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Ewangeliczne zamyœlenie 
 Ewangelia:  £k 9, 18-24
Gdy Jezus modli³ siê na osobnoœci, a byli z Nim uczniowie, zwróci³ siê do nich z zapytaniem: 
Za kogo uwa¿aj¹ Mnie t³umy? Oni odpowiedzieli:  Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; 
jeszcze inni mówi¹, ¿e któryœ z dawnych proroków zmartwychwsta³. Zapyta³ ich: A wy za 
kogo Mnie uwa¿acie?  Piotr odpowiedzia³: Za Mesjasza Bo¿ego . Wtedy surowo im 
przykaza³ i napomina³ ich, ¿eby nikomu o tym nie mówili. I doda³:  Syn Cz³owieczy musi 
wiele wycierpieæ: bêdzie odrzucony przez starszyznê, arcykap³anów i uczonych w Piœmie; 
zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówi³ do wszystkich:  Jeœli 
ktoœ chce iœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzy¿ swój i niech 
Mnie naœladuje. Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je, a kto straci swe ¿ycie z mego 
powodu, ten je zachowa. Oto S³owo Pañskie. 

12 Niedziela zwyk³a 

Istnieje stare przys³owie, które stanowi œwietny komentarz do dzisiejszego fragmentu 
Ewangelii: W zale¿noœci od tego, kim ktoœ jest dla Ciebie, tak go traktujesz. To prawda, ¿e 
jeœli kogoœ cenimy, jeœli ktoœ jest dla nas autorytetem, jeœli kogoœ kochamy, to ten ktoœ jest 
przez nas szanowany, doceniany, liczymy siê z jego zdaniem. Kiedy patrzy siê na 
statystyczne polskie rodziny, to widaæ pewn¹ prawid³owoœæ. Przeciêtny Polak to ojciec, 
który nie realizuje siê w domu i zaczyna piæ. To poci¹ga za sob¹ utratê autorytetu. Dzieci 
zaczynaj¹ go lekcewa¿yæ, a rodzina ulega rozk³adowi. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e istotna 
staje siê odpowiedŸ na pytanie: Kim dla mnie s¹ cz³onkowie mojej rodziny? M¹¿ powinien 
sobie nieustannie uœwiadamiaæ, kim jest dla niego ¿ona. Ta z kolei powinna sobie 
odpowiedzieæ na pytanie: Kim jest dla mnie m¹¿? Bardzo wa¿ne jest, aby równie¿ dzieci 
zada³y sobie pytanie o to, kim s¹ dla nich rodzice. Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje 
fundamentalne pytanie Jezusa wychowawcy, Mistrza z Nazaretu: „A wy za kogo Mnie 
uwa¿acie?”. Wiedz¹c o tym, ¿e stosunek do Niego mo¿e byæ dwuznaczny z racji 
kontrowersyjnej nauki, zadaje to pytanie. A jak powinna brzmieæ odpowiedŸ 
wspó³czesnego cz³owieka? Niech pomoc¹ bêd¹ s³owa znanych osób, które swoim ¿yciem i 
wyborami dawa³y i daj¹ odpowiedŸ na pytanie zadane przez Chrystusa. Jan Pawe³ II 
mówi³ z naciskiem podczas jednej z homilii: „Nie ma takiej sytuacji, w której nie mo¿na 
by³oby zwyciê¿yæ mi³oœci¹ w imiê Chrystusa”. Ten cz³owiek, który przez wiele lat 
przekracza³ siebie, swoj¹ fizyczn¹ s³aboœæ, chcia³ prawdopodobnie powiedzieæ, ¿e dla 
wspó³czesnego cz³owieka Chrystus jest moc¹, wewnêtrzn¹ si³¹. Jest moc¹, która 
przemienia nawet najbardziej beznadziejn¹ sytuacjê. Ka¿dy z nas doœwiadczy³ w swoim 
¿yciu sytuacji, które wydawa³y siê bez wyjœcia, a jednak uda³o siê pokonaæ s³aboœæ, bo 
opowiedzieliœmy siê za Chrystusem. Dlatego te¿ na pytanie, które Jezus dziœ zadaje 
ka¿demu z nas: Kim jestem dla Ciebie?
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Matka Nieustaj¹cej Pomocy
Ka¿dy z nas potrzebuje pociechy w smutku i 
zw¹tpieniu. Najlepsz¹ pocieszycielk¹ jest 
N a j œ w i ê t s z a  M a r y j a  P a n n a ,  k t ó r a  
doœwiadczy³a boleœci w zwi¹zku ze œmierci¹ 
Jej ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa. Otó¿ 
wizerunek Najœwiêtszej Maryi Panny 
Nieustaj¹cej Pomocy, który znajduje siê w 
lewej nawie naszego Sanktuarium, jest jedn¹ z 
najlepszych mo¿liwoœci uzyskania pociechy w 
strapieniu. 
NMP Nieustaj¹cej Pomocy jest czczona jako 
patronka smutnych i potrzebuj¹cych, tych którzy 
najbardziej potrzebuj¹ opieki i mi³oœci. 27 
czerwca bêdziemy po raz kolejny obchodzili 
wspomnienie Matki Bo¿ej, która nieustannie 
niesie pomoc. Obraz zosta³ namalowany przez 
prawos³awnego mnicha bazyliañskiego S. 
Lazzaro. Malarz stworzy³ dzie³o na desce o 
wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Na przestrzeni 
wieków obraz otrzyma³ dwa tytu³y, które uwa¿a 
siê za g³ówne – Matka Bo¿a Bolesna oraz Matka 
Bo¿a Nieustaj¹cej Pomocy. 
Ikona znajduje siê w koœciele œw. Alfonsa 
Liguoriego w Rzymie. Nie jest znana dok³adna 
historia obrazu, jednak jego powstanie datuje siê 
na okres pomiêdzy IX a XIII wiekiem. Zgodnie z 
pewn¹ legend¹ - obraz przyby³ do Europy 
(prawdopodobnie do Rzymu) wraz z bogatym 
kupcem. W trakcie morskiej podró¿y, rozszala³ 
siê sztorm – na ten widok kupiec wyj¹³ 
przewo¿ony obraz Najœwiêtszej Maryi Panny i 
pokaza³ wspó³podró¿uj¹cym. Zanoszone 
modlitwy pozwoli³y przetrwaæ sztorm i 
szczêœliwie przybiæ do Wiecznego Miasta. Ikona 
zosta³a umieszczona w rzymskim koœcielem œw. 
Mateusza. W trakcie wojen  Napoleoñskich 
obraz zagin¹³, a piêædziesi¹t lat póŸniej znalaz³ 
go w³oski redemptorysta o. Micha³ Marchi. W 
1865 roku papie¿ Pius IX przekaza³ wizerunek 
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy zakonowi 
redemptorystów i poprosi³, by rozs³awili obraz. 

Tak te¿ siê sta³o – wizerunek autorstwa 
malarza S. Lazzaro jest ponoæ najbardziej 
znanym obrazem maryjnym na œwiecie. 
Obecnie ikonê mo¿na ogl¹daæ w koœciele 
Redemptorystów pw. œw. Alfonsa w 
Rzymie. 23 czerwca 1867 roku odby³a siê 
koronacja obrazu, a dziewiêæ lat póŸniej 
ustanowiono œwiêto B³ogos³awionej 
Dziewicy Maryi pw. Nieustaj¹cej Pomocy – 
do dziœ obchodzimy ten dzieñ 27 czerwca.
Bêd¹c w naszym Sankutarium warto 
przyjrzeæ s iê  bl i¿ej  wizerunkowi 
Najœwiêtszej Maryi Panny. Obraz 
przedstawia cztery postaci – Maryjê wraz z 
Dzieci¹tkiem Jezus oraz œwiêtych 
Archanio³ów – Gabriela i Micha³a (po lewej 
stronie ogl¹daj¹cego obraz). Na portalu 
wikipedia czytamy:  Maryja, a w³aœciwie 
po³owa Jej postaci, jest przedstawiona w 
czerwonej tunice, granatowym p³aszczu od 
spodu zielonym i w niebieskim nakryciu 
g³owy, przykrywaj¹cym w³osy i czo³o. Na 
welonie, w jego œrodkowej czêœci, znajduje 
siê z³ota gwiazda z oœmioma prostymi 
promieniami, a obok malarz umieœci³ krzy¿ 
promienisty na wzór gwiazdy. Jej g³owê 
otacza, charakterystyczny dla szko³y 
kreteñskiej, kolisty nimb. Oblicze Maryi jest 
lekko pochylone w stronê Dzieci¹tka Jezus 
trzymanego na lewej rêce. Praw¹, du¿¹ 
d³oni¹ o nieco d³u¿szych palcach,
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

a ib³. Sancj  Szymkowa k 

„

10.III. [381 Ustawiczne cierpienia fizyczne. Jestem na krzy¿u z 
Jezusem. Kiedy mi raz powiedzia³a M. Prze³o¿ona, ¿e to te¿ jest u 
Siostry brak mi³oœci bliŸniego, ¿e Siostra coœ zje, a póŸniej dopiero 
cierpi i innym przeszkadza w spoczynku nocnym. 

( Dz. 1633 )

A ci co nie posiadaj¹ tej korony dziewiczej, 
mog¹ zdobyæ czystoœæ pokutn¹. Ta odzyskana 
czystoœæ jest szlachetn¹, piêkn¹ i moc¹ tym 
bardziej, ¿e wymaga ona walk bardziej 
za¿artych i ofiar najciê¿szych dla natury. 
To te¿ czyni ona duszê siln¹ i opanowan¹. 
Ona te¿ jest owocem mi³oœci Jezusa.
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 charakterystycznych dla obrazów typu 
Hodigitria – znaczy „wskazuj¹ca drogê”, 
Maryja obejmuje rêce Jezusa. Jej spojrzenie 
charakteryzuje czu³y smutek, ale nie patrzy na 
swojego Syna, lecz wydaje siê przemawiaæ do 
patrz¹cego na obraz. Miodowego koloru oczy i 
mocno podkreœlone brwi dodaj¹ obliczu piêkna 
i wynios³oœci. Dzieci¹tko Jezus jako jedyne 
przedstawione jest w ca³oœci. Spoczywaj¹c na 
lewym ramieniu Matki, r¹czkami ujmuje 
mocno Jej praw¹ d³oñ. Przyodziane jest w 
zielon¹ tunikê z czerwonym pasem i okryte 
czerwonym p³aszczem. Opadaj¹cy prawy sanda³ 
z nó¿ki pozwala dostrzec spód stopy, co mo¿e 
symbolizowaæ prawdê, ¿e bêd¹c Bogiem jest 
tak¿e prawdziwym cz³owiekiem. Jezus ma 
kasztanowe w³osy, a Jego rysy twarzy s¹ bardzo 
dzieciêce. Stopy i szyja Dzieci¹tka wyra¿aj¹ 
jakby odruch nag³ego lêku przed czymœ, co ma 
niechybnie nadejœæ. Tym natomiast, co wydaje 
siê przera¿aæ ma³ego Jezusa, jest wizja mêki i 
cierpienia, wyra¿ona poprzez krzy¿ i gwoŸdzie 
niesione przez Archanio³a Gabriela. Po drugiej 
stronie obrazu Archanio³ Micha³ ukazuje inne 
narzêdzia mêki krzy¿owej: w³óczniê, trzcinê z 
g¹bk¹ i naczynie z octem. 
Maryja, pomimo ¿e jest najwiêksz¹ postaci¹ 
obrazu, nie stanowi jego centralnego punktu. W 
geometrycznym œrodku ikony znajduj¹ siê 
po ³¹czone  rêce  Matki  i  Dz iec iêc ia ,  
przedstawione w taki sposób, ¿e Maryja 
wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela. Mamy 
tutaj do czynienia z typem ikony zwanej 
„Hodigitria” – bo Maryja wskazuje na 
Chrystusa, Który sam siebie nazwa³ „Drog¹, 
Prawd¹ i ¯yciem” (J 19,25). Matka Bo¿a 
Nieustaj¹cej Pomocy jest patronk¹ miast 
Mielec i Jaworzno oraz diecezji pelpliñskiej i 
toruñskiej. Wiele parafii jest pod wezwaniem 
NMP Nieustaj¹cej Pomocy. W naszej parafii 
w  k a ¿ d ¹  œ r o d ê  m o d l i m y  s i ê  z a  
wstawiennictwem tej Dobrej Pani, by 
wyprosiæ potrzebne ³aski. Matka Nieustaj¹cej 
Pomocy jest szczególn¹ patronk¹ smutnych i 
tych, którzy potrzebuj¹ mi³oœci i wsparcia. 
Zachêcamy do uczestnictwa w tym 
nabo¿eñstwie – odbywa siê w ka¿d¹ 

 œrodê po Mszy Œwiêtej wieczornej - by 
jeszcze œciœlej zjednoczyæ siê z Matk¹ Syna 
Bo¿ego. W Polsce istnieje wiele oœrodków 
otaczaj¹cych czci¹ Matkê Bo¿¹ Nieustaj¹cej 
Pomocy. Portal wiara.pl informuje:  Kult 
NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Polsce datuje 
siê od koñca wieku XIX, kiedy to 
redemptoryœci przybyli po raz drugi do 
Polski. Istnieje w Polsce ponad 360 
oœrodków czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej 
Pomocy.(...)Wreszcie wypada przypomnieæ, 
¿e w kaplicy sióstr karmelitanek bosych w 
Kaliszu jest obraz Matki Bo¿ej, przywieziony 
ze Lwowa (z ich klasztoru), koronowany 25 
czerwca 1939 roku przez arcybiskupa 
Boles³awa Twardowskiego. Nabo¿eñstwo do 
Matki  Bo¿ej  Nieustaj¹cej  Pomocy 
szczególnie szerzy³o siê w diecezji 
che³miñskiej (dzisiaj po nowym podziale 
pozosta³a czêœæ nosi nazwê diecezji 
pelpliñskiej). 
-  Proszê was, abyœcie nie przestawali siê tutaj 
modliæ za mnie przed t¹ Matk¹ Bosk¹ 
Nieustaj¹cej Pomocy… abyœcie przed 
Wizerunkem Tej Matki Bo¿ej otaczali mnie 
nieustann¹ modlitw¹.” 
„Wszystkim, którzy z wiar¹ i ufnoœci¹ 
oddaj¹ czeœæ Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej 
Pomocy – z serca b³ogos³awiê.” (Rzym 
1984)



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   25. 06. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  24. 06. 2019 r.             

Czwartek  27. 06. 2019 r.     

NIEDZIELA    30. 06. 2019 r.         

PI¥TEK  28. 06. 2019 r.         

ŒRODA  26. 06. 2019 r.

SOBOTA   29. 06. 2019 r.
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  7.30 + Jan Boroch i zmar³ych z Rodziny 
          Zdrodowskich, Truskolaskich 
          i  Œmiglów 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Ewa Osak 
15.30 + Ewa Bia³kowska 
18.30 + Jan Œmigiel 

 7.30 + Stanis³aw (45 rocz. œm.). i Pelagia Reszel, 
         + W³adys³awa  i Franciszek Œniata³a
         + Anna i Józef Filipiak 
15.00   Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Irena Zenon Papierscy, Henryk Muœlewski 
15.30 + Halina Szymczak
18.30 + Zdzis³awa  Binek 
18.30.+ Anna i Kazimierz ¯ywica 

  7.30 + Jan Kowalewicz 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Martyn  Sas ( 4 rocz. œm.)
18.30 W intencji Adama z okazji urodzin
18. 30 + Daniela  Florczak 

  7.30 + Ewa Maciejewska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Halina Matysiak 
15.30 + Stanis³aw Matuszewski (13 rocz. œm.) i zmarli z Rodziny
          Matuszewskich, Œmigielskich i Kozelanów 

19.00 + Stanis³aw Chleboœ (20 rocz. œm.)
19.00 + Arkadiusz Rynowiecki 
19.00 + Stanis³aw Pilarski (39 rocz. œm.)

          i zmarli z Rodziny Pilarskich

19.00 Msza œw. o uzdrowienie 

  7.30 + Aleksandra P³óciennik 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stanis³awa  Sosnowska  
15.30 + Stanis³awa, Franciszek Walisiak, 
          W³adys³aw B¹k 
17.45 Ró¿aniec za zmar³ych 
          z wymienianek rocznych 
18.30   Za zmar³ych

  7.30 + Pawe³ Marciniak 
  9.00 + Sylwester Kubica
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Sylwestr Kubzdela (20 rocz. œm.)
          + Danuta i Zbigniew Kubzdela
16.15 18 rocznica urodzin Sylwii
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
17.00 W pewnej intencji
18.30 + Roman Banaszak (14 rocz. œm.) 
          i za  zmar³ych Banaszaków i Pietroniów 

  7.30 + Aniela, Marianna, Kazimierz Ratajczyk 
  9.00 + Joanna, Henryk Matuszczak, Jan Jerzak 
  9.00 + Roman Szudra 
10.30 + Zygmunta (k) Szyku³a (w rocz. œm.)

12.00 + Maria Wojciechowska (I rocz. œm.)
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 W intencji osób ¿yj¹cych 
18.30 + Barbara, Kazimierz Maciejewscy, 
          + Krzysztof Wasielewski 
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HUMOR P tron ygod iaa t n
Narodzenie Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel, imiê Jan - jest pochodzenia 
hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest ³askawy". 
Jan Chrzciciel urodzi³ siê jako syn kap³ana 
Zachariasza i El¿biety. Przyszed³ na œwiat szeœæ 
miesiêcy przed narodzeniem Jezusa. Œw. £ukasz 
przekazuje nam w Ewangelii nastêpuj¹c¹ 
informacjê: "Dzieciê ros³o i umacnia³o siê w duchu 
i przebywa³o na miejscach pustynnych a¿ do czasu 
ukazania siê swego w Izraelu" (£k 1, 80). Kiedy 
mia³ ju¿ lat 30, wolno mu by³o wed³ug prawa 
wystêpowaæ publicznie i nauczaæ. Podj¹³ to dzie³o 
nad Jordanem, nad brodem w pobli¿u Jerycha. 
Czasem przenosi³ siê do innych miejsc. Zaczêto 
nawet go pytaæ, czy przypadkiem on sam nie jest 
zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo 
rozwiewa³ w¹tpliwoœci twierdz¹c, ¿e "Ten, który 
idzie za mn¹, mocniejszy jest ode mnie: ja nie 
jestem godzien nosiæ Mu sanda³ów" . Na proœbê 
Chrystusa, który przyby³ nad Jordan, Jan udzieli³ 
Mu chrztu. Potem niejeden raz widzia³ Chrystusa 
nad Jordanem i œwiadczy³ o Nim.Jan Chrzciciel 
jako jedyny wœród œwiêtych Pañskich cieszy siê 
takim przywilejem, i¿ obchodzi siê jako 
uroczystoœæ dzieñ jego narodzin.W Janie 
Chrzcicielu uderza jego œwiêtoœæ, ¿ycie pe³ne 
a s c e z y  i  p o k u t y ,  s i ³ a  c h a r a k t e r u ,  
bezkompromisowoœæ. By³ pierwszym œwiêtym 
czczonym w ca³ym Koœciele. Jemu dedykowana 
jest bazylika rzymska œw. Jana na Lateranie, bêd¹ca 
katedr¹ papie¿a.        K. R.

- Jasiu, dlaczego nie uk³oni³eœ siê swojej
   nauczycielce?
- No wiesz mamo, w wakacje?!

- Telefon do biura podró¿y:
- Dzieñ dobry! Planujemy z ¿on¹ urlop, 
  chcielibyœmy odpocz¹æ
- Œwietnie siê sk³ada. 
   Jak¹ kwot¹ pañstwo dysponuj¹?
- Mamy 500 z³otych
- Aaaa... to se odpoczywajcie.

- Co to s¹ wakacje?
- Oficjalne wagary.
- Co to s¹ wagary?
- Nieoficjalne wakacje.



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. Serdecznie zapraszamy na Nabo¿eñstwa czerwcowe codziennie po Mszy œw. wieczornej.
2. W czwartek, 27 czerwca przypada zakoñczenie oktawy Bo¿ego Cia³a. O godz. 18.00 
    z Koœció³ka NMP Królowej Polski, wyruszy ulicami Królowej Jadwigi i Reymonta Procesja
    do naszego Sanktuarium, gdzie zostanie odprawiona 

Pierwsze dwa o³tarze przygotowuje
    Parafia NMP Królowej Polski. Nasza Parafia: Trzeci – Matki przy ul. Królowej Jadwigi 
    i czwarty o³tarz – Ojcowie przy koœciele.
3. 
    W naszym Sanktuarium Msze œw. jak w œwiêto zniesione o godzinie 7.30, 9.00, 15.30,
    17.00 i 18.30. W tym dniu 
4. Ró¿aniec i Msza œw. za zmar³ych z wymienianek rocznych – w pi¹tek o godz. 17.45. 
5. W ³¹cznoœci z Poznañsk¹ Piesz¹ Pielgrzymk¹ na Jasn¹ Górê, która wyrusza z Poznania  
    6 lipca zapraszamy równie¿ na 

z Ostrowa 10 lipca, z Czêstochowy 16 lipca. 
    Wejœcie do Krakowa £agiewnik 21 lipca. Zapisy na trasie pielgrzymki. 
    Szczegó³y na plakatach i na naszej stronie internetowej.
7. Informujemy, ¿e w

 W pi¹tek i sobotê Msze œw.
    bez zmian. W niedzielê Msza œw. wieczorna o godz. 20.00, a nie o godz.18.30.
8. W pi¹tek 28 czerwca przypada Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. 
    Po Mszy œw. wieczornej procesja wokó³ koœcio³a. . 
    Odpust w Parafii w Gorzycach. Suma Odpustowa w niedzielê 30 czerwca o god.12.00. 
9. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia œwiece
    Jubileuszowe z aplikacj¹ naszego koœcio³a, rêcznie malowane Jubileuszowe Kalendarze
    Przedstawiaj¹ce historê naszej Parafii oraz 

Msza œw. po³¹czona z modlitw¹ 
    o uzdrowienie z relikwiami i olejami œw. Charbela. 

W sobotê, 29 czerwca przypada Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a. 

Odpust w Parafii pw. Œw. Paw³a Aposto³a o godz. 18.30.

XVII Wielkopolsk¹ Piesz¹ Pielgrzymkê  „Od Mi³osierdzia
    do Mi³osierdzia” 

 czasie wakacji Msze œw. w lipcu i sierpniu od poniedzia³ku do
    czwartku o godz. 7.30 i 15.30, nie bêdzie Mszy œw. o godz. 18.30.

W tym dniu nie ma postu

Cegie³ki na posadzkê do naszego koœcio³a. 

Pragniemy poinformowaæ, ¿e z dniem 30 czerwca 2019 roku,
zwalnia ze stanowiska wikariusza w naszej Parafii  Ks. Karola Karpowicza. 
Z dniem 1 lipca 2019 roku, powo³uje go na stanowisko wikariusza w Parafii pw. œw.  
Antoniego Padewskiego w G¹dkowicach, w dekanacie zdunowskim. 
Pragniemy podziêkowaæ Ks. Karolowi, za jego pos³ugê w naszej Wspólnocie Prafialnej
i ¿yczyæ na nowej placówce, wielu ³ask Bo¿ych i b³ogos³awieñstwa od Mi³osiernego Boga. 
Z dniem 1 lipca 2019 roku, powo³uje do naszej Parafii 
na stanowisko wikariusza - 
który dotychczas pracowa³ w Krotoszynie, 
w Parafii pw.  œw.  Andrzeja Boboli. 

 Ks. Bp. Edward Janiak, 
-

Ks. Rafa³a Morasia, 


