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B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a.
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 Ewangelia: £k 1,39-45 

Ewangeliczne zamyœlenie
                      IV Niedziela  ADWENTU  -  23. 12. 2018 r.  

W tym czasie Maryja wybra³a siê i posz³a z poœpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] 
Judy. Wesz³a do domu Zachariasza i pozdrowi³a El¿bietê. Gdy El¿bieta us³ysza³a pozdrowienie 
Maryi, poruszy³o siê dzieci¹tko w jej ³onie, a Duch Œwiêty nape³ni³ El¿bietê. Wyda³a ona okrzyk i 
powiedzia³a: B³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony jest owoc Twojego ³ona. 
A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro g³os Twego pozdrowienia 
zabrzmia³ w moich uszach, poruszy³o siê z radoœci dzieci¹tko w moim ³onie. B³ogos³awiona 
jesteœ, któraœ uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana. Oto S³owo Pañskie. 

Pe³na pokory i prostoty jest pos³uga Maryi, która jest bezpretensjonalna i 
naturalnie ludzka. Mo¿e dlatego w³aœnie tak bardo nas zaskakuje i szokuje Jej 
osoba? Bóg nie chce od nas nadzwyczajnych ofiar, darów, ca³opaleñ. On 
obdarzy³ nas wzajemn¹ ¿yczliwoœci¹, serdecznoœci¹, da³ cz³owiekowi 
cz³owieka, da³ mu matkê, da³ mu przyjació³, a jakby tego wszystkiego by³o ma³o 
da³ mu jeszcze i swojego Syna, Boga-Cz³owieka. Maryja umie przyjmowaæ i 
umie dawaæ, rozumie, przyjmuje i daje w sposób naturalny i mo¿e równie¿ 
dlatego "b³ogos³awiona jest miêdzy niewiastami?"Jej wybranie, chocia¿ 
ca³kowicie darmowe i bêd¹ce wyrazem Bo¿ej £aski nie jest przecie¿ bez Jej 
wspó³pracy Ona z £ask¹ Bo¿¹ umie wspó³pracowaæ w pe³ni. Ona tê £askê Bo¿¹ 
pomna¿a swoj¹ wspó³prac¹, pokor¹, naturalnoœci¹. Nie bez przyczyny jest 
nazywana drug¹ Ew¹. Mo¿e taki w³aœnie by³ cz³owiek: naturalnie dobry i 
uczynny przed grzechem pierworodnym? Ale jest Ona b³ogos³awiona i dlatego, 
¿e jest Matk¹, dlatego, ¿e nosi w sobie b³ogos³awiony Owoc ... Ale bêd¹c Matk¹, 
wybran¹, wyró¿nion¹, ubogacon¹ przez Boga w tak niezwyk³y sposób nie 
przestaje byæ cz³owiekiem, kobiet¹ czu³¹ i troskliw¹, us³u¿n¹ i ¿yczliw¹. Jak¿e 
wiele mo¿emy siê od Niej nauczyæ, pokory, cierpliwoœci, serdecznoœci, 
¿yczliwoœci, ludzkiej prostej i   zwyczajnej dobroci ...
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Paradoks Bo¿ego Narodzenia
2000 lat temu - niedaleko ma³ego miasteczka Betlejem,

pewna cicha noc g³oœno obwieœci³a Bo¿¹ mi³oœæ do ca³ego œwiata.

Nasz niezwyk³y, potê¿ny Bóg - przyszed³ na œwiat w postaci bezbronnego 

dziecka.

Chocia¿ wielu oczekiwa³o jego przyjœcia, - tylko niewielu zauwa¿y³o jego 

przybycie.

Nie by³o dla Niego miejsca w ¿adnym domu tej nocy - choæ stworzy³ ca³y œwiat.

Ale przyszed³,

Ten, który jest Bogiem - sta³ siê cz³owiekiem.

Zamieni³ swoje miejsce w niebie - na ziemski ¿³óbek,

Zamieni³ szaty chwa³y - na wieœniacze odzienie,

Porzuci³ pieœni chwa³y niezliczonych chórów anielskich - na wielbienie kilku 

skromnych pasterzy.

Tej nocy,kiedy Jezus opuœci³ swój tron w niebie - sta³ siê naszym Królem.

Królem, który nie przyszed³, aby mu s³u¿ono - ale, aby s³u¿yæ,

Królem, którego œmieræ - przynios³a nam ¿ycie,

Królem, którego jedno poœwiêcenie - przynios³o wybawienie dla wielu.

Ten paradoks Bo¿ego Narodzenia - wzywa Ciê, abyœ odpowiedzia³.

Co zrobisz z tym prezentem, który ci¹gle czeka, abyœ go przyj¹³?

Bo¿e Narodzenie - tak naprawdê mówi o darze, który ju¿ dawno temu zosta³ 

Tobie ofiarowany.

£¹cz¹c siê duchowo w dzieñ Bo¿ego Narodzenia, z bia³ym op³atkiem 
w d³oni niesiemy 

:

 

Redakcja i Wasi Duszpasterze

WSZYSTKIM PARAFIANOM i GOŒCIOM  
najlepsze ¿yczenia

Niech JEZUS, którego ofiarowuje nam Maryja w te œwiête dni, bêdzie 
najpiêkniejszym Darem otrzymanym od Boga… On jest Si³¹ w s³aboœci, 

Nadziej¹ w trudnoœciach i Mi³oœci¹, która wszystko zwyciê¿a. 
 Niech Was Bóg b³ogos³awi i strze¿e. 

Niech rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy sw¹ ³ask¹. 
Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech obdarzy pokojem.
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

Slub posluszenstwa jest tak wazny, 
ze nawet sam wystarczy dla zycia 
zakonnego. Sluchaj, a to ci wystarczy 
– powtarzajmy sobie we wszelkich 
okolicznosciach. 

Podczas Mszy œw., któr¹ odprawia³ Ojciec Andrasz, widzia³am 

ma³e Dzieciê Jezus, które siedzia³o w kielichu mszy œwiêtej z 

wyci¹gniêtymi r¹czkami ku nam. Po g³êbokim spojrzeniu, 

powiedzia³o mi te s³owa: tak mieszkam w sercu twoim, jako Mnie 

widzisz w tym kielichu.

(Dz 1346) 

PLAN KOLÊDY 2018/2019 r. 
(W blokach od ostatniej klatki, w domach od Nr 1)

W niedziele Kolêdy nie bêdzie.
Pi¹tek 

  28. 12. 2018 r. 
1. ul. Pó³nocna strona parzysta od ulicy     
       Limanowskiego
2. ul. Pó³nocna – strona nieparzysta od
    ul. Limanowskiego 
3. ul. Limanowskiego od nr 109 do 143
    strona nieparzysta  od. ul. Osadniczej do
    Piasków 
4. ul. Osadnicza - Nowe bloki

godz. 16.00

ZMIANA i ul. REGATOWA

Sobota
29. 12.2018 r. 

1. ul. Wenecja –str. parzysta od koñca 
2. ul. Wenecja – str. nieparzysta od 
    ul.Limanowskiego
   
3. ul. Wenecja – str. parzysta i ul. przyleg³e 
    od ulicy  Limanowskiego 
4. ul. Osadnicza - od nr 1 

godzina 10.00 

 ZMIANA BEZ ul. REGATOWEJ 
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Staropolskie Wigilie 
Dzieñ ten jaki, ca³y rok taki - mówiono o 
Wigilii, dlatego na dawnej wsi w tym dniu 
obowi¹zywa³y nakazy i zakazy, których 
nieprzestrzeganie mia³o skutkowaæ w 
nastêpnym roku. Pod obrusem uk³adano siano, 
które mia³o zapewniæ urodzaj. Przed domem 
rozrzucano ga³¹zki œwierka lub jod³y, maj¹ce 
chroniæ domowników przed chorobami. A 
przy wigilijnym stole zostawiano puste 
miejsce dla dusz przodków przebywaj¹cych w 
tym okresie na ziemi. Œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia na dawnej wsi zwano godami lub 
œwiêtami godnymi, poniewa¿ w tym czasie 
mia³o miejsce po³¹czenie godów, czyli lat. 
Spotyka³ siê koniec i pocz¹tek roku 
obrzêdowego, roku gospodarskiego, a dawniej 
tak¿e roku kalendarzowego, który zaczyna³ siê 
w pierwszym dniu œwi¹t. W tych dniach 
przepowiadano pogodê na miesi¹ce nowego 
roku, a tak¿e urodzaj; jeœli by³a mg³a - 
mówiono, ¿e bêdzie du¿o mleka, jeœli by³o 
du¿o gwiazd - w nadchodz¹cym roku kury 
mia³y znieœæ du¿o jaj. Wigilia by³a dniem 
szczególnym. Mówiono, ¿e wtedy zwierzêta 
mówi¹ ludzkim g³osem, a woda w studniach 
zamienia siê w wino czy miód. Nikt tej wody 
nie pi³, ale g³êboko w to wierzono. 
Obowi¹zywa³y zakazy i nakazy, których 
nieprzestrzeganie mia³o skutkowaæ w 
nastêpnym roku. Mówiono: "Dzieñ ten jaki, 
ca³y rok taki". Od samego rana nale¿a³o siê 
odpowiednio zachowywaæ. Wstaæ trzeba by³o 
bardzo wczeœnie, by nie przespaæ ca³ego roku. 
Tego dnia nikt nie stroni³ od pracy. Starano siê 
niczego nie po¿yczaæ, bo wierzono, ¿e 
po¿yczonych produktów bêdzie brakowa³o. 
Nawet dobrze by³o komuœ jak¹œ rzecz ukraœæ, 
¿eby potem podrzuciæ - wierzono, ¿e to 
przynosi szczêœcie. Poszczono ca³y dzieñ, 
niekiedy pierwszy posi³ek spo¿ywano dopiero 
podczas wieczerzy wigilijnej. Nale¿a³o jeœæ j¹ 
bardzo wolno, w skupieniu, ale do syta, aby do 
syta najadaæ siê w roku przysz³ym. Nale¿a³o 
spróbowaæ ka¿dej potrawy, by jej nie zabrak³o 
w nadchodz¹cym roku. 

Op³atek w Polsce pojawi³ siê w XVII-XVIII 
wieku. Na pocz¹tku XX wieku na wsi by³y 
jeszcze rejony, w których op³atek nie by³ 
znany; dzielono siê tam chlebem. Zwyczaj 
dzielenia siê op³atkiem, a wczeœniej chlebem, 
jest typowo polski. To symbol jednoœci, 
pojednania, ¿yczliwoœci. Do wieczerzy 
siadano, gdy zaœwieci³a pierwsza gwiazdka. 
Honorowe miejsce przy stole zajmowali 
g o s p o d a r z e .  D a n i a  b y ³ y  p o s t n e ,  
przygotowane z p³odów ziemi, lasu, sadu i 
wody - owoców, zbó¿, maku, orzechów i ryb. 
Na ogó³ liczba potraw by³a nieparzysta: trzy, 
piêæ, siedem lub dziewiêæ. Ale by³y rejony, 
np. ko³o Morawicy w Dêbskiej Woli, gdzie 
obowi¹zywa³o 12 potraw na pami¹tkê 12 
aposto³ów, z którymi Jezus spo¿ywa³ ostatni¹ 
wieczerzê. Liczba biesiadników natomiast 
powinna by³a byæ parzysta, wierzono 
bowiem, ¿e w przeciwnym razie kogoœ z 
domowników mo¿e spotkaæ œmieræ. W razie 
nieparzystej liczby osób zapraszano 
samotnego s¹siada, aby tradycji sta³o siê 
zadoœæ. Nadchodzi³ wreszcie dla wszystkich 
czas wyruszenie na pasterkê albo pó³nockê, 
jak mawiano w niektórych regionach, 
pierwsz¹ mszê odprawiana w liturgicznym 
cyklu bo¿onarodzeniowym, o pó³nocy, na 
pami¹tkê wezwania przez anio³a pasterzy do 
stajenki betlejemskiej. Na to szczególne, 
jedyne w roku nabo¿eñstwo spieszono 
c a ³ y m i  r o d z i n a m i



                                                                               

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SiÊ...
                                                                                                                                                                                                 WTOREK   25.12. 2018        PONIEDZIA£EK  24.12. 2018             

CZWARTEK  27.12. 2018     

NIEDZIELA    30.12. 2018         

PI¥TEK  28.12. 2018         

ŒRODA  26.12. 2018

SOBOTA     29.12. 2018         

  6

  7.30 + Józefa, Stanis³aw Mazurkiewicz i zmarli z Rodziny 
   9.00 + Wincenty  Œniegocki  (18 rocz. œm.)
10.30 + Aleksander Kowalczyk 
12.00 + Zbigniew Idziorek i zmar³ych z Rodziny Kasprzaków,
          Wielebiñskich i Idziorków 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Urszula, Marian, Jadwiga, Józef Matuszkiewicz, 
          + Stanis³awa  Kazimierz Krysztofiak 
17.00 Msza œw. œlubna:Zbigniew Jarmuszczak 
           Arleta Ostenda -Jarmuszczak 
18.30 + Edward Misiek (4 rocz. œm) 

  7.30 + Arkadiusz Szóstak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Janina KoŸmiñska 
15.30 + Tadeusz   Jêdrzejak 
17.45. Ró¿aniec za zmar³ych 
           z wymienianek rocznych 
18.30 Za zmar³ych  

  7.30 + Pawe³ Marciniak (7 rocz. œm.) 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Ireneusz G³ubisz (45 rocz. œm.) 
16.15 Msza œw. œlubna: Maciej Gajowczyk – Kinga Ka³u¿na 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
17.15 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Bo¿e b³og. i zdrowie z 
18.30 + Mieczys³awa  Wiktoria, Tomasz Nowak, Franciszka
          Bronis³aw  Robiñscy i za zmar³e rodzeñstwo

okazji Roczku 

 

  7.30 + W³adys³awa  (15 rocz. œm.) i Edmund Nowaccy 
  9.00 + Czes³aw (8 rocz. œm.) i Bronis³awa  Bogus³aw Talbierz 
10.30 Za zmar³ych z Rodziny Anio³ów, Kempów, Andrzejewskich, 
          Janych i   Antoniewiczów 
10.30 + Teresa i Henryk Marchwaccy, Bonifacy £epkowicz, 
          + Franciszka  Olejnik 
12.00 + Ryszard D¿on, Renata Franzke 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Martyn Sas 
18.30 + Józef i Tekla  B³aszczyk, Józef i Janina Wieczorek 

  7.30 + Cecylia i Tadeusz  Œwita³a (10 rocz. œm) 
          i zmar³ych z Rodziny Krysiaków 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Halina Maciaszek 
15.30 + Stefania Janczura 

18.30 Msza œw. o uzdrowienie 
        

  7.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. i 
          zdrowie z okazji  imienin Adama 
  7.30 + Prakseda   Jêdrzejak 
  7.30 + Stefania Janczura 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
21.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ¿ywych i ¿ycie 
          wieczne dla zmar³ych  Matek i Ojców ̄ ywego Ró¿añca 
21.00 + Leon, Piotr Maleszka, Regina Maleszka, Klaudia Rachwa³ 
21.00 + Seweryn Wielgusiak (1 rocz. œm.)
24.00 Za Parafian 

  7.30 + Helena (24 rocz. œm.) 
        i Antoni  Bartczak, Henryk Banasiak 
  9.00 +    Maria  Niezgódka 
10.30 + Antoni Kaczmarek, Pelagia Kaczmarek 
10.30 + Urszula   Misiak 
12.00 + Wiktor Mackiewicz (I rocz. œm.). 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 Za ¿yj¹cych 
18.30 + Andrzej Durda 
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MHU OR Pa ron tygodniat
      Œw. Szczepan, diakon, 

     mêczennik 

Greckie imiê Stephanos znaczy tyle, co "wieniec" 
i jest t³umaczone na jêzyk polski jako Stefan lub 
Szczepan. Nie wiemy, ani kiedy, ani gdzie œw. 
Szczepan siê urodzi³. Jak wszyscy pierwsi 
chrzeœcijanie, z pochodzenia by³ ¯ydem. By³ 
zwierzchnikiem grupy nazywanej hellenistami. 
Szczepan, odcinaj¹c chrystianizm od kultu 
jerozolimskiego, stworzy³ warunki do jego 
rozpowszechnienia. Pragn¹³ zreformowaæ judaizm 
poprzez powrót do jego korzeni. Nie s¹ nam znane 
szczegó³y jego wczeœniejszego ¿ycia. Jego dzieje 
rozpoczynaj¹ siê od czasu wybrania go na diakona 
Koœcio³a. Aposto³owie w odpowiedzi na 
propozycjê œw. Piotra wybrali siedmiu diakonów 
dla pos³ugi ubogim, aby w ten sposób odci¹¿yæ 
uczniów Chrystusa oraz daæ im wiêcej czasu na 
g³oszenie Ewangelii. W gronie tych siedmiu 
znalaz³ siê Szczepan. Nie ograniczy³ siê on jednak 
wy³¹cznie do pos³ugi ubogim. Wed³ug Dziejów 
Apostolskich, "pe³en ³aski i mocy Ducha 
Œwiêtego" g³osi³ Ewangeliê z m¹droœci¹, której 
nikt nie móg³ siê przeciwstawiæ. Zosta³ oskar¿ony 
przez Sanhedryn, ¿e wystêpuje przeciw Prawu i 
Œwi¹tyni. Zgin¹³ ok. 36 roku ukamienowany przez 
miejscow¹ spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹ w Jerozolimie. 
Z dniem œw. Szczepana ³¹czono w Polsce wiele 
zwyczajów. Podczas gdy pierwszy dzieñ Œwi¹t 
spêdzano w zaciszu domowym, wœród najbli¿szej 
rodziny, w drugi dzieñ obchodzono z ¿yczeniami 
œwi¹tecznymi s¹siadów, dalsz¹ rodzinê i 
znajomych. Wieczór 26 grudnia nazywano 
"szczodrym", gdy¿ s³u¿ba dworska sk³ada³a 
panom ¿yczenia i otrzymywa³a poczêstunek, a 
nawet prezenty. Po przyjêciu smarowano miodem 
pu³ap i rzucano ziarno. Jeœli zbo¿e przylgnê³o, by³o 
to dobr¹ wró¿b¹ pomyœlnych zbiorów. Imiê 
Szczepana w³¹czono do Kanonu rzymskiego. Jest 
patronem diecezji wiedeñskiej; kamieniarzy, 
kucharzy i tkaczy.      K. R.

Wieczór wigilijny. Ca³a rodzina gotowa, 
stó³ zastawiony, czekaj¹ tylko na pierwsz¹ 
gwiazdkê. Oczywiœcie przy stole jedno 
dodatkowe, puste miejsce. 
Nagle pukanie do drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wêdrowiec, czy jest dla mnie 
miejsce?
- Jest.
- A mogê skorzystaæ?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi byæ puste!

Pani pyta siê Jasia:
- Ile u ciebie w domu jest pod choink¹ 
prezentów na Bo¿e Narodzenie?
- Dwa, jeden dla mamy i dla taty.
- A dla ciebie?
- Mi przyniesie œw. Miko³aj



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. W poniedzia³ek, 24 grudnia – przypada  – zaleca siê
    wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych. Msze œw. w tym dniu dniu o godz. 7.30. 
    Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego  o godz. 15.00. Pasterki o godz. 21.00 i 24.00. 
2. We wtorek, . Msze œw. podczas Œwi¹t jak w
    ka¿d¹ niedzielê. W Drugie Œwiêto, 26 grudnia ju¿ tradycyjnie naszymi modlitwami 
    i ofiarami pragniemy jak co roku, wesprzeæ KUL oraz nasze Seminarium Duchowne. 
3. Ró¿aniec i Msza œw. za zmar³ych z wymienianek rocznych – w pi¹tek, o godz. 17.45
4. 

5. Msza Œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie i adoracj¹ przy relikwiach œw. Charbela i olejami
  Serdecznie zapraszamy.
6. W niedzielê, 30 grudnia – przypada Niedziela Œwiêtej Rodziny. 
7. Odwiedziny duszpasterskie zwane kolêd¹ rozpoczniemy 28 grudnia br. od Piasków. 
    W ci¹gu tygodnia pocz¹tek kolêdy od godz. 16.00, w sobotê od godz. 10.00. 

    W blokach rozpoczynamy od ostatniej klatki, a w domkach jednorodzinnych od nr 1. 
    W zwi¹zku z kolêd¹ i jak co roku ka¿da
    Rodzina otrzyma: ksi¹¿eczkê z programem na obecny Rok Duszpasterski oraz kopertê na
    daninê Diecezjaln¹, Parafialn¹ tj. Ofiary z kolêdy 
    w tym roku, przeznaczone bêd¹ na posadzkê do naszego koœcio³a. Aby przygotowaæ siê 
    w Nowym Roku, na obchody Jubileuszu 25 lecia naszej Wspólnoty i konsekracjê naszego
    koœcio³a. 

8. W czasie trwania kolêdy – od poniedzia³ku do czwartku nie bêdzie Mszy œw. wieczornej  
    o godz.18.30. W pi¹tek, sobotê i niedziele Msze œw. bez zmian. 
9. Rada Duszpasterska i Akcja Katolicka serdecznie zapraszaj¹ na 

 z niespodziankami, który odbêdzie siê w dniu 
   16 lutego 2019 r. w naszym Domu Parafialnym pw. Œw. Józefa. 
    Koszt: 220 z³. od pary. Zapisy w Biurze Parafialnym. Mile widziani sponsorzy nagród. 
10. Koncert Kolêd Chóru Nauczycielskiego – w sobotê 5 stycznia 2019 roku o godz.17.00 
      w ostrowskiej Konkatedrze. Zapraszamy. Szczegó³y na plakacie. 
11. Zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W sklepiku s¹ równie¿ do nabycia
     op³atki na stó³ wigilijny, ofiary w tym roku przeznaczone bêd¹ na podbitkê sufitu do naszego
     koœcio³a za rok bowiem, prze¿ywaæ bêdziemy 25 lecie Parafii oraz malowane rêcznie Anio³y. 

Wigilia Bo¿ego Narodzenia

25 grudnia – Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia

Nabo¿eñstwo dla dzieci przy ¿³óbku w Drugie Œwiêto Bo¿ego  Narodzenia i Nowy Rok 
    o godz. 14.30

  w naszymSanktuarium w czwartek, 27 grudnia 2018 o godz. 18.30. 

W Sylwestra, 
    Nowy Rok oraz w niedziele i pierwszy tydzieñ Ferii Zimowych  kolêdy nie bêdzie. 

Kap³an przychodzi z Bo¿ym B³ogos³awieñstwem 

 na podbitkê sufitu w naszej œwi¹tyni. 

Jest to na pewno wielkie przedsiêwziêcie, dlatego za zrozumienie i ka¿dy Dar
    Serca serdeczne „Bóg zap³aæ”. 

24 Bal Dobroczynny
    Walentynkowy pod has³em „Zabawa na 102”

Graæ bêdzie Zespó³ „DEWIZA”


