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Doczesność ma swój 
początek i koniec 
 

 
  
Zmieniają się pory roku, 
przekładamy kartki kalendarza, 
mówimy:„ Znów przybył mi kolejny 
rok”… Ciągły ruch, pośpiech, radości 
i zmartwienia… Jedni się rodzą, inni 
umierają… Coś się zaczyna, coś 
kończy! 
 Tak jest w doczesności, tu na 
ziemi. Człowiek, który stąpa po niej 
doświadcza tego wszystkiego, ale 
człowiek jest większy od tego, co w 
świecie ma swój początek i koniec. Z 
woli i zamysłu samego Stwórcy 
przekracza wszystkie rzeczy i 
wydarzenia, które mają swój ziemski 
kres. To przekroczenie, wynoszące  
 
człowieka ponad świat doczesny, to 
powołanie do wieczności będące 
konsekwencją jego podobieństwa do 
Boga Żywego. 
 Skończył się karnawał i 
wkroczyliśmy w liturgiczny okres 

Wielkiego Postu. To szczególny czas mocniejszego spojrzenia na nasze powołanie 
do wieczności. Cichnie głośna muzyka, tańce ustają po to, aby wejść w twórczą 
zadumę. Zaduma ta obejmuje, dotyka dwóch spraw, rzeczywistości: Ofiary Syna 
Bożego i mojej duchowej kondycji.  
 Ofiara Syna Bożego. Przygotowujemy się w Wielkim Poście do przeżycia 
Misterium-Przedziwnej Tajemnicy naszego Odkupienia. Mamy na nowo przejąć 
się i gorąco podziękować Przedwiecznemu Bogu za dar zbawczej Ofiary Pana 
Jezusa, za Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. To Święto nad świętami 
przypomina nam o wielkiej miłości Pana Boga do grzesznego człowieka. W 
Wielkim Poście mamy wiele okazji, aby przygotować się do przeżycia Świętych Dni 
naszego Zbawienia – Triduum Paschalnego. Będzie Droga Krzyżowa, będą Gorzkie 
Żale, okazja do podjęcia indywidualnego umartwienia… 
 Moja duchowa kondycja. Myśląc o wieczności mamy częściej i mocniej 
zastanowić się w Wielkim Poście, jaką jest nasza duchowa kondycja, jacy 
jesteśmy, ile w nas miłości do Pana Boga i bliźniego. Spójrzmy na drzewo. Drzewo, 
które kończy swój żywot spada zawsze na stronę, w którą pochylało się przez 
większość, albo całe swoje życie. I człowiek, jeśli „pochyla się” w swoim życiu w 
stronę Pana Boga, kiedyś wpadnie w Jego objęcia. Wielki Post da udzielenie sobie 
odpowiedzi, w którą stronę moje decyzje i „wiatry” codziennych spraw mnie 
przechylają. Pomocą w utwierdzeniu, bądź ukierunkowaniu na nowo naszego 
życia służyć będą rekolekcje. Zarezerwujmy sobie już teraz dni od 23 do 26 marca, 
aby przyjrzeć się swojej duchowej kondycji… 

                   Ks. Marcin Staniszewski 
 Proboszcz 

Rekolekcje dla dorosłych i dzieci Szkoły Podstawowej w dniach 23 – 26 marca 
2014 
Rekolekcjonista ks. dr Artur Szymczyk 
Gorzkie Żale – niedziela, godzina 16.00,  Droga Krzyżowa -  piątek, godzina 17.00 
 
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 

Ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet. 
Misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do 
poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii. 
 
 

 
LITURGIA SŁOWA 
05III- Środa Popielcowa, JI2,12-
18;Ps51;2Kor5,20-6,2;Mt6,1-6,16-18 
09III- I Niedziela Wielkiego Postu, 
Rdz2,7-9;3,1-7;Ps51;Rz5,12-19;Mt4,1-11 
Wtedy opuścił Go diabeł, a zbliżyli się do 
Niego aniołowie i służyli Mu. 
16III-II Niedziela Wielkiego Postu, 
Rdz12,1-4a;Ps33;2Tm1,8b-10;Mt17,1-9 
Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: 
„Wstańcie!, Nie bójcie się”. 
 
 

 
!9III- środa, św. Józefa, Oblubieńca 
NMP, Uroczystość,@Sm7,4-5a.12-
14a.16;Ps89;Rz4,13.16-18.22;Mt1,16.18-
21.24a(Łk2,41-51a) 
23III- III Niedziela Wielkiego Postu, 
Wj17,3-7;Ps95;Rz5,1-2.5-8;J4,5-42 
Woda, którą mu dam, stanie się obfitym 
źródłem na życie wieczne.  
25III- wtorek, Zwiastowanie Pańskie, 
uroczystość, Dzień Świętości Życia, 
Iz7,10-14;Ps40,Hbr10,4-10;Łk1,26-38. 
 
 

 
30III- IV Niedziela Wielkiego Postu, 
przejście na czas letni, 1Sm16,1b.6-7.10-
13a;Ps23;Ef5,8-14;J9,1-41 On więc 
poszedł, obmył się i wrócił, widząc. 
06IV- V Niedziela Wielkiego Postu, 
Ez37,12-14;Ps130;Rz8,8-11;J11,1-45 
Wielu spośród Żydów, którzy przybyli do 
Marii i zobaczyli czego Jezus dokonał, 
uwierzyło w Niego. 
 
 
 
 



SŁOWO  NA NIEDZIEL Ę   
/z komentarza do NT//  
09 III- I Niedziela Wielkiego 
Postu Mt4,1-11. Największym 
orężem do walki z pokusami jest 
nasza bliska relacja z Bogiem. 
Wyraża się ona przede wszystkim w 
życiu łaską uświęcającą i 
sakramentami. Ktoś, kto regularnie 
się spowiada i przyjmuje Komunię 
świętą, tak jak każdy inny człowiek 
doświadcza pokus. Jednak w walce 
z nimi to on jest mocniejszy. Jego 
ukształtowane i wrażliwe sumienie 
jest w stanie wyłapać podstępy 
złego ducha w rzeczach, które z 
pozoru wydają się dobre. Szatan jest 
bardzo przebiegły i inteligentny. 
Kusi człowieka na różne sposoby. 
Szuka jego słabych stron i je 
wykorzystuje. Jezus, który nie uległ 
podszeptom Szatana, pokazuje nam, 
że jesteśmy w stanie odeprzeć każdą 
pokusę. W poranek 
Zmartwychwstania definitywnie 
pokonał on moce zła i ciemności. 
Niepokalanie poczęta Maryja 
poprzez swoje posłuszeństwo, 
zdeptała głowę Szatana raz na 
zawsze. 
16 III- II Niedziela Wielkiego 
Postu Mt17,1-9.Jezus jest 
przepełniony miłością i troską o 
człowieka. Gdy widzi, że Jego 
uczniowie są przerażeni sytuacją 
zaistniałą na Górze Tabor, 
podchodzi do nich i ich uspokaja: 
„Wstańcie! Nie bójcie się”. 
Przemienienie na górze to jedno z 
najważniejszych wydarzeń z 
udziałem Jezusa i Jego uczniów. 
Chrystus objawia wobec nich swoje 
Boże pochodzenie. Dokonuje Tego 
niezwykle delikatnie, nie chce, aby 
wiara w Boga bazowała na ludzkim 
lęku. On jest przede wszystkim 
Bogiem- człowiekiem i uczy nas, 
ludzi, abyśmy w pierwszej 
kolejności przyjmowali postawę 
miłości. Gdy zabraknie nam miłości 
wobec bliźnich, to nawet najbardziej 
logiczne argumenty przemawiające 
za istnieniem Boga nie doprowadzą 
do dojrzałej wiary opartej na wolnej 
woli. A takiej właśnie wiary 
oczekuje od nas Bóg.  

23 III- III NiedzielaWielkiego 
Postu J4,5-42. Kto autentycznie 
staje przed Bogiem, temu będzie 
wyjawiona prawda o nim samym. 
Ta prawda jest zawsze budująca i 
nigdy nie prowadzi człowieka do 
klęski. Zawsze wyzwala go i 
otwiera na życie. Czasem może 
jednak okazać się bolesna. 
Zwłaszcza na samym początku, gdy 
w naszym życiu jest zbyt wiele 
nieuporządkowanych spraw. To tak, 
jak z wizytą u dentysty. Zaniedbane 
zęby na początku leczenia bolą. Nie 
można jednak przestraszyć się tego i 
zrezygnować z leczenia. Nie można 
się także przestraszyć prawdy, którą 
Bóg nam objawia o nas samych. 
Kłamstwo nie jest w stanie 
przetrwać próby czasu. Jezus daje 
człowiekowi wodę życia. Ta woda 
jest trwała i zaspokaja jego duchowe 
potrzeby. Sakramenty Kościoła, 
zwłaszcza spowiedź i Komunia 
święta, są niczym Ręka Zbawiciela 
wyciągnięta w kierunku człowieka, 
przytłoczonego ciężarem grzechu. 
Gdy tę szansę wykorzysta, jego 
życie się odmieni. 
30III-IV Niedziela Wielkiego 
Postu J9,1-41. Ślepota w Biblii ma 
znaczenie nie tylko fizyczne, alei 
duchowe. Człowiek niewidomy, to 
ktoś, kto nie widzi światła. Źródłem 
światła jest Bóg. To On sprawia, że 
na horyzoncie pojawia się słońce, 
które daje światu życie. Ktoś, kto 
jest niewidomy, nie może nie z 
własnej woli cieszyć się w pełni 
cudami natury. Człowiek, który tkwi 
w grzechu, jest jak niewidomy z 
własnego wyboru. Nie daje dostępu 
światłu Bożej łaski swojemu sercu. 
Jest ograniczony i nie jest w stanie 
w pełni korzystać  z przywilejów 
dziecka Bożego. Wielki Post jest 
czasem weryfikacji naszych postaw. 
Przez uczestnictwo w rekolekcjach 
wielkopostnych, przez wielkanocną 
spowiedź odrzucamy od siebie to, 
co oddziela nas od poznania Boga. 
Gdy niewidomy z dzisiejszej 
Ewangelii po odzyskaniu wzroku 
ujrzał Jezusa, wyznał przed Nim 
swoją wiarę i oddał Mu pokłon. 
06IV- V Niedziela Wielkiego 
Postu J11,1-45 W konfrontacji z 

trudnościami, jakie niesie życie, 
bywa, że tracimy nadzieję i  wydaje 
się nam, że pewnych spraw nie da 
się już rozwiązać. Marta z 
Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza, 
kiedy już wraz z siostrą Marią 
uprosiły Jezusa, aby przywrócił do 
życia ich brata, jeszcze w ostatniej 
chwili, gdy już prawie odsuwano 
kamień z grobu, wyraziła swoje 
wątpliwości: „Panie, już cuchnie. 
Nie żyje bowiem od czterech dni”. 
Jej słowa były rozsądne i racjonalne. 
Rzeczywiście w warunkach 
bliskowschodnich, ciało zmarłego 
po czterech dniach od śmierci 
mogło znajdować się już w takim 
właśnie stanie. W tym wydarzeniu 
Jezus pokazuje, że dla Boga nie ma 
żadnych fizycznych i racjonalnych 
granic. Jeśli człowiek uwierzy i 
zaufa Bogu, On może dokonać 
rzeczy przerastających ludzki 
sposób myślenia. I właśnie na takim 
zaufaniu opiera się prawdziwa 
wiara. 
KATECHEZA BŁ JANA 
PAWŁA II  OBIEKTYWNA 
DEFINICJA CZŁOWIEKA W 
PIERWSZYM OPOWIADANIU O 
CZŁOWIEKU.  Pierwsze 
opowiadanie o stworzeniu 
człowieka jest chronologicznie 
późniejsze od drugiego. 
Pochodzenie tego ostatniego jest o 
wiele bardziej odległe. Ten 
dawniejszy tekst określa się jako 
„jahwistyczny”, ponieważ na 
określenie Boga posługuje się on 
wyrazem „Jahwe”. Trudno nie 
dostrzec faktu, że obraz Boga tam 
przedstawiony ma dość znaczne 
rysy antropomorficzne    ( między 
innymi czytamy tam, że „ Bóg 
ulepił człowieka z prochu ziemi i 
tchnął w jego nozdrza tchnienie 
życia”,Rdz2,7). W zestawieniu z 
tym opisem , pierwsze opowiadanie, 
czyli właśnie to uważane 
chronologicznie za późniejsze, jest 
dużo bardziej dojrzałe, zarówno, 
gdy chodzi o obraz Boga, jak i w 
sformułowaniu istotnych prawd o 
człowieku. To opowiadanie 
pochodzi z tradycji kapłańskiej i 
zarazem „elohistycznej”, od wyrazu 



„Elohim” , używanego przez nie dla 
określenia Boga. Przyjąwszy w tym  
opowiadaniu stworzenie człowieka 
jako mężczyzny i kobiety, do 
którego odwołuje się Jezus w swojej 
odpowiedzi(Mt19), jest włączone w 
rytm  siedmiu dni stworzenia świata, 
można by mu przypisać  nade 
wszystko charakter kosmologiczny; 
człowiek zostaje stworzony na ziemi  
i razem ze światem widzialnym. Ale 
jednocześnie stwórca poleca mu 
czynić ziemię sobie poddaną(Rdz 
1,28): jest zatem postawiony ponad 
światem. Chociaż człowiek jest tak 
ściśle związany ze światem 
widzialnym, opowiadanie biblijne 
nie mówi o jego podobieństwie do 
innych stworzeń, lecz jedynie do 
Boga- „Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył”(Rdz1,27). W 
cyklu siedmiu dni stworzenia 
widoczna jest wyraźna gradacja.      
Człowiek nie zostaje stworzony 
według naturalnej kolejności, lecz 
Stwórca niejako zatrzymuje się 
przed powołaniem go do istnienia , 
jak gdyby wchodzi w siebie dla 
podjęcia decyzji: „Uczyńmy 
człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam”(Rdz1,26). Poziom 
tego pierwszego opowiadania o 
stworzeniu człowieka, chociaż 
chronologicznie późniejszego, ma 
nade wszystko charakter 
teologiczny.  Wskazuje na to nade 
wszystko definicja człowieka oparta 
na jego stosunku do Boga( „na 
obraz Boży go stworzył”), co 
równocześnie zawiera stwierdzenie 
absolutnej niemożliwości 
zredukowania człowieka do świata. 
Już w świetle pierwszych zdań 
Biblii człowiek nie może być ani 
zrozumiany, ani wytłumaczony do 
końca kategoriami zaczerpniętymi 
ze „świata”, czyli z widzialnego 
zespołu ciał. Mimo to człowiek 
również jest ciałem. Księga Rodzaju 
stwierdza, że ta istotna prawda o 
człowieku odnosi się tak do 
mężczyzny, jak i do kobiety: 
„Stworzył więc Bóg człowieka na 
swój obraz… stworzył mężczyznę i 
niewiastę”.  Trzeba uznać, że 
pierwsze opowiadanie jest zwięzłe, 

wolne od jakiegokolwiek 
subiektywizmu; zawiera tylko 
obiektywny fakt i określa 
obiektywną rzeczywistość, zarówno, 
kiedy mówi o stworzeniu człowieka, 
mężczyzny i niewiasty, na obraz 
Boży, jak również, gdy dodaje nieco 
później słowa pierwszego 
błogosławieństwa: „Bóg im 
błogosławił mówiąc do nich: 
Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 
sobie poddaną”. Pierwsze 
opowiadanie o stworzeniu 
człowieka, które ma charakter 
teologiczny, kryje w sobie potężny 
ładunek metafizyczny. Nie należy 
zapominać, że ten tekst Księgi 
Rodzaju stał się źródłem 
najgłębszych inspiracji dla 
myślicieli, którzy starali się 
zrozumieć „byt” i „istnienie”. Mimo 
niektórych szczegółowych i 
plastycznych wyrażeń urywku, 
człowiek jest tam określony przede 
wszystkim w wymiarze bytu i 
istnienia. Jest określony w sposób 
bardziej metafizyczny niż fizyczny. 
Tajemnicy jego stworzenia( „na 
podobieństwo Boże go 
stworzył”)odpowiada perspektywa 
prokreacji(„bądźcie płodni i 
rozmnażajcie się, abyście zaludnili 
ziemię”), tego stawania się w 
świecie i w czasie, tego Fieri, które 
jest koniecznie związane z 
metafizyczną sytuacją stworzenia 
bytu przygodnego9contingens). 
Właśnie w takim metafizycznym 
kontekście opisu z pierwszego 
rozdziału Księgi Rodzaju, trzeba 
pojmować istotę dobra, czyli aspekt 
wartości. Istotnie, ten aspekt wraca 
w rytmie prawie wszystkich dni 
stworzenia  i osiąga szczyt po 
stworzeniu człowieka: „ A Bóg 
widział, że wszystko, co uczynił 
było bardzo dobre”(Rdz1,31). 
Dlatego można powiedzieć z 
pewnością, że pierwszy rozdział 
Księgo Rodzaju, utworzył 
niepodważalny punkt odniesienia i 
trwałą podstawę dla metafizyki a 
także dla antropologii i etyki według 
której ens et bonum  convertuntur. 
To wszystko ma bez wątpienia 
swoje znaczenie także dla teologii 

ciała. W tym punkcie przerywamy 
nasze rozważania. Za tydzień 
zajmiemy się drugim opowiadaniem 
o stworzeniu, czyli tym, które 
według biblistów jest 
chronologicznie dawniejsze. 
Wyrażenie teologia ciała zasługuje 
na dokładniejsze wyjaśnienie, lecz 
odkładamy je na inne spotkanie. 
Musimy najpierw zgłębić to miejsce 
z Księgi Rodzaju do którego 
odwołał się Chrystus.  
MÓWI Ą WIELCY Modlitwa jest 
oddechem życia nadprzyrodzonego, 
jeśli jej zabraknie, umiera się 
duchowo /bł.Jakub Alberione/.  
UŚMIECHNIJ SI Ę  
WYSTARCZAJĄCY DOWÓD. Na 
pytanie, czy Bóg ma poczucie 
humoru, angielski pisarz Gilbert 
Chesterton (1874-1936) 
odpowiedział: „Bóg ma poczucie 
humoru, ponieważ stworzył 
człowieka”.   
SŁOWO OJCA ŚW. 
FRANCISZKA Czy tego chcemy, 
czy też nie, ludzie są naszymi 
braćmi… Wraz z przyjściem Boga w 
historii już jesteśmy w czasach 
„ostatecznych”, po których nadejdzie 
drugie, ostateczne przyjście 
Chrystusa. Oczywiście mówimy o 
cechach czasu, a nie jego ilości. Wraz 
z Jezusem nadeszła „pełnia” czasu, 
pełnia sensu i pełnia zbawienia. Nie 
będzie już nowego objawienia, ale 
pełne ukazanie się tego, co objawił 
Jezus. W tym sensie jesteśmy w 
„ostatniej godzinie”. Każda chwila 
naszego życia jest ostateczna i 
wszelkie nasze działanie jest 
brzemienne wiecznością. W istocie, 
odpowiedź, jaką dajemy dziś Bogu 
miłującemu nas w Jezusie Chrystusie 
wpływa na naszą przyszłość. 
Chrześcijańska i biblijna wizja czasu i 
historii nie jest cykliczna, lecz 
liniowa; jest to droga, która prowadzi 
ku wypełnieniu. Miniony rok nie 
prowadzi nas do rzeczywistości, która 
się kończy, ale do rzeczywistości, 
która się dokonuje, jest kolejnym 
krokiem do celu, który przed nami 
stoi; celu, nadziei i szczęścia, 
ponieważ spotkamy Boga, motyw 
naszej nadziei i źródło naszej radości. 
  



 TELEGRAM- modlitwa do św. Józefa, Czyli Triduum odprawiane w jednym 
dniu dla wybłagania szybkiego ratunku. 
 
(Podaną modlitwę można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia, rano, w południe i 
wieczorem. Jeśli sprawa jest bardzo pilna, wówczas można odprawić to 
nabożeństwo w trzech godzinach następujących po sobie).  
 
Św. Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też 
uwielbienia, hołdy wdzięczności  i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do 
tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej 
świętej opiece. Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej 
Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i  wszystkie łaski 
nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę…( wymienić intencję). Pośpiesz mi 
na ratunek, święty Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu. O święty Józefie, 
Przyjacielu Serca Jezusa, wysłucha mnie.  
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…  
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego 
Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej 
przeczystego Oblubieńca, św. Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła św. dla 
wyjednania łaski ostatecznego zbawienia  i łask nam potrzebnych, szczególnie 
tej… dla…. O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas.  
 
 

 
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 1. Filip Fofanah 
                 2. Anita Łożyńska 
 
 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.  
 
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 
 
POGRZEBY   

1. Marcin Sołobodowski 
2. Tadeusz Krok 
3. Franciszek Ukleja 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 
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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! 

 


