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Kto gardzi cz³owiekiem, gardzi te¿ i Bogiem.
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Ewangeliczne zamyœlenie 
 Ewangelia:   £k 16, 19-31 
26 Niedziela zwyk³a 

Jezus powiedzia³ do faryzeuszów «¯y³ pewien cz³owiek bogaty, który ubiera³ siê w 
purpurê i bisior i dzieñ w dzieñ ucztowa³ wystawnie. U bramy jego pa³acu le¿a³ ¿ebrak 
pokryty wrzodami, imieniem £azarz. Pragn¹³ on nasyciæ siê odpadkami ze sto³u bogacza. 
A tak¿e psy przychodzi³y i liza³y jego wrzody. Umar³ ¿ebrak i anio³owie zanieœli go na ³ono 
Abrahama. Umar³ tak¿e bogacz i zosta³ pogrzebany. Gdy cierpi¹c mêki w Otch³ani, 
podniós³ oczy, ujrza³ z daleka Abrahama i £azarza na jego ³onie. I zawo³a³: „Ojcze 
Abrahamie, ulituj siê nade mn¹ i przyœlij £azarza, aby koniec swego palca umoczy³ w 
wodzie i och³odzi³ mój jêzyk, bo strasznie cierpiê w tym p³omieniu”. Lecz Abraham 
odrzek³: „Wspomnij, synu, ¿e za ¿ycia otrzyma³eœ swoje dobra, a £azarz w podobny 
sposób – niedolê; teraz on tu doznaje pociechy, a ty mêki cierpisz. A ponadto miêdzy nami 
a wami zionie ogromna przepaœæ, tak ¿e nikt, choæby chcia³, st¹d do was przejœæ nie mo¿e 
ani stamt¹d nie przedostaj¹ siê do nas”. Tamten rzek³: „Proszê ciê wiêc, ojcze, poœlij go do 
domu mojego ojca. Mam bowiem piêciu braci: niech ich ostrze¿e, ¿eby i oni nie przyszli na 
to miejsce mêki”. Lecz Abraham odpar³: „Maj¹ Moj¿esza i Proroków, niech¿e ich 
s³uchaj¹!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzek³ tamten – lecz gdyby ktoœ z umar³ych poszed³ 
do nich, to siê nawróc¹”. Odpowiedzia³ mu: „Jeœli Moj¿esza i Proroków nie s³uchaj¹, to 
choæby ktoœ z umar³ych powsta³, nie uwierz¹”».Oto S³owo Pañskie.

S³uchaj¹c przypowieœci Jezusa, spróbujê przywo³aæ na pamiêæ bolesne podzia³y na 
biednych i bogatych (informacje radiowe, telewizyjne, prasowe). Czy spotykam siê z nimi 
tak¿e w moim œrodowisku? Czy nie ma wokó³ mnie biednych £azarzy? Co mogê 
powiedzieæ o mojej osobistej wra¿liwoœci na ludzi potrzebuj¹cych? Zwrócê uwagê na 
postawê cz³owieka bogatego. Jezus opisuje jego ¿ycie w kilku s³owach: „Dzieñ w dzieñ 
œwietnie siê bawi³” (w. 19). Jego ¿ycie polega³o jedynie na braniu i u¿ywaniu. Skutkiem 
takiej postawy by³o zamkniêcie siê we w³asnym œwiecie przyjemnoœci i brak wra¿liwoœci 
na potrzeby cz³owieka ¿yj¹cego tu¿ obok. Patrz¹c na zachowanie bogatego, zapytam siebie 
przed Jezusem o moje ¿ycie: Czy nie odnajdujê w sobie jakichœ cech postawy bogatego? 
Czy nie koncentrujê siê jedynie na staraniach o zaspokojenie w³asnych potrzeb? Czy 
potrafi ê dzieliæ siê z innymi nie tylko tym, co mi zbywa? Los bogatego cz³owieka po œmierci 
jest gorzkim owocem jego ca³ego ¿ycia przesi¹kniêtego egoizmem. Podobnie jak za ¿ycia, 
tak i teraz jest sam. Dzieli go wielka przepaœæ od £azarza i Abrahama, poniewa¿ takim 
by³o jego ¿ycie. Piek³o dla cz³owieka zaczyna siê w tym momencie, w którym decyduje siê 
on ¿yæ tylko dla siebie. Postaram siê z ca³¹ szczeroœci¹ serca wyznaæ przed Jezusem te 
postawy w³asnego egoizmu, które najbardziej rani¹ moich bliskich. Trwaj¹c w milczeniu, 
bêdê prosi³ Jezusa, aby On sam ostrzeg³ mnie i wskaza³ na to, co w moim ¿yciu najbardziej 
zamyka mnie na bliŸnich. Bêdê prosi³ Go usilnie: „Jezu, uwolnij mnie od zajmowania siê 
tylko sob¹”. Krzysztof Wons SDS
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Ze œmierci do ¿ycia
Jest wiele sposobów, by ratowaæ ludzkie ¿ycie. 
Chocia¿ przywo³uj¹c pierwsze skojarzenia dot.
zagro¿enia ¿ycia ludzkiego, wiêkszoœæ myœli 
powêdruje do wypadków, kataklizmów czy 
wydarzeñ,które bezpoœrednio zagra¿aj¹ 
zdrowiu b¹dŸ ¿yciu. Istnieje jednak jeszcze 
jedna przestrzeñ, a w³aœciwie moment, w 
którym ¿ycie ludzkie jest zagro¿one – chodzi o 
czas, w którym dziecko ma siê dopiero narodziæ. 
Nienarodzone dzieci s¹ nara¿one na œmieræ 
najbardziej, nie potrafi¹ siê obroniæ.
Aborcja poch³ania miliony istnieñ rocznie, ale 
na szczêœcie œwiadomoœæ skali tego zagro¿enia - 
jest coraz wiêksza. Powstaj¹ ró¿ne inicjatywy, 
które maj¹ na celu bezpoœredni¹ pomoc i 
uœwiadomienie  rodziców,  czy matek 
pragn¹cych zabiæ swe dzieci. Jedn¹ z takich 
inicjatyw jest film oparty na faktach – 
Unplanned (Nieplanowane). Ronald Reagan 
powiedzia³ kiedyœ, ¿e wszyscy, którzy s¹ za 
aborcj¹, zd¹¿yli siê urodziæ. Nie wiem, czy 
myœleli Pañstwo kiedyœ w kategoriach: mówiê, 
chodzê, s³ucham – bo siê urodzi³em. Ca³¹ swoj¹ 
to¿samoœæ zawdziêczam ³asce Bo¿ej i temu, ¿e 
Bóg pozwoli³ rodzicom przekazaæ mi dar ¿ycia – 
tak jak ka¿dy cz³owiek.  Jak wspomnia³em, a 
w³aœciwie zrobi³ to du¿o wczeœniej prezydent 
R e a g a n ,  z w o l e n n i c y  m o r d o w a n i a  
nienarodzonych dzieci, bo tak trzeba nazwaæ 
aborcjê, zd¹¿yli siê urodziæ. Niestety nie 
wszyscy mieli przywilej przyjœcia na œwiat, 
miêdzy innymi poprzez bandycki proceder 
praktykowany w szpitalach. Wed³ug danych 
Œwiatowej Organizacji Zdrowia (informacje za 
portalem pch24.pl) w 2018 roku w wyniku 
aborcji œmieræ ponios³o 41,9 mln dzieci. ¯adna 
inna przyczyna nie by³a tak œmiercionoœna, jak 
morderstwo nienarodzonych. Kilka przyk³adów 
dla porównania (za pch24.pl). W wyniku 
choroby nowotworowej zmar³o 8,2 mln osób. 
Tytoñ by³ przyczyn¹ œmierci 5 mln ludzi, z kolei 
na AIDS zmar³o 1,7 mln. Jak pañstwo widz¹, 
dysproporcje s¹ ogromne, bior¹c pod uwagê 
tylko 2018 rok.

Istniej¹ wyliczenia, wed³ug których 

komunizm poch³on¹³ ok. 100 milionów 

istnieñ, a trzeba wspomnieæ, ¿e ten system nie 

trawi³ œwiata przez dwanaœcie miesiêcy, tylko 

znacznie d³u¿ej.  Id¹c tym tropem, 

przypominam, ¿e w 2018 roku poprzez 

aborcjê ¿ycie straci³o 42 mln dzieci – to 

prawie po³owa liczby ofiar systemów 

totalitarnych. To niewyobra¿alna skala. Co 

gorsza, w wielu krajach aborcja jest legalna. 

Jak poda³y media, w tym portal eKAI.pl, w 

Irlandii od 1 stycznia 2018 r. wolno zabijaæ 

dzieci w ³onach matek do dwunastego 

tygodnia bez podania przyczyny – to efekt 

usuniêcia zapisu w konstytucji, który chroni³ 

nienarodzonych. Ju¿ pierwszego dnia 

funkcjonowania nowych przepisów na 

infoliniê zg³osi³o siê dwadzieœcia kobiet z 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Podczas Mszy œw. ujrza³am Jezusa rozci¹gniêtego na krzy¿u i powiedzia³ 
mi: - Uczennico Moja, miej wielk¹ mi³oœæ do tych, którzy ci zadaj¹ 
cierpienie, czyñ dobrze tym, którzy ci nienawidz¹. 

(Dz 1628)

PODZIÊKOWANIE
Dobremu i mi³osiernemu Bogu – dziêkujemy - za 25 lat istnienia naszej Wspólnoty Parafialnej. 

Za to wszystko co uda³o siê nam tutaj wspólnie dokonaæ na chwa³ê Boga, dla dobra Koœcio³a 
i modl¹cych siê tutaj ludzi. Jest to miejsce - wybrane przez Boga. 

Dziêkujê za ten piêkny dzisiejszy dzieñ i konsekracjê naszego koœcio³a, który jest œwiadectwem 
wiary wszystkich ludzi, którzy go wznieœli i bêd¹ o niego dbali.

Dziêkuje Ksiêdzu Biskupowi Edwardowi, za konsekracjê naszej œwi¹tyni i za troskê o nasz¹ 
Wspólnotê Parafialn¹. O. Jesse za przygotowanie nas do dzisiejszego œwiêtowania poprzez rekolekcje.

Dziêkujê Architektowi naszego koœcio³a - Panu Grzegorzowi Nawrockiemu z Leszna
 i Inspektorowi Nadzoru, Panu Czes³awowi Kempie - mieszkaj¹cemu na ternie naszej Parafii. 
Dziêkujê Firmom, które pracowa³y przy wznoszeniu tej œwi¹tyni. Wszystkim razem i ka¿dej 

z osobna, za zaanga¿owanie i dokoñczenie tego dzie³a. 
Dziêkujê moim wspó³pracownikom - duchownym i œwieckim za ich codzienn¹ pomoc, obecnoœæ 

i du¿e wsparcie. Kap³anom pochodz¹cym z tej Parafii i siostrze zakonnej, która w tym roku 
prze¿ywa 25 rocznicê wst¹pienia do zakonu Sióstr Nazaretanek.

Dziêkujê, wszystkim kap³anom przyby³ym na to wspólne œwiêtowanie tym, którzy w tym czasie tu 
pracowali - co do ich  urzêdów . 

Dziêkujê Siostrom zakonnym, klerykom, diakonom, s³u¿bie o³tarza, pocztom sztandarowym, 
Braciom Kurkowym, chórowi „Echo”, orkiestrze dêtej z O³oboku 

oraz wszystkim zaproszonym goœciom. 
Dziêkujê W³adzom Miasta w szczególnoœci Pani Prezydent Beacie Klimek. Dziêkujê W³adzom 

Powiatu szczególnie panu Staroœcie, Paw³owi Rajskiemu i jego ma³¿once. 
Wszystkim Grupom duszpasterskim i osobom dbaj¹cym o czystoœæ naszej œwi¹tyni, dekoracje 

i jej otoczenie.Dziêkujê Dyrekcji naszej Szko³y, nauczycielom, wychowawcom i katechetom. 
Dziêkuje naszym mediom, ludziom tam pracuj¹cym, w TV kablowej „Pro art”, 

w TV internetowej „Dom Józefa”, w naszym Radiu Rodzina, Dwutygodniku „Opiekun” 
i tygodniku „Faustyna” oraz drukuj¹cej go przez 20 lat Firmie „XERO SERVCE”.

Dziêkujê dziœ Bogu za nasz¹ Parafiê. - Za to, ¿e daliœmy radê. 
Dziêkuje za miniony czas, za ludzi - za to co by³o trudne i za to co by³o i jest nasz¹ radoœci¹. 

Za to - czego nie mo¿na zobaczyæ, sfotografowaæ i wyliczyæ, za to co ¿yje w sercach ludzi. 
Za wiarê nadziejê i mi³oœæ.

Dziêkujê, za modlitwy, za wszystkie z³o¿one ofiary, za mi³oœæ bliŸniego, 
oraz za zaanga¿owanie ca³ej Wspólnoty w tworzenie tego dzie³a.

B¹dŸ Panie - ¯yciem dla Tych, co odeszli - Mi³oœci¹ dla Tych, którzy ¿yj¹, 
Œwiat³em dla Tych, którzy przyjd¹ po nas. 

Niech Mi³osierny Bóg wszystkim B³ogos³awi. 
„Bóg zap³aæ” - wszystkim razem i ka¿demu z osobna za wszystko i „Szczêœæ Bo¿e.”

 godnoœci i
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Nieplanowane
Patrz¹c na dane, mo¿na usi¹œæ i p³akaæ. Katolik 
zna jednak lepsze sposoby na ratowanie ¿ycia 
nienarodzonych. Pierwszym jest modlitwa, np. 
poprzez inicjatywê Duchowej Adopcji. Jeœli 
ktoœ jest zainteresowany tym tematem, odsy³am 
do internetu (www.duchowa-adopcja.pl). 
O c z y w i œ c i e  i s t n i e j e  c a ³ e  m n ó s t w o  
stowarzyszeñ, które zajmuj¹ siê obron¹ 
nienarodzonych, samemu równie¿ mo¿na 
modliæ siê w tej intencji, jednak chcia³em 
wspomnieæ o filmie, którego tytu³ pojawi³ siê na 
pocz¹tku .  Produkcja  p t .  Unplanned 
( N i e p l a n o w a n e )  r o b i  w  S t a n a c h  
Zjednoczonych furorê. W Polsce bêdzie mo¿na 
zobaczyæ ten film od 1 listopada. Opowiada on 
historiê opart¹ na faktach. Abby Johnson 
chcia³a pomagaæ kobietom i przez to ju¿ na 
studiach zosta³a wolontariuszk¹ Planned 
Parenthood – najwiêkszej organizacji
proaborcyjnej na œwiecie. Johnson przesz³a 
wszystkie szczeble kariery i zosta³a jedn¹ z 
najm³odszych dyrektorek kliniki aborcyjnej w 
kraju. Wszystko sz³o dobrze, dopóki Abby nie 
zobaczy³a na obrazach ultrasonograficznych 
13-tygodniowego dziecka broni¹cego siê przed 
aborcj¹.  To wydarzenie odmieni³o jej ¿ycie. 
Zrezygnowa³a z pracy i sta³a siê gor¹c¹ 
obroñczyni¹ ¿ycia. Przesz³a ze œmierci do ¿ycia 
- Johnson za³o¿y³a organizacjê „And Then 
There Were None” (I nie by³o ju¿nikogo). 
Pomaga tak¿e pracownikom, którzy 
zdecydowali siê porzuciæ dotychczasow¹ pracê 
w klinice aborcyjnej – ludzie, którzy 
zdecydowali siê odejœæ z "przemys³u 
aborcyjnego" otrzymuj¹ pomoc duchow¹, 
prawn¹ i finansow¹. Polsk¹ dystrybucj¹ filmu 
zajê³o siê m.in. stowarzyszenie Rafael – znane z 
reklamowania innych religijnych filmów.
Warto przy tej okazji wspomnieæ o innej 
dzia³aczce pro-life. Mary Wagner, której 
historia jest œciœle zwi¹zana z ratowaniem 
dzieciêcego ¿ycia, by³a kilkunastokrotnie 
skazywana na karê pozbawienia wolnoœci – 

wszystko przez radykaln¹ chêæ oddalenia 
widma œmierci, które nienawistnie wisia³o 
nad nienarodzonymi dzieæmi.Mary Wagner 
niejednokrotnie roznosi³a ulotki nawo³uj¹ce 
do praktyk antyaborcyjnych, a tak¿e 
rozdawa³a matkom, które mia³y zamiar 
poddaæ siê aborcji, bia³e ró¿e – namawiaj¹c, 
by jednak zdecydowa³y siê na urodzenie 
potomstwa. W trakcie procesów mówi³a 
m.in.., ¿e kliniki aborcyjne nie powinny 
istnieæ i nie przyznawa³a siê do winy. Te 
bohaterskie czyny wskazuj¹ na wezwanie 
Chrystusa do niesienia krzy¿a. Mimo 
przeciwnoœci i ci¹g³ych aresztów Mary w 
dalszym ci¹gu puka³a do sumieñ i serc 
rodzin,  które zamierza³y pope³niæ 
morderstwo na w³asnym dziecku. Przy tej 
okazji polecam Pañstwu kolejny film, tym 
razem dokumentalny, autorstwa Pana 
Grzegorza Brauna pt. "Nie o Mary Wagner". 
Produkcjê mo¿na zobaczyæ b¹dŸ zakupiæ w 
wersji fizycznej w internecie. Ka¿dy mo¿e 
zostaæ obroñc¹ ¿ycia nienarodzonych. Nie 
jest to jakaœ specjalna cecha, któr¹ rezerwuje 
siê dla nielicznych. Nie ka¿dy jest wezwany 
do takich dzia³añ jak Mary Wagner, jednak 
wszyscy powinni naœladowaæ kanadyjsk¹ 
dzia³aczkê w radykalizmie i g³osiæ Chrystusa 
„w porê i nie w porê”.Jest wiele 
stowarzyszeñ, które zajmuj¹ siê walk¹ z 
aborcj¹ i ratowaniem dzieci poczêtych. Jest 
tak¿e wiele osób, które nie s¹ zrzeszone w 
¿adn¹ dzia³alnoœæ i na w³asn¹ rêkê troszcz¹ 
siê o los nienarodzonych. Niewa¿ne w jakiej 
grupie siê dziœ znajdujesz - wybierz ¿ycie!

Mateusz Bednarek 
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  7.30 + Andrzej Jastrzêbski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jan Bêdziñski (I rocz.œm. ) 
15.30 + Teresa   Cierpka 
18.30 + Arkadiusz   Rynowiecki (I rocz. œm.) 

  7.30 + Walenty Kosikiewicz (30 rocz. œm.) Marta 
          i Miros³aw Kosikiewicz, Anna Troszczyñska, 
          Cyryl Nowicki 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Urszula Matyszkiewicz (8 rocz. œm.)
18.30 + Maria i Franciszek Jagielscy (w 33 rocz. œm.) 
           + Ludwika  WoŸniak  oraz Stefan i S³awomir 
18.30 + Czes³aw (6 rocz. œm.) Jadwiga Sobczak 
              oraz za zmar³ych z rodziny

  7.30 + Salomea Krawczyk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 +Jan  Franz 
15.30 + Roman  Chwaliñski (4 rocz. œm.) 
          i za zmar³ych z rodziny B³aszczyków 
18.30 + Barbara Zacharczuk
18.30  + Henryk  Kempa  

  7.30 + Nikodem Pawlicki 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji Kap³anów naszej Parafii oraz o liczne 
          powo³ania kap³añskie, zakonne, misyjne
          i Apostolskie œwieckich – intencja od Matek i Ojców 
          ¯ywego Ró¿añca 
15.30 + Maria  Kaczmarek 
18.30 + Longina   Szamborska

+ Pelagia (24 rocz. œm.) Antoni, Krystian Lepka
          i zm. z Rodziny Lepków i Chlebosiów

 
18.30 

  7.30  + Urszula, Marian Ignasiak, Wac³aw   
           Wygralak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria, Jadwiga, Stanis³aw Cierpka 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Teresa  Ro¿ek  

  7.30 + Alicja   Smu³ka 
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ¿ywych 
          i ¿ycie wieczne  dla zmar³ych Matek i Ojców 
          ¯ywego Ró¿añca 
  9.00 + Miros³aw Ampu³a (20 rocz. œm.) Janina 
          i + Antoni    Buchwald  
10.30 + Zdzis³aw Sibiñski (12 rocz. œm.) i zmar³ych 
          z rodziny Sibiñskich i Zieleziñskich 
10.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski 
          z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie 
          z okazji 18 rocznicy urodzin: Basi  

  7.30 + Piotr   Wasielewski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 
17.00 + Janina  Ma³ecka 
18.30 ZA ZMAR£YCH
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HUMOR Pat on t godn ar y i
Œwiêta Teresa znana jako Ma³a Teresa

- Policjant do Jasia:
- Jasiu gdzie mieszkasz?
- Z moimi rodzicami.
- A gdzie mieszkaj¹ twoi rodzice?
- W naszym domu.
- A gdzie le¿y wasz dom?
- Obok domu naszych s¹siadów.
- A gdzie jest dom waszych s¹siadów?
- Nie uwierzy mi pan.
- Uwierzê. Powiedz...
- Obok naszego.

- Jasiu przychodzi ze szko³y i chwali siê ojcu:
- Tato, dzisiaj na kartkówce nie pope³ni³em 
   ¿adnego b³êdu ortograficznego, 
   ani gramatycznego.
- Wspaniale synu, a jaki by³ temat?
- Tabliczka mno¿enia. 

- Jasiu, kogo czêœciej s³uchasz, mamy czy taty? 
- pyta nauczycielka w szkole.
- Mamy.
- A dlaczego?
- Bo mama wiêcej mówi!

Œwiêta Teresa znana te¿ jako Ma³a Teresa, 
Ma³y Kwiatek ur. 2 stycznia 1873 w Alençon 
we Francji. 9 kwietnia 1888 wst¹pi³a do 
Karmelu w Lisieux, przyjmuj¹c imiê Teresa 
od Dzieci¹tka Jezus, do którego 10 stycznia 
1889, w dniu ob³óczyn rozpoczynaj¹cych 
nowicjat, doda³a predykat „od Najœwiêtszego 
Oblicza”. 8 wrzeœnia 1890 z³o¿y³a œluby 
zakonne. Rok póŸniej odkry³a „ma³¹ drogê 
dzieciêctwa duchowego”. Pragnê³a, by jej 
¿ycie sta³o siê aktem doskona³ej mi³oœci, a 
cierpienie mo¿liwoœci¹ jej pog³êbienia i 
wykazania. W lutym 1893 zosta³a mistrzyni¹ 
nowicjatu. Pod koniec 1894 matka Agnieszka 
od Jezusa (bêd¹ca jej rodzon¹ siostr¹ Paulin¹) 
poprosi³a j¹, by spisa³a wspomnienia z 
dzieciñstwa (rêkopis „A”). W nastêpnym roku 
Teresa zosta³a duchow¹ siostr¹ kleryka, który 
przygotowywa³ siê do misji. Pierwszy rêkopis 
„A”, wraz z jej kolejnymi rêkopisami „B” 
(spontaniczny list do Jezusa, wyra¿aj¹cy 
g³êbok¹ mi³oœæ) i „C” (opisuj¹cy ¿ycie 
zakonne) opublikowane po jej œmierci, 
stanowi¹ jej autobiografiê zatytu³owan¹ 
póŸniej „Dzieje duszy”, która nale¿y do 
klasyki karmelitañskiej.Zmar³a 30 wrzeœnia w 
wieku 24 lat. Od 14 grudnia 1927 jest g³ówn¹ 
patronk¹ misji katolickich. 29 kwietnia 1923 
papie¿ Pius XI og³osi³ j¹ b³ogos³awion¹, a 17 
maja 1925 dokona³ jej kanonizacji, nazywaj¹c 
j¹ jednoczeœnie gwiazd¹ swojego pontyfikatu. 
W setn¹ rocznicê jej œmierci, papie¿ Jan Pawe³ 
II nada³ jej tytu³ doktora Koœcio³a 
powszechnego. Wspomnienie obchodzi siê 1 
paŸdziernika, dzieñ po rocznicy œmierci 
œwiêtej.                    K. R.



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. Od wtorku zapraszamy na  przez ca³y tydzieñ przed Msz¹ œw.
    wieczorn¹ o godz. 18.00. Dzieci zapraszamy na ró¿aniec po³¹czony z obrzêdem Komunii
    œwiêtej od poniedzia³ku do pi¹tku o godz.17.00.
2.

 Mi³osierdzia Bo¿ego. 
3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca. SpowiedŸ œw.
    dodatkowo w pi¹tek od godz. 16.00 – 17.00 i od 17.30 do Mszy œw. wieczornej 
    i tradycyjnie 15 minut przed ka¿d¹ Msz¹ œw. 
4. Naszych chorych odwiedzimy – w sobotê 5 paŸdziernika od godz. 9.00. 
5. Zebranie Matek i Ojców ̄ ywego Ró¿añca – w niedzielê, 6.10. 19 r. po Mszy œw.o godz. 9.00. 
6. Od 1 paŸdziernika do 15 listopada mo¿na zg³aszaæ zmar³ych na  na
    kolejny rok Biurze Parafialnym w godzinach urzêdowania. Ró¿aniec w intencji tych
    zmar³ych odmawiaæ bêdziemy w ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca o godz. 17.45, Msza œw. 
    o godz.18.30, pocz¹wszy od ostatniego pi¹tku listopada tego roku. 
7. Zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 
    S¹ do nabycia  
    z aplikacj¹ koœcio³a,rêcznie malowane 
    Jubileuszowe Kalendarze przedstawiaj¹ce 
    w obrazach historiê naszej Parafii, 

  pami¹tkowe magnesy oraz limitowana 
    seria Jubileuszowych widokówek z  Sanktuarium 
    z pami¹tkow¹ pieczêci¹ i 

nabo¿eñstwa ró¿añcowe

W sobotê, 5 paŸdziernika przypada wspomnienie œw. Faustyny Kowalskiej – Aposto³ki
   

Dodatkowa Msza œw.  o godz. 17.00.

wymienianki roczne

œwiece Jubileuszowe

    cegie³ki na posadzkê naszego koœcio³a na sp³acanie 
    kredytu,

ró¿añce Jubileuszowe.

równie¿ 


