹, trzeci¹ tajemnicê, 
wokó³ której naros³o wiele kontrowersji i legend, œw. 
Jan Pawe³ II przedstawi³ œwiatu dopiero podczas 
swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. wtedy te¿ 
beatyfikowa³ Franciszka i Hiacyntê. Sam Ojciec 
Œwiêty wielokrotnie podkreœla³, ¿e opiece Matki 
Bo¿ej z Fatimy zawdziêcza uratowanie podczas 
zamachu dokonanego na jego ¿ycie w³aœnie 13 maja 
1981 r. na Placu Œwiêtego Piotra w Rzymie.12 i 13 
maja 2017 papie¿ Franciszek przyby³ do 
Sanktuarium w Fatimie, aby uczciæ 100. rocznicê 
pierwszego objawienia. Kanonizowa³ tak¿e 
Franciszka i Hiacyntê Marto.        K. R.

- Franek spotyka swojego kolegê: 
- Gdzie idziesz? 
- Na próbê chóru. 
- Co tam robicie? 
- Gramy w karty, piwo pijemy... 
- A kiedy œpiewacie? 
- Jak wracamy do domu.

- Ksi¹dz na mszy œwiêtej mówi: 
- Ma³¿eñstwo to spotkanie dwóch 
  statków na morzu ¿ycia.... 
- W tym czasie jeden parafianin myœli: 
- Wiêc, ju¿ rozumiem, 
  trafi³em na okrêt wojenny.

- Na lekcji religii katecheta pyta: 
- Czy któreœ z Was wie kim by³ œw. 
- Józef i czym siê zajmowa³? 
- Ja wiem - mówi Jaœ. Œw. Józef 
  by³ ojcem Jezusa i by³ kolejarzem. 
- Jak to kolejarzem? 
- No jest napisane, ¿e œw. 
  Józef z kolei wróci³ do Maryi.
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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 zbierane dziœ i sk³adane przy ró¿nych okazjach na nasze
    Sanktuarium. 
    Za zrozumienie i ka¿dy Dar Serca sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”. 
2. serdecznie zapraszamy na nabo¿eñstwo majowe codziennie
    po Mszy œw. wieczornej. Ró¿aniec Fatimski odmawiaæ bêdziemy  w poniedzia³ek 13 maja 
    w ³¹cznoœci z nabo¿eñstwem majowym po Mszy œw. wieczornej. 
3. Próba generalna dzieci I komunijnych we wtorek, 14 maja o godz. 16.30. 
  
    SpowiedŸ œw. tych dzieci i ich rodzin w pi¹tek od godz. 16.00. 
    Rodziców zapraszamy po Mszy œw. wieczornej do strojenia koœcio³a. 
4. Od poniedzia³ku 20 maja do pi¹tku 24 maja dzieci pierwszokomunijne prze¿ywaæ bêd¹ 
   . Msza œw. i nabo¿eñstwo majowe codziennie o godz. 17.00. 
    Dzieci przychodz¹ w szatkach. 
    Dzieci przynosz¹ œwiecê, ró¿aniec i ksi¹¿eczkê.
    Na zakoñczenie Bia³ego Tygodnia w sobotê, 25 maja pielgrzymka autokarowa do
    Sanktuarium  œw. Józefa w Kaliszu. Wyjazd o godz. 9.30 sprzed koœcio³a. 
5. Dzieci, które w ubieg³ym roku po raz pierwszy przyjê³y Pana Jezusa, 

    Dzieci zajmuj¹ miejsca w pierwszych ³awkach.
6. 
7. Dzisiaj zapraszamy na transmisja Koronki do Mi³osierdzia o godz. 15.00 i Mszy œw. o godz.
    15.30 z naszego Sanktuarium poprzez nasze Diecezjalne Radio Rodzina na 103.1 FM.
8. W przysz³¹ niedzielê cz³onkowie Zespo³u Charytatywnego zbieraæ bêd¹ ofiary dla rodzin
    potrzebuj¹cych pomocy. 
8. Jest organizowany z naszej Parafii 

 Koszt wyjazdu 50 z³. Zapisy w Biurze Parafialnym. 
9. Informujemy, ¿e w naszej Telewizji PRO – ART - w niedzielê 
   12 maja o godz. 14.40 oraz 19.45 zapraszamy, na 

10. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy 
     katolickiej. S¹ do nabycia równie¿ 
     z aplikacj¹ naszego koœcio³a, które mog¹ byæ dobrym 
     prezentem na ró¿ne okazje oraz cegie³ki na posadzkê 
     naszego koœcio³a za 20, 50 i 100 z³. i dobrowoln¹ ofiarê. 
     

Prace przy naszym koœciele trwaj¹, co cieszy nasze oczy i serca. 

Trwa Maj – miesi¹c Maryjny, 

  I Komuniê œwiêt¹ prze¿ywaæ bêdziemy w sobotê, 18 maja o godz. 12.00. 

 Bia³y Tydzieñ
W poniedzia³ek po Mszy œw. bêdzie wspólne zdjêcie. 

I rocznicê Komunii œw.
    prze¿ywaæ bêd¹ w niedzielê, 26 maja o godz. 12.00. 

 Apel Jasnogórski – w czwartek, 16 maja na godz. 21.00. 

wyjazd na Lednicê w dniu 
    1 czerwca.

reporta¿ 
   z przebiegu uroczystoœci naszego 25 lecia parafii. 

œwiece Jubileuszowe

¯YCZYMY  MI£EJ  NIEDZIELI  I  CA£EGO  TYGODNIA


