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Upamiętnienie wyj tkowych wydarze
Okre lanie Wielkanocy jako niedzieli
wszystkich niedziel ma na celu ukazanie jej
cisłego związku z ka dą niedzielą, która jest
więtowaniem pamiątki Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Analogicznie mo na to
stwierdzenie odnie ć do Wielkiego Piątku i
nazwać go piątkiem wszystkich piątków.
Ko ciół nie tylko w Wielki Piątek, ale w ka dy
piątek w ciągu roku wzywa uczniów
Chrystusa do postu oraz rozwa ania Jego
męki i mierci na
Krzy u.
Post
Jest znany i praktykowany w wielu
religiach. Oznacza, najczę ciej czę ciowe
lub całkowite, powstrzymanie się od
spo ywania pokarmów z powodów
religijnych. Wiele dowodów na
potwierdzenie jego
religijnego wymiaru
odnale ć mo na
na kartach Starego
Testamentu. Post
ukazany jest tam,
między innymi,
j a k o
f o r m a
przygotowania na spotkanie z Bogiem (Wj
34,28; 1 Krl 19,8), jako wyraz pokuty i
pojednania (1 Sm 7,6ś Ne 9,1), jako ałoba po
mierci bliskich (1 Sm 31,13). Wła nie do tego
ostatniego znaczenia postu odniósł się
Chrystus, odpowiadając na zarzut
faryzeuszów. Jezus powiedział, e Jego

/

uczniowie będą po cić w dniu, kiedy zostanie
On im zabrany (Mk 2,20).
Chrze cijanie pod koniec I w. po cili dwa razy
w tygodniu. W rodę, na pamiątkę zdrady
Jezusa przez Judasza, i w piątek, w dniu Jego
mierci. Od III w. post w te dni był ju
obowiązkowy. Istniał tak e post paschalny,
jako przygotowanie do wiąt Wielkanocy.
Pierwotnie trwał on w Wielki Piątek i Wielką
Sobotę. W te dwa dni absolutnie nie wolno
było nic je ć. Od III w.
zos tał
ju
rozciągnięty na cały Wielki
Tydzień, a następnie, wzorując
się na Chrystusie poszczącym
na pustyni, wprowadzono do
kalendarza liturgicznego
okres Wielkiego Postu
trwający 40 dni.
Post nie ma jednak
warto ci sam w sobie,
dlatego nie mo e być
oderwany
od
praktyki modlitwy i
jałmu ny (Iz 58,67). Mówi o
tym tak e w. Piotr
ChryzologŚ "niech nikt ich nie rozłącza, gdy
nie znają one podziału. Kto się więc modli,
niech po ci, a kto po ci, niech spełnia uczynki
miłosierdzia". W latach sze ćdziesiątych XX w.
Stolica Apostolska pozwoliła, aby
poszczególne Konferencje źpiskopatu według
uznania mogły "zamieniać w cało ci lub
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czę ciowo wstrzemię liwo ć od potraw
mięsnych i post ilo ciowy na inne formy pokuty,
zwłaszcza na uczynki miłosierdzia i na
ćwiczenia pobo ne"
Krzy
W centrum ka dego piątku – a w szczególno ci
Wielkiego Piątku – znajduje się Krzy . Zgodnie
ze staro ytną tradycją w dniu upamiętniającym
mękę i mierć Chrystusa Ko ciół nie sprawuje
Mszy więtej. Miejsce eucharystycznej Ofiary
zajmuje wtedy adoracja Krzy a. Obrzęd ten
pojawił się w liturgii jerozolimskiej wkrótce po
odnalezieniu przez w. Helenę relikwii Krzy a
więtego. Adoracja Krzy a odbywała się w
miejscu ukrzy owania Chrystusa. Wszyscy
obecni w ciszy podchodzili do biskupa i
całowali trzymane przez niego relikwie Krzy a.
W IV w. czę ć tych relikwii przywieziono do
Rzymu. Adoracja Krzy a pojawiła się więc
tak e w liturgii papieskiej, miała jednak formę
bardziej rozbudowaną.
Papie w Wielki Piątek szedł boso z Lateranu
do bazyliki więtego Krzy a Jerozolimskiego,
niosąc osobi cie kadzielnicę przed
relikwiarzem kryjącym więte Drzewo. Po
doj ciu do bazyliki relikwie kładziono na ołtarz,
a papie padał twarzą na ziemię, na wzór
Chrystusa modlącego się w Ogrójcu (Mk
14,35), oddając im cze ć. Następnie,
podniósłszy się całował je, a po nim wszyscy
zebrani. Adoracja Krzy a miała początkowo
miejsce tylko w ko ciołach, które posiadały
relikwie Krzy a. Z czasem jednak
upowszechniła się w całym Ko ciele, stając się
centralnym elementem liturgii Wielkiego Piątku.
W IX w. pojawiła się praktyka zasłaniania
Krzy a, który odsłaniano w czasie liturgii Męki
Pańskiej. Obecna forma adoracji Krzy a
pochodzi z XII w.
Krzy to cena ludzkiego odkupienia. Pięknie tę
prawdę wyra a tekst prefacjiŚ "na drzewie
rajskim mierć wzięła początek, na drzewie
Krzy a powstało nowe ycie, a szatan, który na
drzewie zwycię ył, na drzewie równie został
pokonany" (Prefacja o więtym Krzy u).

Znak Krzy a, o czym wspomina Tertulian,
powinien towarzyszyć ka demu
chrze cijaninowi podczas wykonywania przez
niego codziennych zajęć.
Adoracja Krzy a powinna przybierać tak e
formy prywatne i być praktykowana, zwłaszcza
w ka dy piątek. Inną formą pobo no ci,
zalecaną tego dnia przez Ko ciół, jest
nabo eństwo Drogi Krzy owej,
rozpowszechnione przez franciszkanów w XVI
w. Towarzyszenie Chrystusowi w Jego
ostatniej ziemskiej drodze ma na celu nie tylko
rozwa anie Chrystusowej męki i mierci, ale
powinno u wiadomić ka demu z Jego uczniów,
e je li chce nim być, to musi wziąć Krzy
tak e na swoje ramiona.
Żrób
Ostatnim elementem wielkopiątkowej liturgii
jest procesja do grobu Pańskiego. Wznoszenie
go pojawiło się w chrze cijańskich wiątyniach
około X w. Początkowo w grobie Pańskim
składano tylko Krzy , który po zakończonej
adoracji, owijano w całun. Dopiero pó niej,
obok Krzy a, umieszcz ono tak e
tabernakulum, w którym przechowywano do
Wigilii Paschalnej Naj więtszy Sakrament. Za
sprawą jezuitów w XVI w. rozpowszechniło się
wystawienie w grobie Naj więtszego
Sakramentu umieszczanego w monstrancji,
okrytej przezroczystym welonem. Praktyka ta
spowodowała pojawienie się nieustannej
adoracji Naj więtszego Sakramentu, która
trwała a do procesji rezurekcyjnej. Bogata
ornamentyka grobów Pańskich stanowi
odzwierciedlenie chrze cijańskiej wiary w
zmartwychwstanie.
Pięknie tę prawdę wyra a jedna ze
staro ytnych homilii na Wielką SobotęŚ „Wielka
cisza spowiła ziemię, bo Bóg zasnął w ludzkim
ciele. Idzie, aby odnale ć pierwszego
człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie
nawiedzić tych, którzy pogrą eni są w cieniu
mierci. (…) I odrzekł Chrystus AdamowiŚ tobie,
Adamie, rozkazujęŚ zbud się, który spisz. Nie
po to bowiem cię stworzyłem, aby pozostawał
spętany w Otchłani. Powstań z martwych,
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albowiem jestem yciem umarłych. Powstań ty,
który jeste dziełem rąk moich. Powstań ty,
który jeste moim obrazem uczynionym na
moje podobieństwo. Powstań, wyjd my stąd.
Ty bowiem jeste we Mnie, a Ja w tobie, jako
jedna i niepodzielna osoba.”
Prawda o nieuniknionej mierci, ale i nadzieja
na powstanie do nowego ycia z Chrystusem,
sprawia, e wierni nadal, tak licznie,
nawiedzają to szczególne miejsce. żrób
Pański powinien pobudzać do refleksji nad
nieuchronną przemijalno cią ziemskiego ycia i
prowadzić do u wiadomienia sobie, e to
jedynie grzech mo e odebrać człowiekowi
ycie ofiarowane mu przez Boga. Bo je li, jak
pisze w. PawełŚ przez śmierć podobną do
Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w

jedno, tak samo będziemy z Nim złączeni w
jedno przez podobne zmartwychwstanie (Rz
6,5).
Pi tek za pi tkiem
Te trzy elementy powinny towarzyszyć
chrze cijaninowi nie tylko w Wielki Piątek, ale
w ka dy piątek w ciągu roku. Niestety, choć
dyscyplina postna w znaczący sposób została
przez Ko ciół złagodzona, wydaje się nadal
przekraczać mo liwo ci współczesnego
człowieka. Niewątpliwie na taki stan rzeczy ma
wpływ promowanie jedynie konsumpcyjnego
stylu ycia. Oprócz tego w dzisiejszych
społeczeństwach, nawet tam gdzie większo ć
stanowią chrze cijanie, piątek coraz rzadziej
ukazywany jest jako pamiątka męki i mierci
Chrystusa, a coraz czę ciej jako początek

On nie kochał mnie. Kochał we mnie kobietę, a
mówiąc dokładniej kobieco ćŚ byłam tylko
typem kobiety, który mu odpowiadał. Kiedy
dostrzegł, e jestem „kim ” poczuł się
za enowany, nie wiedział, co począć z yjącą
osobą. Odtąd co w yciu przeszkadzało,
zawadzało. Co , a mo e raczej kto odbierał
mu prawo do tego, aby był sam, z rzeczą, która
jest jego własno ciąś kto , kto dochodził swoich
praw, a przede wszystkim prawa do tego, aby
być uznaną za osobę jedyną, niepowtarzalną.
Tego było za du o. Odsunął się, wydawał się
jakby zagro ony w swoim posiadaniu. Stałam
się dla niego intruzemś pozwoliłam sobie
bowiem być sobą, podczas gdy on domagał się
ode mnie, abym była przedmiotem,
przyjemnym i wygodnym okazem kobieco ci.
Oddalił sięś zaczął szukać gdzie indziej i
pewnego dnia znalazł inną kobietę, która przynajmniej tak mu się wydawało - zgodziła
się być jego rzeczą.
Po bardzo cię kich miesiącach, kiedy
przechodziłam kolejno od w ciekło ci do
rozpaczy i gdy osaczały mnie wszelkie pokusy,
teraz ju nie mogę mieć do niego alu. Dzi ju
osiągnęłam spokój, a raczej to spokój wziął

mnie w posiadanie.
A zawdzięczam to jemu. Przez cierpienia
niekochanej ony zostałam doprowadzona do
zrozumienia, jaką miło cią Bóg mnie miłuje.
Wiem teraz, e Bóg nie kocha mnie jako istotę
ludzką ani dlatego, e kocha ludzko ć, lecz
dlatego, e jestem Agnieszką. Bóg nie jest jak
słońce, które daje swe ciepło wszystkim
stworzeniomŚ obojętnie i bez uczucia. On daje
mi swoją miło ć, daje mi Siebie, poniewa ja
jestem sobą. Bóg to nie pani z towarzystwa
dobroczynnego, która kocha biednych, lecz
nigdy nie po więci chwili czasu, aby ka demu z
nich spojrzeć w oczy i poznać imię tego, kogo
wspomaga. Po co - ona kocha „biednych”. Nic
takiego nie ma w Bogu. To mnie, Agnieszkę,
kocha Bóg, a kocha dlatego, e jestem
Agnieszką. On zna moje imię i nazywa mnie
moim imieniem. Niecierpliwie czeka mojej
odpowiedzi. Nie jest zazdrosny o moją
samodzielno ć i osobowo ć. Dla Niego nie
jestem rzeczą, którą się nabywa i której się
u ywa, lecz wolno cią, która daje siebie, a
którą On bezgranicznie szanuje.
Dzięki Jego miło ci jestem pogodzona sama z
sobą i z innymi. Bóg wyzwolił w moim sercu
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ĄPragnę, aby przez te dziewięć dni
sprowadzała dusze do zdroju mojego
miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i
wszelkiej łaski, jakiej potrzebuj na trudy
ycia, a szczególnie w mierci godzinie...Ą powiedział Jezus w. Faustynie.
Przez dziewięć dni od Wielkiego Piątku do
soboty przed Niedzielą Miłosierdzia odmawia
się Koronkę do Miłosierdzia Bo ego w
intencjach podanych przez Pana Jezusa i
zapisanych w "Dzienniczku".
- Wielki Pi tek: Dziś sprowadź mi
ludzkość całą, a szczególnie
wszystkich grzeszników, i
zanurzaj ją w morzu miłosierdzia
mojego. A tym pocieszysz mnie
w gorzkim smutku, w jaki mnie
pogrąża utrata dusz.
- Wielka Sobota: Dziś
sprowadź mi dusze kapłańskie
i dusze zakonne, i zanurz je w
niezgłębionym miłosierdziu
moim. One dały mi moc
przetrwania gorzkiej męki, przez
nich jak przez kanały spływa na
ludzkość miłosierdzie moje.
- Zmartwychwstanie Pa skie: Dziś
sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i
wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia
mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze
krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród
goryczy morza.
- Poniedziałek Wielkanocny: Dziś sprowadź
mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i
o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a
przyszła ich gorliwość pocieszyła serce moje.
Zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego.
- Wtorek po Wielkanocy: Dziś sprowadź mi
dusze heretyków i odszczepieńców i zanurz ich
w morzu miłosierdzia mojego; w gorzkiej męce
rozdzierali mi ciało i serce, to jest kościół mój.
Kiedy wracają do jedności z kościołem, goją się
rany moje i tym sposobem ulżą mi męki.
- roda po Wielkanocy: Dziś sprowadź mi

dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i
zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są
najwięcej podobne do serca mojego, one
krzepiły mnie w gorzkiej konania męce;
widziałem je jako ziemskich aniołów, które
będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam
całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest
przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, dusze
pokorne obdarzam swoim zaufaniem.
- Czwartek po Wielkanocy: Dziś sprowadź mi
dusze, które szczególnie czczą i wysławiają
miłosierdzie moje, i zanurz je w miłosierdziu
moim. Te dusze najwięcej bolały nad
moją męką i najgłębiej wniknęły w
ducha mojego. One są żywym
odbiciem mojego litościwego
serca. Dusze te jaśnieć
będą szczególną jasnością
w życiu przyszłym, żadna
nie dostanie się do ognia
piekielnego, każdej
szczególnie bronić będę w
jej śmierci godzinie.
- Pi tek po Wielkanocy:
Dziś sprowadź mi dusze, które
są w więzieniu czyśćcowym i
zanurz je w przepaści
miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi
mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te
dusze są bardzo przeze mnie umiłowane,
odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej
mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca
mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za
nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś
ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich
długi mojej sprawiedliwości.
- Sobota po Wielkanocy: Dziś sprowadź mi
dusze oziębłe i zanurz je w przepaści
miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej
ranią serce moje. Największej odrazy doznała
dusza moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One
były powodem, iż wypowiedziałem; Ojcze,
oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja.Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec

Posła ie św. A

DLA D)IECI I MŁOD)IEŻY S)KOLNEJ:
po iedziałek, wtorek i środa - .
- od . do .
DLA DOROSŁYCH:
so ota, . - od .
iedziela, . - pod zas każdej Mszy św.
po iedziałek, . - od . do . oraz od . do
wtorek, . - od . do . oraz od . do .
środa, . - od . do . oraz od . do .

y

.

Prosimy skorzystać ze spowiedzi w powyższym czasie tak, aby od Wielkiego Czwartku móc
w pełni uczestniczyć w Triduum Paschalnym. W następnych dniach pełnimy dyżur w konfesjonale
tylko dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli wyspowiadać się wcześniej!
Wielki Czwartek,
Wielki Piątek,

. - ra o ie a spowiedzi księża u zest i zą we Mszy św.
z ks. iskupe w katedrze ; po połud iu od . do .
. - od . do . oraz od . do .

NIEDZIELA PALMOWA (01.04.2012)
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Msze w. z po więceniem palm
WIELKI CZWARTEK (05.04.2012)
18.00 - Msza w. Wieczerzy Pa skiej
20.00 - 22.00 - Adoracja Naj więtszego Sakramentu
WIELKI PIĄTEK (06.04.2012)
7.00 - do wieczornej liturgii - Adoracja Naj więtszego Sakramentu w ciemnicy
9.00 - Koronka do Miłosierdzia Bo ego i Droga Krzy owa
18.00 - Liturgia Męki Pa skiej (w czasie adoracji krzy a mo na zło yć ofiarę będącą owocem
wielkopostnych wyrzeczeń, a tak e skarbonki „Caritas”)
20.00 - 22.00 - Adoracja Naj więtszego Sakramentu
WIELKA SOBOTA (07.04.2012)
7.00 - 15.00 - Adoracja Naj więtszego Sakramentu
7.30 - Liturgia Godzin - tzw. ciemna jutrznia
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 - Po więcenie pokarmów na stół wielkanocny (do
wystawionych koszy będzie mo na zło yć ywno ć dla potrzebujących)
22.00 - Wigilia Paschalna i procesja rezurekcyjna (przynie ć wiece z okapnikami!)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (08.04.2012)
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Uroczyste Msze w. W tym dniu nie ma nieszporów!
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (09.04.2012)
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Uroczyste Msze w. W tym dniu nie ma nieszporów!
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Byto to iasto sz zegól e.
Dla
ie ty
ardziej,
po ieważ po hodzę z paraii
św. Ja ka i ta przez dłuższą
zęść ży ia ieszkałe . Pote rodzi e
przeprowadzili się do e tru Byto ia,
jed ak u zu iowo
yliś y związa i
zawsze z paraią św. Bar ary - to w iej
przyj owałe
I Ko u ię św., yłe
i istra te ,
przystąpiłe
do
sakra e tu
ierz owa ia, a także
odprawiłe Mszę św. pry i yj ą.
Po świę e ia h w
roku ks.
iskup skierował
ie do pra y w paraii
Najświętszego Ser a Pa a Jezusa w
Byto iu, a po i pół roku do Was. Było to
a po zątku
roku.
Była to dla
ie duża z ia a.
W ześ iej pra owałe
a paraii, a
której yło trze h wikariuszy. W ty
zasie, gdy przyszedłe do Was yłe
jedy y
wikary , hoć dziel ie as
wspo agał ędą y jesz ze diako e ks.
Ada . W sprosta iu o owiązko
paraial y
po agała
perfek yj a
orga iza ja pra y, ad którą zuwał i
pew ie zuwa do tej pory ks. Pro osz z
Dariusz Gąska.
Ks. Pro osz z powierzył i opiekę
ad grupa i: Dzie i Maryi, Dzie iątka
Jezus oraz Kar elitański
)ako e
Świe ki h.
Miałe
tutaj
wiele
pozytyw y h i spira ji, hoć pojawiało się
także wiele trud y h doświad zeń.
W aszej paraii ardzo ujęło
ie
przywiąza ie do duszpasterzy. W sposó
sz zegól y do śp. ks. A to iego Żelasko.
Był o
złowiekie wielkiego for atu,
który zajął waż e
iejs e w ser a h
wier y h, jed ak god ą podziwu yła

pa ięć, jaką jest ota za y przez paraia .
Sz zegól ie pięk y jest Wasze stara ie,
y odwiedzić Jego gró .
Bardzo
iło wspo i a
także
współpra ę z Pa ią Teresą, pa e
koś iel y , grupą szafarzy Najświętszego
Sakra e tu. To pięk e, że w paraii św.
A y liturgia ie jest tylko dziełe księdza
i dzie i i istra tów , ale a gażują się w
ią tak aktyw ie oso y dorosłe.
Cieszyło
ie też, że oże y działać
w sposó
owo zes y - po Misja h św.
udało się a , za zgodą i współpra ą ks.
Pro osz za stworzyć aszą paraial ą
telewizję i ter etową.
Przez ały okres
ojej pra y w
paraii św. A y wyko ywałe
i
wyko uję do dziś dodatkowe o owiązki die ezjal ego duszpasterza iesłyszą y h.
Prowadzę także stowarzysze ie, ędą e
o e ie orga iza ją pożytku pu li z ego tz . taką, a którą oż a przez a zyć
pie iądze z
% podatku do hodowego
KRS
. Orga izuje y
.i .
kursy języka igowego dla duszpasterzy i
osó świe ki h, prowadzi y i ter etową
telewizję dla iesłyszą y h, wydaje y
pis o dla
iesłyszą y h - Efatha,
prowadzi y warsztaty dla iesłyszą y h
dzie i. Misja
a swoją siedzi ę po
sąsiedzku - a ul. Karola Miarki w
Byto iu. Brałe też udział w pra a h
ko isji opra owują ej założe ia do
podpisa ej iedaw o ustawy o języku
igowy .
Po dwu i pół ro z ej pra y wśród
Was ks. Biskup skierował
ie z ów do
yto skiej paraii - Trój y Świętej. Tu,
o ok
o owiązków
paraial y h
i
duszpasterza
iesłyszą y h

Posła ie św. A

Kiedy trze a się aprawdę
artwić o swoje z awie ie?
Kiedy ktoś stoi się a Sądzie
Ostate z y i słyszy, jak Bóg
ówi do Matki Teresy:
- Mogłaś się ardziej postarać...
Żarty ie poświę o e

y

Mały Jasiu pyta a y:
zy to prawda, że złowiek po
ś ier i za ie ia się w pro h?
Tak - odpowiada a a.
Na to Jasiu szepte :
To pod oi łóżkie ktoś

1. Z jakiego powodu dawniej chrze cijanie po cili w
Odpowiedzi na pytania konkursowe
rody? (odp. w gazetce)
nale y oddać w zakrystii lub
2. Wymień przynajmniej trzy nadzwyczajne wydarzenia,
w
kancelarii,
albo przesłać poczt
które nastąpiły w chwili mierci P. Jezusa (patrzŚ Mt 27)
(mo
na
e-mailem)
z dopiskiem:
3. W niedzielę czcimyŚ
Konkurs
Religijny
- do dnia
a) zmartwychwstanie P. Jezusa
20.04.2012
b) odpoczynek P. Boga po stworzeniu wiata
c) nic nie czcimy, tylko - jak sama nazwa wskazuje - SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI
nie działamy, czyli nie pracujemy.
Nagrodę w Ko kursie Religij y ufu dował:
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:
1. Nabo eństwa pasyjne, to żorzkie ale
i Droga Krzy owa.
2. w. Piotr jest autorem dwóch Listów
apostolskich.
Byto , ul. Piekarska
3. Weronika występuje w stacjach Drogi TELEFON C)YNNY CAŁĄ DOBĘ: /
Krzy owej ale nie występuje w źwangelii.
)ałatwia y wszelkie for al oś i
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
związa e z pogrze e
otrzymuje Marlena Kozikowska
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
- gratulujemy!
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
PARAFIALNA INTENCJA
ie iecki certyikate jakości
YWEŻO RÓ A CA:
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
Aby my mieli odwagę głosić prawdę
w kraju i zagra icą
o zmartwychwstaniu Chrystusa i o
BIURO C)YNNE:
obietnicy naszego zmartwychwstania

Zostałeś stworzony na obraz Boga, który jest miłością.
Z dłońmi, by rozdawać.
Z sercem aby kochać.
I z dwojgiem ramion, które są wystarczająco długie,
by innych obejmować.
Phil Bosman

Posła ie św. A

y

KALENDARIUM MARCA
Odeszli do wie z oś i:
Jerzy Wegner, l. 83
Dorota Wo niczek, l. 65
Mirosław Hertman, l. 46
Danuta Iwańska, l. 58
Stefan Broncel, l. 56
Piotr Matysek, l. 76
Janina Malcherek, l. 87

Wie z y
odpo zy ek ra z
i dać, Pa ie,
a światłość
wiekuista
ie haj i świe i.
Sakra e t hrztu
przyjęli:

UWAGA!
W iedzielę kwiet ia
kolekta przez a zo a ędzie
a spłatę kredytu za iąg iętego
a re o t koś ioła.

Nikola Dole yk

Za złożo e oiary z góry składa y

UWAGA!
Od Wielkiego Czwartku do wtorku po Wielkanocy kancelaria nieczynna!
KANCELARIA C)YNNA:
po iedziałek: . - . ,
wtorek i środa: . - .
zwartek: . - . ,
so ota: . - .

,
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