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 Ewangelia: Mk. 10, 35 - 45  

Ewangeliczne zamyœlenie
                     XXIX  Niedziela -  21. 10. 2018 r.  

Wtedy zbli¿yli siê do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, 
¿ebyœ nam uczyni³ to, o co Ciê poprosimy». On ich zapyta³: «Co chcecie, ¿ebym wam uczyni³?» 
Rzekli Mu: «Daj nam, ¿ebyœmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej 
Twojej stronie». Jezus im odpar³: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy mo¿ecie piæ kielich, który Ja 
mam piæ, albo przyj¹æ chrzest, którym Ja mam byæ ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: 
«Mo¿emy». Lecz Jezus rzek³ do nich: «Kielich, który Ja mam piæ, piæ bêdziecie; i chrzest, który 
Ja mam przyj¹æ, wy równie¿ przyjmiecie. Nie do Mnie jednak nale¿y daæ miejsce po mojej 
stronie prawej lub lewej, ale [dostanie siê ono] tym, dla których zosta³o przygotowane».Gdy 
dziesiêciu [pozosta³ych] to us³ysza³o, poczêli oburzaæ siê na Jakuba i Jana. A Jezus przywo³a³ 
ich do siebie i rzek³ do nich: «Wiecie, ¿e ci, którzy uchodz¹ za w³adców narodów, uciskaj¹ je, a 
ich wielcy daj¹ im odczuæ sw¹ w³adzê. Nie tak bêdzie miêdzy wami. Lecz kto by miêdzy wami 
chcia³ siê staæ wielkim, niech bêdzie s³ug¹ waszym. A kto by chcia³ byæ pierwszym miêdzy 
wami, niech bêdzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu 
s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu». Oto s³owo Pañskie.

Nie jest ³atwo zrozumieæ, ani tym bardziej zaakceptowaæ s³owa Chrystusa z dzisiejszej 
Ewangelii: "Jeœli ktoœ chce byæ wielkim miêdzy wami niech siê stanie s³ug¹ i jeœli ktoœ chce byæ 
pierwszym miêdzy wami, niech bêdzie ostatnim. Ja sam nie przyszed³em, aby mi s³u¿ono, lecz 
aby s³u¿yæ." Nie, takie s³owa wydaj¹ siê byæ co najmniej pust¹ frazeologi¹ w œwiecie sukcesu i 
walki o w³adzê, w œwiecie obliczonym na tanie efekciarstwo i rz¹dzonym twardymi regu³ami 
rynku, ekonomii i ¿yciowego sukcesu, gdzie liczy siê si³a przebicia, spryt i umiejêtnoœæ 
ustawienia siê. A przecie¿ zgadzamy siê gdy Chrystus mówi: "W œwiecie, rz¹dcy uciskaj¹ 
swoich poddanych i daj¹ im odczuæ swoj¹ w³adzê." Czy¿ nie jest tak, ¿e czujemy sami na sobie 
ciê¿ar w³adzy, któr¹ (nawiasem mówi¹c) niejednokrotnie sami wybraliœmy? Czy¿ nie jest tak, 
¿e w³adza staje siê coraz bardziej arogancka i nie zwraca w ogóle uwagi na swoich wyborców? 
Czy¿ nie jest tak, ¿e w³adza (jakakolwiek) dba coraz bardziej o siebie i swoje w³asne interesy i 
robi wszystko, ¿eby siê przy w³adzy utrzymaæ? A my mamy po prostu tego dosyæ? Kto 
naprawdê jest wielkim, a kto malutkim i ¿a³osnym w tym naszym pokrêconym œwiecie? Nie, 
logika Chrystusa i to, do czego On nas powo³uje nie jest na "normalny" ludzki rozum. I na 
pewno nie idzie w parze z logik¹ tego œwiata. Tylko, ¿e ten œwiat skoñczy siê kiedyœ i: "pierwsi 
bêd¹ ostatnimi, a ostatni ... pierwszymi". A mo¿e warto spróbowaæ pójœæ za g³osem rozumu, a 
nie zdrowego rozs¹dku? A mo¿e warto zmieniæ coœ w tym drapie¿nym i przewrotnym œwiecie? 
A mo¿e warto straciæ ¿ycie, aby je w pe³ni odzyskaæ ... ? A jak w tym wszystkim wygl¹da kobieta 
dzisiaj wynoszona na o³tarze ? By³a ma³a, czy wielka. S³u¿y³a, czy pozwala³a sobie s³u¿yæ .... , 
by³a pierwsza czy ostatnia ? Kiedy zmar³a kilka lat temu (1997) jej œmieræ zbieg³a siê w czasie ze 
œmierci¹ dwóch innych, wielkich tego œwiata: ksiê¿nej Diany i by³ego prezydenta Zairu Mobutu 
Seseseko.     Pomyœla³em sobie wtedy:   Oto umieraj¹ zarówno ksi¹¿êta jak i ¿ebracy ....
a jak jest po tamtej stronie ?  Kto jest pierwszym, kto ostatnim ...
Kto nadal pokornym i ¿yj¹cym w mi³oœci ... Kto aroganckim i ¿yj¹cym w chciwoœci i nienawiœci 
Kto pokornym, a kto pysznym i zarozumia³ym ...   Kto wygra³ chocia¿ przegra³ ...
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Misja Koœcio³a
"Misje to nie tylko sprawa duchownych, ale 
ka¿dy powinien siê czuæ odpowiedzialny za 
Koœció³. Pos³uga misyjna w ogóle zaczyna siê 
od dawania œwiadectwa w rodzinie, w miejscu 
pracy, anga¿owania siê w wspólnoty parafialne 
- to tutaj tak naprawdê zaczyna siê misja. Misj¹ 
Koœcio³a jest g³oszenie Ewangelii, nie troska o 
swój wizerunek – powiedzia³ francuski kard. 
André Vingt-Trois. To jedna z kilku wa¿nych 
uwag, jakie ostatnio pad³y w kontekœcie nowej 
ewangelizacji. Nowa ewangelizacja to 
rzeczywistoœæ wielowymiarowa, ale jedn¹ z 
najwa¿niejszych jej cech wydaje siê zmiana 
u k i e r u n k o w a n i a  K o œ c i o ³ a .  Z a m i a s t  
zajmowania siê budowaniem w³asnego 
wizerunku, programami czy akcjami trzeba 
wyjœæ z Bogiem do ludzi. Jeœli zajmowaæ siê 
sob¹, to tylko swoim nawróceniem, swoj¹ 
relacj¹ z Bogiem – i Jego ponieœæ ludziom.
Godnoœci i wolnoœci nie da siê cz³owiekowi 
przywróciæ g³osz¹c mu nawet najbardziej 
p³omienne kazania. Godnoœæ cz³owiekowi 
przywraca siê okazuj¹c mu szacunek. Wolnoœæ 
z kolei – nawet na wyrost traktuj¹c jak wolnego. 
Odwo³uj¹c siê do jego rozumu, ale te¿ 
pokazuj¹c, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej. Trzeba 
pokazaæ, ¿e nie mówimy o utopii, ale o czymœ, 
co jest realne tu i teraz. W zwyk³ym ¿yciu 
najzwyklejszego cz³owieka. Musimy pokazaæ, 
¿e katolickie stanowisko wynika nie tylko z 
odniesienia do Boga, ale do dobra cz³owieka – 
mówi kard. André Vingt-Trois. Problem w tym, 
¿e trzeba zacz¹æ od pokazania kim jest 
Cz³owiek. Wielka litera jest tu jak najbardziej 
n a  m i e j s c u .  D o p i e r o  w  œ w i e t l e  
Cz³owieczeñstwa widzi siê prawdziwe Dobro. 
Tam, gdzie Cz³owiek czuje siê cz³owieczkiem, 
Dobro zamienia siê w przyjemnoœæ. Chcemy 
¿eby cz³owiek dostrzeg³ Boga i Jego dzia³anie 
w swoim ¿yciu. By to by³o mo¿liwe musi 
najpierw podnieœæ twarz z ziemi.

 Naszym zadaniem jest mu w tym pomóc.To 
jedna z wa¿niejszych rzeczy do przekazania 
œwiatu. Nie zginaj karku, nie pozwól robiæ z 
siebie niewolnika. Bóg chce, byœmy przed 
Nim stali wyprostowani i gotowi do drogi. 
Nie jako niewolnicy, ale synowie i córki. 
Œwiatowy Dzieñ Misyjny, zwany w Polsce 
Niedziel¹ Misyjn¹, stanowi zachêtê do 
gorliwszej, podjêtej œwiadomie wspó³pracy 
misyjnej. Jest odpowiedzi¹ uczniów na s³owa 
Chrystusa: „IdŸcie i g³oœcie” i jednoczeœnie 
odpowiedzi¹ na oczekiwania tych, którzy 
wci¹¿ nie znaj¹ Ewangelii – wyjaœnia ks. dr 
Jan Piotrowski, dyrektor krajowy Papieskich 
Dzie³ Misyjnych w Polsce. Wskazuje 
jednoczeœnie, ¿e dzia³anie na rzecz misji jest 
zobowi¹zaniem wyp³ywaj¹cym z chrztu œw. i 
œwiadectwem dojrza³ej wiary. Tegoroczna 
Niedziela Misyjna i nastêpuj¹cy po niej 
Tydzieñ Misyjny prze¿ywany bêdzie w 
Polsce pod has³em: „Uczeñ Chrystusa 
misjonarzem nadziei”. Jest to nawi¹zanie do 
ogólnego tematu roku duszpasterskiego 
(„B¹dŸmy uczniami Chrystusa”), jak i 
prze¿ywanego Roku Œwiêtego Paw³a, który 
jest autorem s³ów: „w nadziei ju¿ jesteœmy 
zbawieni” (Rz 8, 24). - Ta myœl œw. Paw³a, 
rozwiniêta bogato przez Benedykta XVI w 
encyklice „Spe salvi”, uczy nas, ¿e 
pierwszym 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

Napisz: - Jestem œwiêty po trzykroæ i brzydzê siê najmniejszym 
grzechem. Nie mogê kochaæ duszy, któr¹ plami grzech, ale kiedy 
¿a³uje, to nie ma granicy dla Mojej hojnoœci, jak¹ mam ku niej. 
Mi³osierdzie Moje ogarnia j¹ i usprawiedliwia. Mi³osierdziem 
Swoim œcigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje siê 
Serce  Moje, gdy oni wracaj¹ do Mnie. Zapominam o goryczach, 

  (Dz. 1728) 

Aby w duszy Twej zakwit³ Pan Jezus, ten 
jwiat twej duszy, musisz zachowaæ 
wilgotnoœæ korzenia i œwie¿oœæ, a znaczy to, 
¿e musisz ¿yæ ¿yciem wewnêtrznym. £aska 
Bo¿a jest ros¹ twej duszy, przechodz¹c¹ w 
deszcz, który j¹ zwil¿a i u¿yŸnia. 
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miejscem uczenia siê nadziei jest modlitwa . To 
w³aœnie modlitwa musi siê staæ darem w dniu 
misyjnej solidarnoœci wiary i ofiary dla tych, 
którzy nie mieli okazji poznaæ zbawczego 
orêdzia Chrystusa. Nie ma nadziei bez 
modlitwy, a ta ostatnia powinna byæ tak¿e 
naszym codziennym pokarmem. 
Œwiatowy Dzieñ Misyjny obchodzony jest od 
1926 r., kiedy papie¿ Pius XI na proœbê 
Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania Wiary 
og³osi³ „Dzieñ Modlitwy i upowszechnienia 
idei misyjnej”. Jest to dzieñ solidarnoœci 
misyjnej w ca³ym Koœciele powszechnym. 
Anga¿uje wszystkich katolików do wspó³pracy 
misyjnej przez modlitwê i sk³adanie ofiar na 
rzecz Papieskiego Dzie³a Rozkrzewiania 
Wiary. Wed³ug danych Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji z maja br., na œwiecie pracuje 
2106 polskich misjonarzy, w tym 1128 ksiê¿y i 
braci oraz 626 sióstr zakonnych. Na misjach 
pracuje aktualnie 311 ksiê¿y diecezjalnych, 
najmniej liczn¹ grupê stanowi¹ misjonarze 
œwieccy - 41 osób. Blisko po³owa polskich 
misjonarzy (923) pracuje w Afryce. Na misjach 
przebywa 13 polskich biskupów - pos³uguj¹ 
m.in. w Brazylii, Boliwii, Kamerunie, 
Kazachstanie, na Madagaskarze i Papui Nowej 
Gwinei. 
Na œwiecie pracuje: 321 ksiê¿y diecezjalnych, 
m.in.: diecezja tarnowska – 58, archidiecezja 
przemyska – 19, 
diecezja opolska – 16, archidiecezja lubelska – 
13, archidiecezja krakowska -  12, 
archidiecezja warszawska – 12 i archidiecezja 
czêstochowska – 12.
·938 zakonników, m.in.: Werbiœci – 190, 
F ranc i szkan ie  Konwentua ln i  –  82 ,  
Franciszkanie – 75, Salezjanie – 68, Pallotyni – 
65;

696 sióstr zakonnych, m.in.: Franciszkanki 
Misjonarki Maryi – 56, S³u¿ebnice Ducha 
Œwiêtego – 53, El¿bietanki – 45, S³u¿ebniczki 
Starowiejskie – 24;
49 misjonarzy œwieckich, m.in.: archidiecezja 
krakowska – 4, diecezja warszawsko – praska 
– 4, diecezja bielsko – ¿ywiecka - 3, diecezja 
opolska – 3, archidiecezja poznañska – 3, 
a r c h i d i e c e z j a  w a r s z a w s k a  –  3  i  
Stowarzyszenie Misji Afrykañskich - 3.
Osoba, która pragnie rozci¹gn¹æ szczególn¹ 
opiekê duchow¹ i materialn¹ nad konkretnym 
misjonarzem czy misjonark¹ nazywana jest 
Patronem. Ka¿dy mo¿e wybraæ sobie 
znajomego misjonarza lub misjonarkê z 
diecezji, zgromadzenia zakonnego czy te¿ 
osobê œwieck¹. Mo¿na równie¿ poprosiæ 
Komisjê Episkopatu Polski ds. Misji o 
przydzielenie misjonarza lub misjonarkê. Taka 
osoba wspomaga misjonarza czy misjonarkê 
znanego z imienia i z nazwiska poprzez: 
codzienn¹ pamiêæ modlitewn¹, uczestniczenie 
w Eucharystii i czêst¹ Komuniê Œwiêt¹, 
ofiarowane cierpienia i niesione krzy¿e 
codziennoœci.



  
       
  

                  

                                                         
               
 
      
     
 

 

     

  7.30 + Maria Str¹k (9 rocz. œm.) 
          + Stanis³awa i W³adys³aw Str¹k 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria Kaczmarek (7 rocz. œm.). 
15.30 + Tadeusz Bartczak 
15.30 Z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. 
          i zdrowie z okazji 50 rocznicy 
           œlubu: Miros³awy i Czes³awa Krawczyków 
17.45 
18.30 Za zmar³ych 

Ró¿aniec za zmar³ych z wymienianek rocznych 

                                                                               

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SiÊ...
                                                                                                                                                                                                 WTOREK   23.10. 2018        PONIEDZIA£EK  22.10. 2018             

CZWARTEK  25.10. 2018     

NIEDZIELA    28.10. 2018         

PI¥TEK  26.10. 2018         

ŒRODA  24.10. 2018

SOBOTA     27.10. 2018         
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  7.30 + Piotr Stodolny 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jan Kaczmarek (9 rocz. œm.)
15.30 + Marek Jankowski 
18.30 + Mieczys³aw Bondyra i zmarli 
          z Rodziny Bondyrów 

18.30
         

 Msza œw. o uzdrowienie 

  7.30 + Krystyna Kowalczyk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o 
          Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji 18 rocznicy urodzin: 
          Karoliny 
15.30 + Seweryna  Zygmunt Nyske oraz zmarli z Rodziny 
           Nyske i Janusz 
16.15 Msza Œlubna: Marta Kowalczyk - Artur Szewczyk
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN  
18.30 + Kazimierz Reszela (2 rocz. œm.) 
          + Katarzyna i + Stanis³aw Garbarczyk  

  7.30 + Regina (10 rocz. œm.) Sylwester, Eugeniusz 
          + Feliks Kulas, Marianna, Jan, Juliusz
          + Jan Grzegorz Borowscy, Ma³gorzata Kulas 
  9.00 + Halina i Mieczys³aw Waszak i zm z Rodziny
10.30 + Tadeusz Jankowski 
10.30 + Lookadia, Ma³gorzata i Wac³aw Widyñscy
12.00 + £ukasz Przybylski (I rocz. œm.)   
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 
18.30 + Tadeusz Ratajczyk

Za ¿yj¹cych 

  7.30 + Marek Smu³ka (2 rocz. œm.)
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Wac³aw P³oñczak (8 rocz. œm.). 
           W³adys³awa P³oñczak (32 rocz. œm.) 
15.30 + Czes³aw Herman 
18.30 + Maria  Wojciechowska 
18.30 + Henryk Zawadzki   (I rocz. œm.) 

  7.30 + Ma³gorzata Tyrakowska
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Maria (40 rocz. œm.). Leon oraz Bernard, 
             Anna, Teresa Ostrowscy 
         + Kazimiera (k)  Roman Bogumi³a, 
            Krystyna, Grzegorz Ratajczak 
15.30 + Franciszek Wawrzyniak (37 rocz. œm.)
          i zmarli z Rodziny Wawrzyniaków 
18.30 + Zdzis³awa Kiszka 
18.30 + Marek Jankowski 

  7.30 + Arkadiusz Szóstak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Seweryn  Wielgusiak 
15.30 + Lucyna Kempiñska (7 rocz. œm.)
18.30 + Teresa Maci¹g 
18.30 + Czes³aw Matuszczak (8 rocz. œm.) 
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HUMOR P tron t god iaa y n
Celina Borzêcka - zakonnica 

Celina Rozalia Leonarda Chludziñska-Borzêcka 
urodzi³a siê w maj¹tku ziemskim Antowil ko³o Orszy 
na terenie dzisiejszej Bia³orusi w zamo¿nej rodzinie 
ziemiañskiej Chludziñskich. W domu rodzinnym 
otrzyma³a staranne wykszta³cenie i wychowanie. 
Jako m³oda dziewczyna zapragnê³a wst¹piæ do 
klasztoru wizytek w Wilnie, ale pos³uszna woli 
rodziców i radzie spowiednika w 1853 r. wysz³a za 
m¹¿ za Józefa Borzêckiego.  By³o to szczêœliwe 
ma³¿eñstwo. Urodzi³a czworo dzieci, z których 
dwoje zmar³o w niemowlêctwie. Przy ¿yciu 
pozosta³y dwie córki – Celina i Jadwiga. Ich matka 
prowadzi³a pracê charytatywn¹ wœród ludnoœci 
wiejskiej, a w 1863 r. wspiera³a powstañców, za co 
znalaz³a siê nawet w rosyjskim wiêzieniu w Grodnie 
wraz z kilkutygodniow¹ Jadwig¹. Szeœæ lat póŸniej 
Józef Borzêcki dotkniêty zosta³ parali¿em, zmar³ w 
1874 r. Na kilka tygodni przed œmierci¹ podyktowa³ 
starszej córce Celinie testament, w którym 
zaœwiadczy³ o mi³oœci, bohaterstwie, odwadze i 
roztropnoœci swej ¿ony. Po œmierci mê¿a Celina wraz 
z córkami zamieszka³a w Rzymie. Tam powróci³a do 
niej myœl o ¿yciu zakonnym. Pozna³a genera³a 
zmartwychwstañców, ks. Piotra Semenenkê. Pod 
jego wp³ywem postanowi³a wraz z córk¹ Jadwig¹ 
za³o¿yæ ¿eñsk¹ ga³¹Ÿ tego zgromadzenia. 6 stycznia 
1891 r. zmartwychwstanki zosta³y zatwierdzone jako 
zgromadzenie kontemplacyjno-czynne, którego 
zadaniem by³o nauczanie i chrzeœcijañskie 
wychowanie dziewcz¹t. Za ¿ycia za³o¿ycielki 
powsta³y w sumie 22 wspólnoty w Polsce i 
zagranic¹. W 1906 r. Celina prze¿y³a kolejny cios. 
Nieoczekiwanie zmar³a jej córka i najbli¿sza 
wspó³pracownica – Jadwiga. To w niej widzia³a 
swoj¹ nastêpczyniê i kontynuatorkê, z pokor¹ 
podda³a siê jednak woli Bo¿ej. Celina zmar³a w 
wieku 80 lat. Beatyfikowana zosta³a w Rzymie 27 
paŸdziernika 2007 przez papie¿a Benedykta XVI w 
Bazylice œw. Jana na Lateranie. Jej wspomnienie 
liturgiczne w Koœciele katolickim obchodzone jest 
26 paŸdziernika.     K. R.

Przeczyta³eœ trylogiê Sienkiewicza?
- To trza by³o przeczytaæ?
- Tak, na dzisiaj.
- Kurcze, a ja przepisa³em...

Wpada facet do sklepu:
-Dzieñ dobry! Jest cukier w kostkach?
-Niestety nie ma.
-A jakaœ inna skromna bombonierka 
dla teœciowej?

Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest d³u¿sza: 
Ren czy Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest d³u¿sza?
- O szeœæ liter.



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

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  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 z³o¿one dziœ i sk³adane przy ró¿nych okazjach na nasze 

    Sanktuarium. 
2. Ró¿aniec i Msza œw. za zmar³ych z wymienianek rocznych w pi¹tek, 26 paŸdziernika
     
    o godz. 17.45. 
3.  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.
4. Zapraszamy na 

do naszego Sanktuarium w czwartek, 25 paŸdziernika na godz. 18.30. 
5. Dobr¹ i zbawienn¹ rzecz¹ jest modliæ siê za naszych bliskich zmar³ych. Kartki na 
    wymienianki jednorazowe s¹ wy³o¿one przy wyjœciu z Koœcio³a. Wymienianki mo¿na
    sk³adaæ do skarbony wystawionej przed o³tarzem. (Prosimy o wype³nianie kartek 
    drukowanymi literami). Ró¿aniec za zmar³ych z tych wymienianek odmawiaæ 
    bêdziemy przez ca³y tydzieñ pocz¹wszy od Dnia Zadusznego przed Msz¹ œw. 
    wieczorn¹ o godz. 18.00. 
    Zmar³ych na wymienianki roczne na kolejny rok mo¿na zg³aszaæ w Biurze Parafialnym 
    w godzinach urzêdowania do 16.11. br.
    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 br. 
6. Zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W sklepiku s¹ równie¿ 
    do nabycia wykonane na szkle wizerunki ze Œw. Janem Paw³em II i Papie¿em 

Nabo¿eñstwa ró¿añcowe

Mszê œwiêt¹ z modlitw¹ o uzdrowienie z relikwiami i olejami œwiêtego
    Charbela 


