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Ewangeliczne zamyœlenie
                      IV  Niedziela Wielkiego Postu           

 Ewangelia: £k 15,1-3.11-32

W owym czasie zbli¿ali siê do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ. Na to szemrali 
fa ryzeusze  i  uczen i  w P iœmie :  "Ten  przy jmuje  grzeszn ików i  j ada  z  n imi" .
Opowiedzia³ im wtedy nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: "Pewien cz³owiek mia³ dwóch synów. M³odszy z nich 
rzek³ do ojca: »Ojcze, daj mi czêœæ maj¹tku, która na mnie przypada«. Podzieli³ wiêc maj¹tek miêdzy nich. 
Nied³ugo potem m³odszy syn, zebrawszy wszystko, odjecha³ w dalekie strony i tam roztrwoni³ swój 
maj¹tek, ¿yj¹c rozrzutnie. A gdy wszystko wyda³, nasta³ ciê¿ki g³ód w owej krainie i on sam zacz¹³ cierpieæ 
niedostatek. Poszed³ i przysta³ do jednego z obywateli owej krainy, a ten pos³a³ go na swoje pola, ¿eby pas³ 
œwinie. Pragn¹³ on nape³niæ swój ¿o³¹dek str¹kami, które jada³y œwinie, lecz nikt mu ich nie dawa³. Wtedy 
zastanowi³ siê i rzek³: »Ilu¿ to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z g³odu ginê. 
Zabiorê siê i pójdê do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie; ju¿ 
nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem: uczyñ miê choæby jednym z najemników«. Wybra³ siê wiêc i 
poszed³ do swojego ojca. A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego ojciec i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³ 
naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ go. A syn rzek³ do niego: »Ojcze, zgrzeszy³em przeciw 
Bogu i wzglêdem ciebie, ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem«. Lecz ojciec rzek³ do swoich 
s³ug: »Przynieœcie szybko najlepsz¹ sukniê i ubierzcie go; dajcie mu te¿ pierœcieñ na rêkê i sanda³y na nogi. 
PrzyprowadŸcie utuczone cielê i zabijcie: bêdziemy ucztowaæ i bawiæ siê, poniewa¿ ten mój syn by³ 
umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê«. I zaczêli siê bawiæ. Tymczasem starszy jego syn przebywa³ na 
polu. Gdy wraca³ i by³ blisko domu, us³ysza³ muzykê i tañce. Przywo³a³ jednego ze s³ug i pyta³ go, co to 
znaczy. Ten mu rzek³: »Twój brat powróci³, a ojciec twój kaza³ zabiæ utuczone cielê, poniewa¿ odzyska³ go 
zdrowego«. Na to rozgniewa³ siê i nie chcia³ wejœæ; wtedy ojciec jego wyszed³ i t³umaczy³ mu. Lecz on 
odpowiedzia³ ojcu: »Oto tyle lat ci s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em twojego rozkazu; ale mnie nie da³eœ 
nigdy koŸlêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi. Skoro jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³ twój 
maj¹tek z nierz¹dnicami, kaza³eœ zabiæ dla niego utuczone cielê«. Lecz on mu odpowiedzia³: »Moje 
dziecko, ty zawsze jesteœ przy mnie i wszystko moje do ciebie nale¿y. A trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego, 
¿e ten brat twój by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê«".Oto S³owo Pañskie.  
Oto S³owo Pañskie

Dziœ mamy o wiele wiêcej marnotrawnych ojców ni¿ synów. Jako dope³nienie tematu powrotu, Koœció³ 
zaproponowa³ nam dzisiaj lekcjê o wejœciu Izraela do ziemi obiecanej. Usta³a manna, od tego dnia ¿ywili 
siê z plonu tej krainy, chlebami przaœnymi i ziarnami pra¿onymi. Czy¿ manna by³a gorszym pokarmem? 
Wcale nie, by³a pokarmem delikatnym jak wyrozumia³oœæ, ale Izrael wszed³ w nowy etap swej wiary, w 
etap zdobycia ojczyzny. Pokarmy od tej chwili musia³y mieæ smak walki, dlatego zaczêli jeœæ chleby. Jak¹ 
mannê otrzyma³ syn marnotrawny, gdy postanowi³ wróciæ do Ojca? Zapewne mann¹ t¹ by³a najs³odsza 
têsknota.Leo Rock pisa³: „WyobraŸmy sobie, ¿e pewien mê¿czyzna trzyma w objêciach swojego nowo 
narodzonego syna i zwraca siê do niego s³owami: wróæ do mnie, kiedy bêdziesz doros³ym cz³owiekiem, a 
wtedy bêdê ciê kocha³ – wtedy bêdê twoim ojcem, zaœ ty bêdziesz moim synem. Ojciec taki zniszczy³by w 
ten sposób istotê ojcostwa i synostwa, rozdeptuj¹c ziarno nasienia wraz z zapisanymi w nim 
poszczególnymi etapami ¿ycia. Jeœli bowiem ktoœ nie potrafi kochaæ noworodka, niemowlêcia, dziecka, 
nastolatka, to jakie czary sprawi¹, ¿e pokocha osobê doros³¹?”. Bóg kocha nas nie tylko w naturalnych 
etapach rozwoju. Nie uwierzy³bym w mi³oœæ Boga do mnie teraz, gdy jestem doros³y, gdybym nie widzia³ 
Go kochaj¹cego wtedy, gdy by³em niemowlakiem w wierze, gdy by³em dziecinny w swoich pragnieniach 
grzechu, gdy by³em jak nastolatek uparty i zarozumia³y. Co z tego wynika? Bardzo wa¿ny wniosek: Bóg 
kocha nas nawet wtedy, gdy jesteœmy zupe³nie niedojrzali do powrotu, nawet wtedy, gdy trwonimy Jego 
dary i umi³owanie zamieniamy na ¿¹dze. Kocha nas, gdy jesteœmy w chlewie Epikura i wtedy, gdy ju¿ 
stwierdzamy, ¿e nie mamy prawa uznawaæ siê za jego dzieci. Kocha nas, gdy czujemy wstrêt do siebie i nie 
maj¹c ju¿ gdzie iœæ, wracamy do Niego. Kocha nas, choæ wie, ¿e nie dlatego wracamy do Niego, bo 

zatêskniliœmy, tylko dlatego, ¿e nie mamy ju¿ gdzie wróciæ. Kocha nas i czeka.
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Zbawcze cierpienie
Kiedy Najœwiêtsza Maryja Panna objawi³a siê 
œw. Maksymilianowi Kolbe, da³a mu do 
wyboru jedn¹ z dwóch koron. Cierniow¹ i 
Z³ot¹. Cierpienie i zbawienie. Zakonnik 
wybra³ obie. Przyk³ad franciszkanina 
wskazuje na naœladowanie drogi, któr¹ 
pod¹¿a³ Jezus. Chrystus cierpia³ na krzy¿u, by 
daæ œwiatu zbawienie, gdy¿ droga do 
niedzielnego poranka Zmartwychwstania 
wiedzie przez trudy Wielkiego Pi¹tku. 
Zapraszam Ciê, byœmy wspólnie przeszli 
kawa³ek trasy i przekonali siê, jak zbawienne 
okaza ³o siê  dobrowolne cierpienie,  
umartwienie i pokuta w ¿yciu œwiêtych, czyli 
osób,  k tó re  powinny  byæ  d la  nas  
drogowskazem. 
Tegoroczny kwiecieñ jest dla katolika 
najwa¿niejszym miesi¹cem, bowiem w tym 
o k r e s i e  p r z y p a d a  U r o c z y s t o œ æ  
Zmartwychwstania Pañskiego. W kwietniu 
obchodzimy tak¿e rocznicê  zbrodni 
Katyñskiej oraz wspominamy duchownych, 
którzy cierpieli w trakcie II Wojny Œwiatowej. 
Przyjrzyjmy siê ró¿nym stopniom wyrzeczeñ, 
by zobaczyæ drogê pe³n¹ cierni i ostów, która 
ostatecznie prowadzi do wolnoœci. 

            Przez post do nieba
Do pamiatki pokonania grzechu, smierci i 
szatana przez Chrystusa przygotowujemy sie 
poprzez czas Wielkiego Postu. W Tradycji 
Katolickiej ten symboliczny, 40-dniowy okres 
poprzedza tzw. Przedposcie. Po refomie, która 
odbyla sie w 1970 roku, ten okres zniknal z 
kalendarza liturgicznego, jednak wczesniej 
funckjonowal od VII w. Wówczas papiez 
Grzegorz Wielki ustalil przedposcie, które 
mialo przygotowac dusze na pamiatke 
przebywania Jezusa przez 40 dni na pustyni.
Czas przedposcia nazwano okresem 
siemedziesiatnicy i skladaja sie na niego trzy 
tygodnie, a wlasciwie trzy niedziele 
poprzedzajace Wielki Post. .

W tym okresie przygotowywano siæ do postu, 
stopniowo narzucajàc sobie pokutne 
postanowienia.  Dobrowolna wytrwaùoúã w 
umartwianiu duszy i ciaùa, pomaga zobaczyã I 
zrozumieã sens pokutowania w intencji 
bliêniego. Sztandarowym, ale i radykalnym 
przykùadem ofiarowania Panu Bogu cierpieñ 
za bliêniego, jest ofiara z wùasnego ýycia. 
Zùoýyù jà úw. Maksymilian Maria Kolbe. 
                                

                      Rycerze Boga
Imie Maksymilian zostalo  dane Rajmundowi 
w momencie wstapienia do zakonu 
franciszkanów. Zlozenie slubów do nowicjatu 
odbylo sie 4  wrzesnia 1910 roku. Wówczas 
16-letni Rajmund zostal Maximusem (z lac.), 
co oznacza najwiekszy, najwyzszy, 
najznakomitszy. I rzeczywiscie tak byl – na 
chwale Boga rozszerzal kult Matki 
Najswietszej niemal na calym swiecie. 
Maksymilian wiedzial, ze zmiana imienia 
wiaze sie z wewnetrzna przemiana. Jego 
pózniejsze dziala zostaly calkowiecie 
podporzadkowane Bogu i przyniosly trwale 
owoce zbawienia. 28 pazdziernika 1914 roku 
zlozyl sluby zakonne i przyjal tonsure. 
Skladajac przyrzeczenia, przyjal dodatkowe 
imie – Maria – na czesc Najswietszej Maryi 
Panny.  17 lutego 1941 roku zosta³ 
aresztowany i przes³uchiwany na pawiaku, a 
28 maja trafi³ do niemieckiego obozu zag³ady 
Auschwitz. Ojciec Kolbe dobrowolnie wybra³ 
œmieræ g³odow¹, w zamian za ¿ycie 
wspó³wiêŸnia, Franciszka Gajowniczka. 
Zakonnik poszed³ do bunkra g³odowego, 
jednak zgin¹³ od zastrzyku fenolu, którym 
uœmierci³ go kierownik izby chorych.

ci¹g dalszy na stronie 5



4

Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

an j z i  b³. S c a S ymkowa k

„

O Rano Mi³osierdzia, Serce Jezusa, ukryj mnie w Swej g³êbi, jako jedn¹ kropelkê 
Krwi w³asnej i nie wypuszczaj mnie z niego na wieki. Zamknij mnie w swych 
g³êbiach i naucz mnie Sam kochaæ Ciebie. Mi³oœci wieczna, urabiaj Sam moj¹ 
duszê, aby by³a zdolna do wzajemnej mi³oœci Ciebie.

(Dz 1631)

Nie trzeba siæ gorszyã, lecz mieã 
szerokie serce.



5Mateusz Bednarek 

Zosta³ spalony w obozowym krematorium. 
War to  w s p o mn ieæ ,  i¿  F r an c i s zek  
Gajowniczek  zosta³ przeniesiony w 1944 
roku do obozu Sachsenhausen, gdzie 
doczeka³ siê wyzwolenia. Zosta³ wiêc 
prawdziwie uratowany przez Boga 
Najwy¿szego, poprzez poœwiêcenie œw. 
Maksymiliana. Mimo, i¿ Maksymilan Kolbe 
odszed³ do Domu Ojca, zostawi³ po sobie 
nieœmiertelne wartoœci. Przyklad swietego 
zakonnika wskazuje na czynne meczenstwo. 
Mówil o tym sw. Jan Pawel II.  10 
pazdziernika 1982 roku, w dniu kanonizacji  
Rajmunda Kolbego. Podczas homilii 
powiedzial:  Maksymilian nie „umarl" – ale 
„oddal zycie… za brata".  - to ogromna 
róznica, bowiem widac tu przepasc miedzy 
dobrowolnoscia a przymusem. Przy tej okazji 
warto równie¿ wspomnieæ b³. ks. Jerzego 
Popie³uszkê – mêczennika za prawdê. Patron 
Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku 
Zawodowego „Solidarnoœæ”, którym zosta³ 
og³oszony w 2014 r., zosta³ brutalnie 
zamordowany i wrzucony do rzeki. „Prawda 
du¿o kosztuje, lecz wyzwala” - powiedzia³ 
kap³an i zdaje siê, ¿e zna³ wartoœæ i wagê tych 
s³ów. Za wiernoœæ Chrystusowi zap³aci³ 
najwy¿sz¹ cenê, ale by³ na to gotowy. 

Ks. Popie³uszko urodzi³ siê w 1947 r. w 
miejscowoœci Okopy. Wiêkszoœæ z nas zna ks. 
Jerzego w³aœnie jako Jerzego, jednak jego 
pierwotne imiê to Alfons – Mama ks. 
Popie³uszko chcia³a w ten sposób utrwaliæ w 
rodzinie pamiêæ po swoim bracie. Wp³yw na 
nadanie synowi imienia Alfons mia³a te¿ ponoæ 
lektura rozwa¿añ majowych, autorstwa Alfonsa 
Marii Liguoriego – za³o¿yciela zakonu 
Redemptorystów. Zmiany imienia dokona³ w 
wieku 23 lat w 1971 roku. Ks. Jerzy W wieku 9 
lat przyj¹³ jednoczeœnie Pierwsz¹ Komuniê 
Œwiêt¹ i Bierzmowanie. Uczêszcza³ do Liceum 
w Suchowoli. Uczy³ siê przeciêtnie, ale by³ 
ponadprzeciêtnie religijny. Z tego powodu jego 
rodzice byli wzywanie do szko³y. Po maturze 
wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego 
w Warszawie. W latach 1966-68 odbywa³ 
zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ przeznaczon¹ dla 
kleryków. W 1980 roku zosta³ kapelanem 
Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku 
Zawodowego „Solidarnoœæ” i by³ nim a¿ do 
swojej œmierci, tj. do roku 1984. 19 paŸdziernika 
tego roku, wracaj¹c do Warszawy, na drodze do 
Torunia w pobli¿u miejscowoœci Górsk, ks. 
Popie³uszko zosta³  uprowadzony.  30 
paŸdziernika 1984 r. w Wiœle ko³o W³oc³awka 
wy³owiono zw³oki kap³ana. Cia³o obci¹¿one 
by³o workiem z kamieniami, a po sekcji zw³ok 
wykazano œlady tortur. Do dziœ sprawa mordu 
ks. Popie³uszki nie zosta³a wyjaœniona. 
Te fakty z ¿ycia O. Kolbego i b³. ks. Popie³uszki 
doskonale wpisuj¹ siê w kwietniowy okres, 
bowiem ukazuj¹ walkê i trwanie w prawdzie 
pomimo przeciwnoœci.



  7.30 Msza œw. dziêkczynna z okazji 67 rocznicy urodzin 
          Marii z podziêkowaniem za  otrzymane ³aski 
          z proœb¹ o Bo¿e b³og. zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej
          i œw. Józefa dla Niej i ca³ej rodziny 
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ¿ywych 
          i ¿ycie wieczne dla zmar³ych Matek i Ojców 
          ¯ywego Ró¿añca  
  9.00 + Zbigniew Przybylski 
10.30 + Henryk Cierlak (7 rocz. œm.) 
10.30 W intencji Macieja z okazji urodzin 
          z podziêkowaniem za dotychczas otrzymane 
         dobro z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³og. opiekê Matki
         Bo¿ej oraz œwiat³o i dary Ducha œw. 

                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   02. 04. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  01. 04. 2019 r.             

Czwartek  04. 04. 2019 r.     

NIEDZIELA    07. 04. 2019 r.         

PI¥TEK  05. 04. 2019 r.         

ŒRODA  03. 04. 2019 r.

SOBOTA   06. 04. 2019 r.
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0 szula ³u a ek   9. 0 + Ur   S pi n
 9. 0 + J zy Zdano c 0 er wi z 

15 00 o a o Mi s erd.  Kor nk  d ³o i zia Bo¿ego
.  + eksa der k pcza  ( ocz. . .15 30  Al n  S rzy k 4 r  œm )  

    ys³aw S r y      W³ad k z pczak 
.  + s aw, Ma i , Ger r , y t a  15 30  Stani ³ r a a d  Kr s yn , 

      Zyg ry io  H yk pa      + f d An ³, enr  Kem
.  0 o zn ur dzin S lw  18 30 4 r c ica o  y ii 

  9.00 + Jerzy Zdanowicz 
  9.00 + Stanis³aw Jakubowski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jerzy Dymarczyk 
18.30 + Kazimierz    B³aszczyk 
18.30 + Roman Siwak (3 rocz. œm.)    

  9.00 + Maria Olczak
  9.00 + Kazimierz Urbaniak (30 rocz. œm.) 
           Jadwiga Urbaniak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stanis³awa  i Kazimierz Nowiccy 
          i  zmar³ych z Rodziny
15.30 + Jan Kowalewicz 
18.30 + Ryszard Sójka i za zmar³ych rodziców    

  7.30 + Teresa Kubiak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zofia   Borowiak (I rocz. œm.) Zenon, Stanis³aw
          (14 rocz. œm.) Borowiak 
16.00 
17.00 + Teodora. Jan Kubica i za zmar³ych Rodziny 

18.30 Za zmar³ych  
19.00 

DROGA KRZY¯OWA

DROGA KRZY¯OWA 

  7.30 + Zenon Nieweœ 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30  + Tomasz Jêdrzejak 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Stanis³aw, Jan, Józef Michalak 
          i  zmar³ych z Rodziny 
18.30 + Roman Szlachciak

  7.30 + Halina Dybioch
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 + Ewa Bia³kowska 
18.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Bo¿e b³og. i zdrowie dla Ilony  z okazji
           65 rocznicy urodzin  

12.00 + Zbigniew Idziorek i zmar³ych z Rodziny 
          Kasprzaków, Wielebiñskich i Idziorków
14.30 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Bart³omiej, Zdzis³aw, Helena, Stanis³aw 
          + Irena Plywaczyk 
18.30 + Henryk Jankowiak 
18.30 + Krystyna, Adam Grabowscy, Teresa, 
          + Jan Wolscy, Jan Maria Hickiewicz 
          + Maria Horyza, Stefan Wolski

Gorzkie ¯ale 
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RHUMO oPatr n tygodnia

B³. Julianna z Mont Cornillo pustelnica

Julianna urodzi³a siê w 1193 roku w Retinnes ko³o 
Liège, w tych czasach oœrodku szczególnego kultu 
sakramentu Eucharystii. Po œmierci rodziców 
wraz z siostr¹ zosta³a oddana pod opiekê do 
Zgromadzenia Sióstr Œwiêtego Augustyna w 
Cornillon. Maj¹c 15 lat wst¹pi³a do tej wspólnoty i 
pozna³a prace doktorów Koœcio³a œw. œw. 
Augustyna i Bernarda. W 1222 r. zosta³a 
przeorysz¹ klasztoru w Mont Cornillon. Tam¿e od 
szesnastego roku ¿ycia doznawa³a wizji 
mistycznych w trakcie adoracji Najœwiêtszego 
Sakramentu i rozwa¿añ nad tekstem Pisma 
Œwiêtego „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, a¿ do skoñczenia œwiata”(Mt 28, 20), których 
treœæ ujawni³a w 1230 roku. U³o¿y³a oficjum na 
uroczystoœci „Bo¿ego Cia³a”, któremu ostateczny 
kszta³t nada³ Tomasz z Akwinu. Jej zabiegi, 
zyska³y pozytywne opinie teologów oraz 
duchownych i doprowadzi³y do ustanowienia 
Uroczystoœci Najœwiêtszego Cia³a Chrystusa (³ac. 
Corpus Christi), jako œwiêta adoracji Eucharystii, 
pog³êbiania wiary, praktykowania cnót i pokuty za 
zniewa¿anie Najœwiêtszego Sakramentu. 
Pierwsze obchody œwiêta odby³y siê w Fosses za 
spraw¹ biskupa Liège Roberta z Thourotte w 1246 
roku. Julianna po œmierci wspieraj¹cego j¹ przeora 
Gotfryda i usuniêciu ze stanowiska prze³o¿onej z 
pokor¹ podjê³a dziesiêcioletni¹ tu³aczkê 
pocz¹tkowo przebywaj¹c w samotni u Ewy z 
Leodium, nastêpnie w klasztorach sióstr cysterek, 
na koniec zamieszka³a przy koœciele œw. 
Symforiana w Namur. Przez ostatnie lata ¿ycia 
by³a rekluz¹ – pustelnic¹ zamurowan¹ w swej celi. 
Zmar³a w dniu, który przepowiedzia³a tj. 5 
kwietnia 1258 roku w Fosses. Jej kanonizacji w 
1869 r. dokona³ Pius IX , a wspomnienie przypada 
5 kwietnia.                    K.R.

 - Jedzie blondyna samochodem pod pr¹d. 
 - Policjant j¹ zatrzymuje i pyta: 
 - Na Boga, czy pani wie gdzie pani jedzie? 
 - No tak, jadê na zebranie, ale chyba siê 
ju¿ skoñczy³o, bo wszyscy wracaj¹.

 - Jasio do taty policjanta: 
 - Tato, gdzie le¿y Afryka? 
 - Ojciec d³ugo myœli, w koñcu mówi: 
 - Chyba niedaleko, bo u nas na komendzie 
pracuje murzyn i doje¿d¿a 
do pracy na rowerze. 

 - Na lekcji religii ksi¹dz prosi, 
aby dzieci narysowa³y anio³ka.
 - Wszystkie dzieci rysuj¹ anio³ki 
z dwoma skrzyde³kami 
a Jasio narysowa³ z trzema.
 - Ksi¹dz podchodzi i pyta:
 - Jasiu - czy widzia³eœ, 
kiedy anio³ka z trzema skrzyde³kami?
 - A ksi¹dz widzia³ z dwoma?



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, 
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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. . Droga Krzy¿owa dla dzieci w pi¹tek po Mszy œw. o godz.15.30., 
    dla Doros³ych i M³odzie¿y w pi¹tek po Mszy œw. o godz. 18.30. Zapraszamy. 
    – w niedziele o godz. 14.30, nastêpnie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego i Msza
    œw. ok. godz. 15.30.
2. Rozpoczêliœmy nasze Rekolekcje Wielkopostne. Bardzo serdecznie witamy wœród nas 
    Ks. Kanonika Bogumi³a Kempê. Plan naszych spotkañ rekolekcyjnych jest wywieszony oraz
    wy³o¿ony przy wejœciu do naszego Koœcio³a. na naszej stronie internetowej i do³¹czony jest do
    naszego tygodnika „Faustyna” Msze œw. podczas Rekolekcji w Poniedzia³ek, wtorek i œrodê 
    o godz. 9.00, 15.30 i 18.30. 
    SpowiedŸ œw. 30 minut przed Mszami œw.
    W œrodê, 3 kwietnia na zakoñczenie naszych Rekolekcji Droga Krzy¿owa ulicami naszej
    parafii. Wyjdziemy o godz. 17.00 z naszego Koœcio³a. 
6. Rekolekcje szkolne dla szko³y Podstawowej „Edukator” w tym roku bêd¹ od 10 do 12 kwietnia.  
7. Parafialna spowiedŸ œw. Wielkanocna – w sobotê, 13 kwietnia 2019 r. 
    w  godz. 8.00 – 10.00, 15.30 – 17.00 i 17.30 – 18.30.  
    W tym dniu równie¿ odwiedziny chorych od godz. 11.00. 

3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca. SpowiedŸ œw. w pi¹tek 
    od godz. 16.00 – 17.00 i od godz. 17.30 do 18.30 oraz 15 minut przed ka¿d¹ Msz¹ œw.
    Dodatkowa Msza œw. pierwszo pi¹tkowa o godz. 17.00. 
 7. Zapraszamy na Drogê Krzy¿ow¹ ulicami miasta w dniu 12 kwietnia o godz. 19.15 wyruszy
     z Koœcio³a œw. Antoniego. do Konkatedry. 
8. Trwaj¹ przygotowania do  na które zapraszamy,
     wyjœcie z Parku Miejskiego do Konkatedry. 
9. W niedzielê 21 kwietnia br. o godz.10.30 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Partyzancka 15
    zapraszamy na œniadanie Wielkanocne dla samotnych. Wstêp wolny. Szczegó³y na plakacie. 
10. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

Trwa Wielki Post

Gorzkie ̄ ale 

Nie bêdzie w tych dniach Mszy œw. o godz 7.30.

(nie bêdzie odwiedzin w I sobotê
    kwietnia)

Misterium mêki Pañskiej „Dramat Jezusa”
13 kwietnia na godzinê 20.00.


