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TRZY ANIOŁY WYSZŁY 
Trzy Anioły wyszły 
Dary Boga dawać.  

Zapragnij spotkania, 

By Pana wychwalać. 

 

Tańczą pośród ludzi 

Boży taniec miłości, 

Taniec wiary i nadziei. 

Czynią Ojca prośby. 

 
Budźcie się serca, 

Tańczcie z Aniołami! 

Wiara miłość i nadzieja 

Pozostaną z wami. 

 

Bierzcie je w serca, 

Darem nie gardźcie, 

Cnoty Boże dla was! 

Pana uwielbiajcie. 

 
Trzy Anioły wyszły. 

Bierzcie Boże dary. 

Wiarę, miłość i nadzieję, 

Bo czasu jest mało!  /Kema/ 
 

Wierzę w Syna Bożego 
Minęły już dwa miesiące nowego 

roku liturgicznego, który 

rozpoczęliśmy pierwszą niedzielą 

adwentu – 1 grudnia 2013 r. 

Towarzyszy nam w tym czasie 

formacji chrześcijańskiej hasło-

zadanie: „Wierzę w Syna 

Bożego”.  

Szopka betlejemska, znajdująca 

się jeszcze w naszej świątyni, 

przenosi naszą myśl do tego 

momentu historii świata, w 

którym Odwieczne Słowo Ojca, 

Jego Jednorodzony Syn przyjął ludzkie ciało, zamieszkał pośród nas i stał 

się dla każdego człowieka swoistym punktem odniesienia jego ludzkich 

pragnień i dążeń, myśli i porywów serca. Wiara w Syna Bożego to w 

pierwszym rzędzie uświadomienie sobie i przyjęcie prawdy o miłości Pana 

Boga względem nas. Tak było od początku, od stworzenia. Już sam fakt 

powołania do istnienia człowieka jest wyrazem obecnej w Bogu, między 

Osobami Bożymi miłości, która zaowocowała pięknem świata, wszelkiego 

w nim istnienia i ludzi. Z tą prawdą łączy się inna, smutna, że obok miłości 

Stwórcy wszechświata pojawiła niewdzięczność stworzenia wiedzionego 

podsyconą przez szatana pychą, egoizmem, samouwielbieniem, czyli 

grzechem. Miłość Pana Boga jednak pozostawała i pozostaje na zawsze 

bezwarunkowa, stąd postanowił On „zawalczyć” o najdoskonalsze swoje 

stworzenie. Nie chciał i nie chce – bo kocha – aby pogrążony i poniżony 

przez grzech człowiek umarł na wieczność, poszedł w otchłań piekielną. 

Dlatego posłał Syna, aby wyciągnął go z bagna brudu i na nowo oblekł w 

świętość, przywrócił zmarnowane dziecięctwo Boże. 

Życie w świadomości miłości Pana Boga, naszej grzeszności i odkupienia 

dokonanego przez Jezusa Chrystusa stawia nas przed podjęciem i 

nieustannym potwierdzaniem decyzji o tym, jakie miejsce zajmuje w moim 

życiu Syn Boży, kim On jest dla mnie na co dzień. Taka postawa kruszy 

przyzwyczajenie się do „bycia wierzącym”, to znaczy wiary li tylko 

deklaratywnej lub tylko wyrażanej nawet przez najpiękniejsze formy 

pobożnościowe, np. modlitwę. Podobnie ma się rzecz z rozumem, 

myśleniem. Można powiedzieć: „Jestem myślący” i to jest fakt, bo człowiek 

jest istotą myślącą, ale czy zawsze myśli, co i jak robi? Warto tak żyć i 

mówić: „Ja myślę”, czyli stale posługuję się rozumem. 

 Wiara w Syna Bożego to ciągłe WIERZĘ, a nie JESTEM WIERZĄCY. Wierzę, 

że On mnie kocha, wierzę, że On mnie zbawił, wierzę, ze On jest i żyje i 

dlatego nie wyobrażam sobie życia bez Niego. Dlatego WIEM, że On 

posiada jedyną prawdę, wiem, że On ma dla mnie program, plan jak żyć, 

wiem, że bez Niego mogę tylko popełniać błędy i głupstwa. Wierzę w Syna 

Bożego to powiedzenie Mu: „Panie jestem Twój, prowadź i uświęcaj mnie”. 

 Kochani Bracia i Siostry, niech ten rok i całe nasze życie upływa nam 

wszystkim w taki sposób, abyśmy coraz mocniej, świadomie i z 

przekonaniem mówili: „Tak, ja prawdziwie wierzę w Syna Bożego”. 

                                        Ks. Marcin Staniszewski 

                                                                   Proboszcz 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 

Ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w 

Kościele i społeczeństwie.  
Misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji 

ewangelizacyjnej. 
 

UWAGA! DZIŚ w GAZETCE : rozpoczynamy cykl katechez bł. Jana Pawła II 
dotyczący TEOLOGII MAŁŻEŃSTWA. 



  
LITURGIA SŁOWA 
02 II- Ofiarowanie Pańskie, 
święto, Ml3,1-4;Ps24;Hbr2,14-
18;Łk2,22-40 Duch Św. objawił mu, 
że nie umrze, dopóki nie zobaczy 
Chrystusa Pańskiego. 
09 II- V Niedziela Zwykła, Iz58,7-
10;Ps112;1Kor2,1-5; Mt5,13-16 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów; „Wy jesteście solą ziemi”. 
11 II- poniedziałek- NMP z 
Lourdes, Światowy Dzień Chorego 
1Krl8,22-23.28-30;Ps84;Mk7,1-13 
16 II-VI Niedziela Zwykła , 
Syr15,15-20;Ps119;1Kor2,6-
10;Mt5,17-37 Zostaw przed 
ołtarzem ofiarę i najpierw idź i 
pojednaj się ze swoim bratem. 
23 II- VII Niedziela Zwykła,  
Kpł19,1-2. 17-18; Ps103;1Kor3,16-
23;Mt5,38-48 Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się za 
waszych prześladowców. 
02 III- VIII Niedziela Zwykła,  
Iz49,14-15;Ps62;1Kor4,1-5;Mt6,24-
34 Nie możecie służyć Bogu i 
mamonie. 
 
SŁOWO  NA NIEDZIEL Ę   
/z komentarza do NT//  
02II- Ofiarowanie Pańskie, 
Łk2,22-40 W życiu Symeona i 
Anny spełniło się to, czego 
oczekiwali przez całe swoje życie. 
Rozpoznali Mesjasza. Dostrzegli 
Go, nawet wtedy, gdy był On 
jeszcze małym chłopcem, 
niewyróżniającym się spośród 
innych dzieci. Ale nie tylko oni 
czekali na Zbawiciela. W Izraelu 
było wielu wypatrujących nadejścia 
Mesjasza. Nie rozpoznali Go 
jednak. Nawet wówczas, gdy jako 
dojrzały mężczyzna nauczał, 
uzdrawiał i wskrzeszał umarłych. 
Mieli o Nim inne wyobrażenie, do 
którego Jezus im nie pasował. 
Bywa, że w naszym życiu szukamy 
usilnie Boga. Uskarżamy się, gdy 
Go nie znajdujemy. Może na 
przeszkodzie stoją nasze fałszywe 
wyobrażenia o Nim. Może chcemy 
zobaczyć Boga tam, gdzie Go nie 
ma. Symeon i Anna byli otwarci na 
działanie Ducha Świętego. To On 
pomógł im rozpoznać Mesjasza, 

nawet, gdy Ten był jeszcze małym 
chłopcem, podobnym do swych 
rówieśników.  
09II- 5 Niedziela Zwykła, Mt5,13-
16 Być chrześcijaninem to wielki 
zaszczyt, ale też zobowiązanie. 
Mamy być „solą ziemi” i „światłem 
dla świata”. Sól jest potrzebna, aby 
nadać potrawie smak. Owszem, 
można zjeść nieposolone danie i 
nawet zaspokoić nim głód. Ale czy 
będzie ono smaczne? Można 
również przejść ciemną ulicą i dojść 
nią do celu. Ale czy spacer ten 
będzie dla nas przyjemny? Można 
także przeżyć własne życie w miarę 
spokojnie, unikać napięć i doczekać 
emerytury. Ale nie o to przecież w 
życiu chodzi, aby chować  głowę w 
piasek. Chrystus zaprasza swoich 
uczniów do przeżycia czegoś 
więcej. Zaprasza nas aby być ponad 
przeciętną. Chrześcijanin powinien 
się wyróżniać pogodą ducha, 
gotowością niesienia pomocy 
innym, wytrwałością w dążeniu do 
celu. Wtedy staje się on „solą 
ziemi” i „światłem dla świata”.  
16II- 6 Niedziela Zwykła, Mt5,17-
37 W liturgii ambrozjańskiej, 
sprawowanej w diecezji 
mediolańskiej we Włoszech, istnieje 
zwyczaj przekazywania sobie znaku 
pokoju w czasie Mszy świętej 
jeszcze przed ofiarowaniem. Chodzi 
o to, aby dary złożone na ołtarzu, 
ofiarowywali ludzie pogodzeni ze 
sobą. W liturgii rzymskiej 
przekazujemy sobie znak pokoju 
przed przyjęciem Komunii świętej. 
Chcemy przyjąć Chrystusa do serca 
jako ludzie pogodzeni. Eucharystia 
jest znakiem jedności, a znak pokoju 
przełamuje bariery wynikające z 
braku miłości między ludźmi. Czy 
jesteśmy na tyle mocni, żeby 
między nami nie dochodziło do 
konfliktów? Raczej nie. Ale mocą 
Chrystusa , który uczy nas 
przekazywać sobie znak pokoju, 
jesteśmy zdolni do tego, aby 
przebaczać i zapominać urazy.  
23II- 7 Niedziela Zwykła, Mt5, 38-
48 Słowa Jezusa o miłości 
nieprzyjaciół są bardzo czytelne. 
Należą jednak do najtrudniejszych 

w całej Ewangelii. Jak można 
miłować nieprzyjaciół i modlić się 
za swoich prześladowców. 
Zazwyczaj wykracza to poza 
ludzkie możliwości. Nie jesteśmy 
sami z siebie zdolni do aż tak 
wielkiej miłości nieprzyjaciół. Czy 
zatem słowa wypowiedziane przez 
Jezusa są niewykonalne? Były 
niewykonalne w Starym 
Testamencie, ale na krzyżu to się 
zmieniło. Chrystus, umierając 
niewinnie, uzdolnił swoich uczniów 
do tego, aby mogli kochać swoich 
nieprzyjaciół i modlić się za swoich 
prześladowców. Dodał im siły, aby 
sami potrafili oddać swe życie za 
innych. Jeśli trudno ci przebaczyć i 
modlić się za tych, którzy cię 
skrzywdzili, proś umierającego na 
krzyżu Chrystusa, aby przemienił 
twoje serce. Pamiętaj, że będziemy 
sądzeni z tego, ile w nas było 
miłości.  
02III- 8 Niedziela Zwykła Mt6, 24-
34 Słabością współczesnych ludzi 
jest bardzo często nadmierna troska 
o sprawy materialne. Żyjemy w 
epoce wszechobecnej reklamy. Do 
naszych domów wdzierają się 
każdego dnia informacje o nowych, 
rewelacyjnych produktach. Chrystus 
zachęca swoich uczniów, aby z 
większą rezerwą podchodzili do 
tego, co materialne. Mnich, który 
żyje na odludziu z pewnością 
potrzebuje mniej, niż ojciec rodziny, 
który musi zapewnić byt swoim 
dzieciom. Ważne jest jednak to, aby 
mieć zdrowy dystans do zakupów i 
pieniędzy, aby nie przesłoniły one 
naszego człowieczeństwa. Wizyta w 
hipermarkecie nie powinna być 
ważniejsza od niedzielnej Mszy 
świętej. Najnowszy film nie może 
zastąpić czasu poświęconego 
dziecku. Konwersacja na facebooku 
to nie to samo, co rozmowa ze 
współmałżonkiem. Jako 
chrześcijanie bądźmy silni mocą 
Chrystusa i nie dajmy sobą 
manipulować , ani też nie dajmy się 
uwieść kolejnej reklamie. 
 
 



KATECHEZA BŁ JANA PAWŁA 
II          TEOLOGIA 
MAŁŻEŃSTWA. W ROZMOWIE 
Z CHRYSTUSEM O 
PODSTAWACH RODZINY. Od 
pewnego czasu są w toku 
przygotowania do zwyczajnego 
zebrania Biskupów, które się 
odbędzie w Rzymie. Temat Synodu- 
„Zadania rodziny chrześcijańskiej”, 
skupia naszą uwagę na tej 
wspólnocie życia ludzkiego i 
chrześcijańskiego, która jest 
podstawowa od początku. Właśnie 
tym wyrażeniem „od początku” 
posłużył się Pan Jezus w rozmowie 
o małżeństwie przytoczonej w 
Ewangelii św. Mateusza i św. 
Marka. Chcemy postawić sobie 
pytanie, co oznacza to słowo 
„początek”. Chcemy oprócz tego 
wyjaśnić, dlaczego Chrystus 
odwołuje się do „początku”. W 
czasie rozmowy z faryzeuszami, 
którzy postawili pytanie o 
nierozerwalność małżeństwa, Jezus 
Chrystus dwukrotnie odwołał się do 
„początku”. Rozmowa przebiegała 
w sposób następujący: „przystąpili 
do Niego faryzeusze chcąc Go 
wystawić na próbę i zadali Mu 
pytanie:” Czy wolno oddalać swoją 
żonę z jakiegokolwiek powodu?” 
On odpowiedział: „ Czy nie 
czytaliście, że Stwórca od początku 
stworzył ich jako mężczyznę i 
kobietę?”  I rzekł: „Dlatego opuści 
człowiek ojca i matkę i złączy się ze 
swoją żoną i będą oboje jednym 
ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, 
niech człowiek nie rozdziela”. 
Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz 
polecił jej dać list rozwodowy i 
odprawić ją?” Odpowiedział im: 
„Przez wzgląd na zatwardziałość 
serc waszych pozwolił wam 
Mojżesz oddalać wasze żony, ale od 
początku tak nie było”. Chrystus nie 
podejmuje dyskusji  na poziomie, na 
jaki  starają się ją wprowadzić 
rozmówcy, w pewnym sensie nie 
aprobuje wymiaru, jaki oni starają 

się nadać problemowi. Unika 
wikłania się w spory prawno- 
kazuistyczne, natomiast odwołuje 
się dwukrotnie do „początku”. 
Postępując w ten sposób, nawiązuje 
jasno do słów Księgi Rodzaju, które 
znają na pamięć także jego 
rozmówcy. Z tych słów 
najdawniejszego objawienia 
Chrystus wyciąga wniosek i 
rozmowa się kończy. „Początek” 
oznacza więc to, o czym mówi 
Księga Rodzaju. Chrystus zatem 
przytacza w skrócie Rdz1,27: 
„Stwórca od początku stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę”, podczas 
gdy w całości pierwotny urywek 
brzmi dosłownie tak: „Stworzył 
więc Bóg człowieka na swój obraz, 
na obraz Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę”. Następnie 
Nauczyciel odwołuje się do Księgi 
rodzaju/Rdz2,24/ : „Dlatego to 
mężczyzna opuszcza ojca swego i 
matkę swoją i łączy się ze swoją 
żoną tak ściśle, że stają się jednym 
ciałem”. Przytaczając te słowa 
prawie In extenso Chrystus nadaje 
im jeszcze bardziej wyraźne 
znaczenie normatywne( można by 
bowiem przypuszczać, że w Księdze 
Rodzaju brzmią one jako 
stwierdzenie faktu: 
„opuszcza…,łączy się …,stają się 
jednym ciałem”). Znaczenie 
normatywne jest logiczne o tyle, że 
Chrystus nie ogranicza się do 
samego przytoczenia, lecz dodaje: 
„A tak już nie są dwoje, lecz jedno 
ciało. Co więc Bóg złączył, niech 
człowiek nie rozdziela’. Owo „ 
niech nie rozdziela” jest 
rozstrzygające. W świetle tych słów 
Chrystusa, Księga Rodzaju 
wypowiada zasadę jedności i 
nierozerwalności małżeństwa jako 
treść słowa Bożego, wyrażonego w 
najdawniejszym objawieniu. Można 
by w tym punkcie utrzymywać, że 
problem został wyczerpany, że 
słowa Jezusa Chrystusa 
potwierdzają prawo wieczne 
sformułowane i ustanowione przez 

Boga od „początku” wraz ze 
stworzeniem człowieka. Mogło by 
się też zdawać, że Nauczyciel 
potwierdzając to pierwotne prawo 
Stwórcy, ustala wyłącznie jego 
właściwy sens normatywny, 
odwołując się do samego autorytetu 
pierwszego Prawodawcy. Jednakże 
to znamienne wyrażenie” od 
początku” dwukrotnie powtórzone 
wyraźnie skłania rozmówców do 
zastanowienia się nad sposobem w 
jaki w tajemnicy stworzenia został 
ukształtowany człowiek, właśnie 
jako mężczyzna i kobieta, aby 
poprawnie zrozumieć normatywne 
znaczenie słów Księgi Rodzaju. I 
oto jest nie mniej ważne dla 
dzisiejszych rozmówców  niż było 
dla ówczesnych. Dlatego w 
niniejszym studium, zastanawiając 
się nad tym wszystkim, powinniśmy 
stanąć właśnie na pozycji 
dzisiejszych rozmówców Chrystusa. 
W ciągu kolejnych rozważań 
środowych, podczas audiencji 
generalnych, będziemy się starali, 
jako dzisiejsi rozmówcy Chrystusa 
zatrzymać się dłużej nad słowami 
św. Mateusza (Mt19,3-8). Aby 
odpowiedzieć wskazaniu, jakie 
Chrystus w nich zawarł, będziemy 
starali się zgłębić  znaczenie owego 
„początku” do którego On się 
odwołał w sposób tak znamienny: w 
ten sposób będziemy z dala podążali 
za wielką pracą, którą na ten temat 
podejmują właśnie teraz uczestnicy 
najbliższego Synodu Biskupów.   
 
 
 
MÓWI Ą WIELCY  
Zaślepienie umysłu i zatwardziałość 
serca to największe upokorzenia. 
/bł. Jakub Alberione/. 
 
 
UŚMIECHNIJ SI Ę  
Chcecie rozbawić dobrego Pana 
Boga? Przedstawcie Mu własne 
plany na przyszłość. 
  



 
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA  O ZAGROŻENIACH DLA RODZINY , 
WOJNIE, CIERPIENIACH DZIECI I ABORCJI . Braterstwa zaczynamy się uczyć 
zazwyczaj w rodzinie, która ma <zarazić> świat miłością i przyczyniać się do budowania 
pokoju. Niestety, często nie ma to miejsca, ponieważ zwiększa się liczba rodzin 
podzielonych i rozdartych, nie tylko z powodu słabej świadomości przynależności, 
znamiennej dla dzisiejszego świata, ale także ze względu na trudne warunki, w jakich 
wiele z nich zmuszonych jest żyć, aż do tego stopnia, że brakuje wręcz środków 
utrzymania. Konieczna jest odpowiednia polityka promująca, wspierająca i umacniająca 
rodzinę... Ludzie starsi i młodzi są nadzieją ludzkości. Roztropnie jest nie usuwać ludzi 
starszych na margines życia społecznego, by zachować żywą pamięć narodu. Podobnie 
warto inwestować w ludzi młodych, poprzez odpowiednie inicjatywy, pomagające im 
znaleźć pracę i założyć dom rodzinny… Ile bólu i rozpaczy powoduje zamknięcie się w 
sobie, które stopniowo przybiera oblicze zazdrości, egoizmu, rywalizacji, żądzy władzy i 
pieniędzy! Natomiast Boże Narodzenie wzbudza w nas pewność, że ostatnie i definitywne 
słowo należy do Księcia Pokoju. Z tą właśnie ufnością pragnę spojrzeć na rok, który jest 
przed nami. Mam nadzieję, że konferencja „Genewa 2” zwołana na 22 stycznia 
zapoczątkuje pożądaną drogę pokoju….Nie możemy być obojętni wobec twarzom ludzi 
cierpiących głód, szczególnie dzieci, jeśli pomyślimy, ile żywności marnuje się co dzień w 
wielu częściach świata…Niestety, przedmiotem odrzucenia jest nie tylko żywność czy 
zbywające dobra, lecz często same istoty ludzkie, które są odrzucane, jakby były 
<rzeczami niepotrzebnymi>. Budzi przerażenie sama myśl, że są dzieci, które nigdy nie 
będą mogły się urodzić- ofiary aborcji, lub które są wykorzystywane, jako żołnierze, 
gwałcone czy zabijane w konfliktach zbrojnych, albo czynione przedmiotami rynku w tej 
straszliwej formie nowoczesnego niewolnictwa, jakim jest handel ludźmi, będący zbrodnią 
przeciwko ludzkości. 

 
RUCHY I 
STOWARZYSZENIA: 
1. SŁUŻBA 
LITURGICZNA 
2. SCHOLA 
PARAFIALNA 
3. ODNOWA W 
DUCHU ŚWIĘTYM 
      - w każdą środę o g. 
18.00 
4. GRUPA 
MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE 
JEZUSA”  
       - w każdy piątek o g. 
19.00 
5. WSPÓLNOTA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
   z Lubawy, Tuszewa i 
Fijewa - w każdą 
pierwszy wtorek m-ca po 
Mszy św. wieczornej    z 
Mortąg - w każdy ostatni 
czwartek m-ca o godz. 
16.30 

 
W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 
 
CHRZTY odbywają się w czwartą sobotę miesiąca na Mszy św. o 
godz.17.00. Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz 
zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są wierzący i praktykujący. 
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, żyjące w 
związkach sakramentalnych. Maja Jadwiga Fafińska – 26.12.2013 
Aleksander Henryk Rytlewski – 26.12. 2013 
Zofia Krajewska – 27.12.2013 
Kornelia Markowicz 28.12.2013 
Klara Jaskulska 4.01.2014 
Lena Kasprowicz – 11.01.2014 
 
BIERZMOWANIE odbywa się raz w roku. We wrześniu młodzież 
trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie szkolnej 
przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. Młodzież wraz z rodzicami 
spotyka się raz w miesiącu na wieczorach skupienia w kościele, a 
bezpośrednio przed otrzymaniem sakramentu poznaje owoce Ducha 
Świętego, 
 
ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele 
. Łukasz Laskowski i Magdalena Czech – 28.12.2013 
 
POGRZEBY  Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie .  
Jan Ruczyński zm. 20.12.2013 
Kazimierz Żuralski 24.12.2013 
Jarosław Rzepski 30.12.2013 
Jan Szmelter 3.01.2014 
Stanisław Pruszewicz 11.01.2014. 
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ADRES: 
Ul. Kupnera 22 
14-260 Lubawa 
Tel. (0-89) 645 39 60 
 
ODPUST: 
1.Narodzenie św. 
  Jana Chrzciciela 
  24 czerwca 
2.Michała Archanioła 
  29 września 
 
MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 
7.00 i 17.00 
Niedziele i święta 
8.00 10.30 12.00 17.00 
święta „zniesione” 
7.00   9.00     17.00 

 ADORACJA  
 NAJŚWIĘTSZEGO 
 SAKRAMENTU: 
 Czwartek 15.00 – 17.00 
 
SAKRAMENT 
 POJEDNANIA: 
 Czwartek 15.00-17.00 
 i przed każdą Mszą Św. 
 
NABOŻEŃSTWA: 
 
- NOWENNA DO MB 
  NIEUSTAJĄCEJ 
POMOCY 
  środa godz. 17.00 
 
- DO MIŁOSIERDZIA 
  BOŻEGO 
  piątek  godz. 17.00 
 
-DO NAJŚW. SERCA P. 
JEZUSA, MSZA ŚW. Z 
MODLITW Ą O 
UZDROWIENIE i 
BŁOGOSŁAWIE ŃSTWO  
LOURDESKIE 
p-szy piątek godz.17.00 
 
- PIERWSZYCH SOBÓT 
  MIESIĄCA 
  p-sza sobota  godz. 6.30 
  
-KU CZCI BŁ. JP II  
Z UCZCZENIEM 
RELIKWII  
16 dzień m-ca godz.17.00 
 
KANCELARIA 
 PARAFIALNA 
CZYNNA 
 15.30 - 16.30 
oprócz czwartku 
i po każdej Mszy Św. 
 
Redakcja gazetki zaprasza 
chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 
proboszczem. 
 

PRZECZYTAŁEŚ – 
PODAJ DALEJ 
 

Za złożone 
dobrowolne ofiary: 

 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 


