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Rozpoczął się po wakacjach nowy rok szkolny i katechetyczny. Niech Boże błogosławieństwo i światło 
Ducha Świętego towarzyszą dzieciom, młodzieży, rodzicom, wychowawcom, nauczycielom, kateche-

tom, kapłanom. Wspomóżmy ich wszystkich modlitwą. Co roku we wrześniu obchodzimy w Kościele 
Tydzień Wychowania. Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14.6) – to hasło tegorocznego XII Tygodnia 
Wychowania. Towarzyszy mu postać św. abpa Józefa Bilczewskiego, pochodzącego z Wilamowic, terenu 
obecnej diecezji bielsko-żywieckiej, zmarłego we Lwowie, ur. w 1860 r., zm. w 1923 r. Był rektorem 
Uniwersytetu Lwowskiego, a także arcybiskupem metropolitą lwowskim. Św. Józef Bilczewski w swej 
działalności i nauczaniu wiele miejsca poświęcił sprawie chrześcijańskiego wychowania dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Może warto sięgnąć do jego pism o wychowaniu, które powstawały w kaplicy przed Najświęt-
szym Sakramentem. Jego głównym przesłaniem są słowa: Panu Bogu dajmy zawsze pierwsze miejsce 
w naszej myśli i sercu! Nie traćmy Go nigdy z oczu! Niech będzie tą gwiazdą, wedle której mamy się 
orientować w każdym życia przypadku (św. abp Józef Bilczewski, Młodosci! Ty nad poziomy wylatuj!) 
Jakże ważne jest to, abyśmy kształtowali nasze serca i bliźnich w oparciu o Ewangelię. Tak uformowane 
serca będą odpowiednio mężne i zdolne do konfrontacji z różnymi trudnymi sytuacjami w życiu.

Po wakacjach wznowiliśmy katechezę parafialną dla dzieci i rodzin pierwszokomunijnych oraz dla kan-
dydatów do bierzmowania. Starszych zachęcam serdecznie do udziału w katechezie dorosłych oraz w spo-
tkaniach grup duszpasterskich naszej parafii.

Wkrótce październik, który będzie okazją do spotkań z Najświętszą Maryją Panną, która poprowadzi 
nas do Jezusa w tajemnicach różańca św. Nabożeństwa będą w październiku codziennie o godz. 1800. 
Zaplanujmy sobie udział w ostatnim tegorocznym nabożeństwie fatimskim w czwartek 13 października 
o godz. 1930.

Od pierwszej niedzieli października (2 października 2022 r.) wróci Msza św. o godz. 1230. Zatem Msze 
św. niedzielne będą o godz. 800, 930, 1100, 1230 i 1830.

Do moich parafian

Wasz proboszcz

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z numeru czerwcowego 
wylosowała:

Hanna Woźniak
Poprawne rozwiązanie: Z MARYJĄ W NOWE CZASY

Gratulujemy!
Odbiór nagrody po niedzielnej Mszy św. w zakrystii.

Intencje żywego różańca
• w intencjach apostolstwa modlitwy
• z prośbą o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkol-
nym oraz o chrzescijańskie wychowanie dzieci i młodzieży
• w intencji dobrodziejów parafialnego kościoła

Informacje parafialne

Msze Św. w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu
w niedziele i święta nakazane:

800, 930, 1100, 1830

w dni powszednie:
800, 1830

Spowiedź Św.
w niedziele 15 minut przed każdą Mszą Św.

w dni powszednie 15 minut przed poranną Mszą Św.
30 minut przed wieczorną Mszą Św.

Jeden z pierwszych dni września.  Dwóch chłopców, pewnie kolegów z klasy, wraca so-
bie bardzo wolnym krokiem ze szkoły, nawet się do siebie nie odzywają. Mimochodem 
pomyślałem sobie, że są już chyba bardzo  zmęczeni.

Mimochodem...

Okoń
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Niedługo rozpocznie się miesiąc październik 
– miesiąc tradycyjnie poświęcony modli-

twie różańcowej, krótko nazywanej różańcem. 
Z tego powodu niniejszy tekst poświęcimy tej 
formie modlitwy chrześcijańskiej.

Ogólną postać modlitwy różańcowej, roz-
poczynającej się Składem Apostolskim, Ojcze 
Nasz, 3 razy Zdrowaś Mario oraz Chwała Ojcu, 
po której następują trzy części (tajemnice rado-
sne, bolesne i chwalebne, po 5 tajemnic każ-
da, przy czym każda tajemnica to 1 raz Ojcze 
nasz i 10 razy Zdrowaś Mario) zatwierdził pa-
pież Pius V w 1569 roku. Obecna postać tej 
modlitwy (cztery części, z których każda ma 5 
tajemnic) powstała w 2002 roku, po dodaniu 
przez św. Jana Pawła II do istniejących wcze-
śniej trzech części czwartej części (5 tajemnic 
światła).

Różaniec to modlitwa ust i umysłu: usta wy-
powiadają poszczególne składowe tej modlitwy, 
podczas gdy umysł jest zajęty rozmyślaniem 
poszczególnych tajemnic różańcowych. Wy-
maga to pewnego wysiłku, ale rozważanie naj-
ważniejszych momentów w życiu Jezusa oraz 
Maryi, odpowiadającym poszczególnym tajem-
nicom, pogłębia naszą wiarę i czyni ją bardziej 
żywą, szczególnie wtedy, gdy odmawiamy ró-
żaniec w jakiejś intencji.

Modlitwa różańcowa jest uznawana za nie-
zwykle skuteczną, a w literaturze teologicznej 
opisano wiele przypadków uzdrowień i cudów 
spowodowanych tą modlitwą. Jej siłę znako-
micie ukazał Michał Anioł na swoim fresku pt. 
Sąd Ostateczny. Widać na nim człowieka, który 
jest wciągany przez złe duchy do piekła, ale po-
nieważ kurczowo trzyma się różańca, nie mają 
one wystarczającej siły by go w pełni wciągnąć, 
więc trwa zawieszony pomiędzy niebem a pie-
kłem.

Znane są także modlitwy, w których różaniec 
występuje jako jednostka składowa. Przykła-
dem jest tzw. Nowenna Pompejańska. Polega 
ona na odmawianiu co najmniej trzech części 
różańca każdego dnia przez okres 54 dni. Ten 
okres odpowiada 6 nowennom, po 9 dni każ-
da, przy czym pierwsze 3 nowenny (czyli 27 
dni) mają charakter błagalny, a następne 3 (czy-

li kolejne 27 dni) – charakter dziękczynny.
Nowennę Pompejańską odmawia jedna oso-

ba w jednej konkretnej intencji. Ważne jest, by 
odmówić wymagane trzy części różańca w cią-
gu 24 godzin danego dnia, gdyż w przeciwnym 
przypadku całą nowennę należy rozpocząć po-
nownie.

Początki Nowenny Pompejańskiej związane 
są z bł. Bartolem Longiem oraz Fortunatiną 
Agrelli. Bartolo Longo w młodości był daleko 
od chrześcijaństwa, gdyż związał się z okulty-
styczną sektą wyznającą kult szatana i został 
w niej kapłanem. Praktyki okultystyczne do-
prowadziły go na skraj obłąkania, z którego 
wydostał się dzięki pomocy przyjaciela. Po 
nawróceniu wstąpił do trzeciego zakonu domi-
nikańskiego, złożył ślub czystości oraz włączył 
się w pomoc biednym. W 1876 roku, za ze-
zwoleniem proboszcza, umieścił w kościele pa-
rafialnym w Pompejach otrzymany od pewnej 
siostry zakonnej obraz Matki Bożej Różańco-
wej. Wkrótce obraz zasłynął licznymi łaskami, 
co doprowadziło do wybudowania w Pompe-
jach w 1887 roku okazałej bazyliki, w której ten 
obraz umieszczono. W tym samym roku doko-
nano, za zgodą papieża Leona XIII, koronacji 
tego obrazu. W 1980 roku św. Jan Paweł II 
dokonał beatyfikacji Bartolo Longo.

Żyjąca w drugiej połowie XIX wieku Fortu-
natina Agrelli mając kilkanaście lat ciężko za-
chorowała. Choroba szybko czyniła postępy, 
ostatecznie przykuwając ją do łóżka. Nikt nie 
potrafił chorej pomóc, gdyż nie wiadomo było, 
co jej dolega, ani jak ją leczyć. Dopiero odmó-
wienie nowenny pompejańskiej spowodowało 
uzdrowienie, uroczyście uznane w 1890 roku 
za cudowne przez papieża Leona XIII. Zdarze-
nie to zapoczątkowało popularność Nowenny 
Pompejańskiej.

Na koniec warto przytoczyć słowa św. Jana 
Pawła II, wielkiego czciciela Maryi, który po-
wiedział: Odmawiać Różaniec to znaczy udać 
się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, jak 
żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary 
chrześcijańskiej. Odmawiajmy więc Różaniec, 
bo warto!

Parę słów o Różańcu

MKG
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Kan. 998.
Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół 
wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chry-
stusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich 
podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszcza-
nie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych 
w księgach liturgicznych.
Kan. 999.
Oprócz biskupa, olej używany w namaszczeniu 
chorych mogą poświęcać:
1° ci, którzy są prawnie zrównani z biskupem die-
cezjalnym;
2° w razie konieczności każdy prezbiter, jednak 
tylko w czasie sprawowania sakramentu.
Kan. 1000.
§ 1. Namaszczenia powinny być dokładnie do-
konane przy zastosowaniu słów, porządku oraz 
sposobu przepisanego w księgach liturgicznych. 
W wypadku wszakże konieczności wystarcza jed-
no namaszczenie na czole lub nawet na innej czę-
ści ciała i wypowiedzenie całej formuły.
§ 2. Namaszczeń powinien dokonywać szafarz 
własną ręką, chyba że poważna racja zaleca zasto-
sowanie narzędzia.
Kan. 1001.
Duszpasterze i bliscy chorego powinni troszczyć 
się, by chorzy byli umacniani tym sakramentem 
w odpowiednim czasie.
Kan. 1002.
Wspólne sprawowanie namaszczenia chorych, 
dla wielu równocześnie chorych, którzy są odpo-

wiednio przygotowani i wewnętrznie usposobieni, 
może być dokonywane według przepisów biskupa 
diecezjalnego.
Kan. 1003.
§ 1. Namaszczenia chorych ważnie udziela każdy 
kapłan i tylko kapłan.
§ 2. Obowiązek i prawo udzielania namaszczenia 
chorych mają wszyscy kapłani, którym zlecono 
duszpasterstwo w stosunku do wiernych, powie-
rzonych ich pasterskiej trosce. Z uzasadnionej 
przyczyny jakikolwiek inny kapłan może udzielić 
tego sakramentu za domniemaną przynajmniej 
zgodą kapłana, o którym wyżej.
§ 3. Każdy kapłan może nosić ze sobą olej poświę-
cony, ażeby w razie konieczności mógł udzielić sa-
kramentu namaszczenia chorych.
Kan. 1004.
§ 1. Namaszczenia chorych można udzielić wier-
nemu, który znajdzie się w niebezpieczeństwie 
śmierci na skutek choroby lub starości.
§ 2. Sakrament ten wolno powtórzyć; jeśli chory 
po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli 
w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeń-
stwo stanie się poważniejsze.
Kan. 1006.
Sakramentu należy udzielać chorym, którzy – bę-
dąc przytomni na umyśle – przynajmniej pośred-
nio o niego prosili.
Kan. 1007.
Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, 
którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.

Sakrament namaszczenia chorych 
w Kodeksie Prawa Kanonicznego (wybór najważniejszych kanonów)

Kanony wybrał: ks. Karol Przykucki

Czym jest Kościół?
ks. Marcin Skowron
Słowo „Kościół” (ekklesia, z greckiego ek-kale-

in) oznacza „zwołanie”. Określa ono zgromadzenie 
ludu, na ogół o charakterze religijnym. Jest to po-
jęcie często używane już w Starym Testamencie. 
Dla chrześcijan pojęcie „Kościół” oznacza zgroma-
dzenie liturgiczne, a także wspólnotę lokalną lub 
całą powszechną wspólnotę wierzących. Kościół 
jest więc ludem, który Bóg gromadzi na całym 
świecie. Istnieje on we wspólnotach lokalnych 
i urzeczywistnia się jako zgromadzenie liturgiczne, 
przede wszystkim eucharystyczne, w czasie które-
go karmi się Słowem i Ciałem Chrystusa.

Tym, co określa przynależność do owego ludu, 
jest wiara w Chrystusa i przyjęcie chrztu świętego. 
Obu tych elementów nie można rozłączać, co nie-
stety czynią niektórzy chrześcijanie koncentrując 
się zazwyczaj na tym drugim. Tymczasem wiara 
w Chrystusa nie istnieje bez przyjęcia chrztu i przy-
jęcie chrztu nie istnieje bez wiary w Chrystusa!

Niepowtarzalną właściwością Kościoła jest to, 
że Jego zwierzchnikiem jest sam Chrystus. On też 
przekazał Kościołowi obowiązujące prawo, którym 
mają kierować się jego członkowie. Prawem tym 
jest nowe przykazanie miłości. Domaga się ono od 
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Po wakacjach rozpoczynamy nowy rok szkol-
ny, wracamy do pracy – często w tym czasie 

rozpoczynamy nowe „drogi”/„ścieżki” w naszym 
życiu. Wiąże się to ze zmianą codziennej rutyny 
i nowymi obowiązkami. W Ewangelii według świę-
tego Jana Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, 
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie” (J 14,6). Prześledźmy wspólnie 
różne znaczenia symbolu drogi w Piśmie Świętym.

Już samo pojęcie „drogi” może być rozumiane 
dwojako w znaczeniu dosłownym. W pierwszym 
znaczeniu droga oznacza ścieżkę, wytyczony 
szlak, trasę. Z drugiej zaś strony droga oznaczać 
może wędrówkę, podróż. Ponadto „droga/ścież-
ka życia” może być też rozumiana w sposób prze-
nośny jako sposób postępowania.

W Starym Testamencie symbol drogi występuje 
wielokrotnie i w wielu znaczeniach. Jednym z nich 
są „drogi Boga” rozumiane jako wola, decyzje 
i czyny Boga dla odróżnienia od „dróg człowie-
ka”, które oznaczają ludzkie postępowanie i czy-
ny. W Księdze Proroka Izajasza drogi Boga prze-
ciwstawione zostały drogom człowieka w słowach: 
„Moje myśli nie są myślami waszymi ani wasze 
drogi moimi drogami” (Iz 55,8). Szczęście człowie-
ka może być związane również z poszukiwaniem 
dróg Boga – jak czytamy w Księdze Psalmów: 

Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, 
całym sercem Go szukają, którzy nie czynią nie-
prawości, lecz kroczą Jego drogami (Ps 119,3-4). 
Księga Psalmów mówi nam również o tym, że 
Bóg zna nasze ludzkie drogi – ludzkie postę-
powanie, czyny i działania – Widzisz moje działa-
nie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci 
znane (Ps 139,3). Z kolei „drogi Boże” to życie 
i postępowanie moralne, zgodne z Bożymi przy-
kazaniami. W Księdze Proroka Izajasza czytamy: 
„Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską, do świątyni 
Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, 
byśmy kroczyli Jego ścieżkami” (Iz 2,3). W Księdzy 
Tobiasza możemy przeczytać również o drogach 
prawdy i dobrych uczynków: „Ja, Tobiasz, 
chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków 
przez wszystkie dni mojego życia. Dawałem wie-
le jałmużny moim braciom i moim rodakom, 
uprowadzonym razem ze mną do kraju Asyrii do 
Niniwy” (Tb 1,3). Księga Izajasza wspomina też 
drogę pokoju: Nie znają drogi pokoju, prawo-
ści nie ma w ich postępowaniu. Uczynili krętymi 
dla siebie własne swoje ścieżki, kto nimi chodzi, 
nie zazna spokoju (Iz 59,8). W Księdze Przysłów 
mowa jest też o drodze życia: Na drodze prawości 
jest życie, kroczenie po niej jest nieśmiertelnością 
(Prz 12,28).

Droga
Jakub Grabski

wierzących miłości posuniętej aż do granic – do 
miłości nieprzyjaciół. Tego prawa uczy uważana za 
konstytucję Kościoła, a głoszona przez Chrystusa 
Ewangelia o nadejściu Królestwa Bożego. W służ-
bę rozwoju tego królestwa włączeni są na mocy 
sakramentu chrztu wszyscy członkowie Kościoła. 
Dlatego też ich zadaniem, które wynika z naka-
zu Chrystusa, jest stawanie się we współczesnym 
świecie „solą ziemi i światłem świata” Chrystusa 
Pana.

Oto jak definiuje Kościół Katechizm Kościoła 
Katolickiego:

KKK 750: Wiara, że Kościół jest „święty” i „po-
wszechny” (katolicki) oraz że jest „jeden” i „apo-
stolski” (jak dodaje Symbol Nicejsko-Konstantyno-
politański), jest nieodłączna od wiary w Boga Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. W Symbolu Apostolskim 
wyznajemy wiarę w święty Kościół, ale składnia ła-
cińska używa tu innej formy niż w artykule odno-
szącym się do wiary w Boga, by nie mieszać Boga 
i Jego dzieł, lecz by wyraźnie przypisać dobroci 

Bożej wszystkie dary, jakich udzielił swojemu Ko-
ściołowi.

KKK 753: W Piśmie Świętym znajdujemy bar-
dzo liczne obrazy i figury powiązane między sobą; 
za ich pośrednictwem Objawienie mówi o niezgłę-
bionej tajemnicy Kościoła. Obrazy wzięte ze Stare-
go Testamentu są różnymi wariantami podstawo-
wej idei, jaką jest idea „Ludu Bożego”. W Nowym 
Testamencie. wszystkie te obrazy nabierają nowego 
znaczenia przez fakt, że Chrystus staje się „Głową” 
tego Ludu, który jest więc Jego Ciałem. Pierwsze 
miejsce zajmują obrazy wzięte z życia pasterskiego, 
z rolnictwa, z budownictwa, także z życia rodzin-
nego i zaślubin.

KKK 754: Kościół jest owczarnią, której jedyną 
i konieczną bramą jest Chrystus. Jest trzodą, któ-
rej sam Bóg zapowiedział, że będzie jej pasterzem, 
i której owce, chociaż rządzone przez pasterzy – lu-
dzi, są jednak nieustannie prowadzone i karmione 
przez samego Chrystusa, Dobrego Pasterza i Księ-
cia pasterzy, który oddał swoje życie za owce.
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Z parafialnej kroniki (czerwiec, lipiec, sierpień 2022)

Chrzty

Wojciech Falewicz ochrzcz. 05.06.2022
Bianka Szauła ochrzcz. 12.06.2022
Jerzy Szrama ochrzcz. 18.06.2022
Jan Wiktor Strzała ochrzcz. 18.06.2022
Bernard Czesław Ratajczak ochrzcz. 18.06.2022
Filip Jan Intek ochrzcz. 16.07.2022
Iga Lotycz ochrzcz. 16.07.2022
Aleksandra Maria Dziarska ochrzcz. 16.07.2022

Iga Teresa Michalska ochrzcz. 16.07.2022
Lena Gwiazdowska ochrzcz. 20.08.2022
Pola Gwiazdowska ochrzcz. 20.08.2022
Urszula Piszczoła ochrzcz. 20.08.2022
Iga Katarzyna Budniok ochrzcz. 20.08.2022
Kazimierz Filip Kopański ochrzcz. 20.08.2022
Franciszek Dobrzyński ochrzcz. 28.08.2022
Róża Alicja Nejmańska ochrzcz. 28.08.2022

W Nowym Testamencie Jezus często powołuje 
się na drogę w znaczeniu „drogi ludzkiej”. W Ka-
zaniu na Górze o drodze prowadzącej do zagłady 
w odróżnieniu od drogi prowadzącej do Boga i ży-
cia wiecznego mówi tak: „Bo szeroka jest brama 
i przestrzenna droga, która prowadzi do zguby, 
a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jak-
że ciasna jest brama i wąska droga, która prowa-
dzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują” 
(Mt 7,13).

Również w liturgii chrześcijańskiej motyw drogi 
pojawia się bardzo często – np. w postaci procesji 
– czyli drogi-wędrówki, którą pokonujemy w celu 

okazania czci i chwały Bogu, a także publiczne-
go wyznania naszej wiary. Szczególny charakter 
– charakter pokutny – mają Drogi Krzyżowe 
odprawiane w okresie Wielkiego Postu. Zupełnie 
inne znaczenie ma także procesja do grobu 
z ciałem zmarłego – symbolizuje ona przejście 
z życia ziemskiego do życia wiecznego.

Chrześcijanie często wybierają się również na 
pielgrzymki do miejsc świętych, by przez trud 
włożony w drogę – ścieżkę, którą muszą pokonać 
do tego miejsca oraz przez towarzyszącą tej podró-
ży modlitwę, jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga.

Eugenia Józefa Kościółek lat 91 zm. 08.06.2022
Józef Ogrodzki lat 81 zm. 02.07.2022
Mieczysław Jerzy Biskupski lat 74 zm. 05.07.2022
Bolesław Kazimierz Kasprzak lat 80 zm. 08.07.2022
Magdalena Bartkowiak lat 67 zm. 13.07.2022
Franciszka Regina Michalak lat 89 zm. 21.07.2022
Ryszard Chojnacki lat 74 zm. 22.07.2022
Anna Ulatowska lat 45 zm. 31.07.2022
Cyryla Filas lat 89 zm. 31.07.2022
Krystyna Grażyna Karolczuk lat 72 zm. 12.08.2022
Mirosława Teresa Dziarska lat 68 zm. 14.08.2022
Krzysztof Władysław Matysek lat 78 zm. 16.08.2022
Genowefa Lucyna Jarysz lat 84 zm. 17.08.2022
Marianna Stanisława Krokosińka lat 82 zm. 27.08.2022
Józef Buraczyński lat 63 zm. 31.08.2022

Pogrzeby
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Procentowy stosu-
nek liczby ofiar do 

ilości rodzin 
zamieszkujących 

odpowiednie bloki 
i ulice za sierpień 

2022r.
Dodatkowo otrzy-
maliśmy 2 ofiary 

bez adresu oraz 11 
ofiar spoza parafii.

Stopka redakcyjna

Redaktor naczelny:
ks. Waldemar Kasprzak – Proboszcz

Skład redakcji:
ks. Karol Przykucki
Jakub Grabski
Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz (MKG)
ks. Marcin Skowron

Projekt okładki:
Łucja Świderska
Zdjęcia:
Krzysztof Majchrzak
Skład, łamanie tekstu:
Wojciech Skórzewski

Wydawca: Parafia św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Poznaniu
www.stanislawbpm.archpoznan.pl

Środki zebrane z ofiar za gazetę są przeznaczone 
na pokrycie kosztów druku. Redakcja zastrzega 

sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.

Obecnie trwa spłata zobowiązań za materiały 
i robociznę po wykonaniu instalacji kanali-

zacyjnej, wodnej oraz centralnego ogrzewania 
w drugiej części plebani z wikariatem. Nadal od-
bywa się obróbka ościeży okiennych i drzwio-
wych oraz szpachlowanie ścian. Trwa montaż 
parapetów okiennych oraz części wewnętrznych 
drzwi aluminiowych. Wkrótce będziemy wykony-
wać ocieplenie poddasza.

Składamy serdeczne podziękowanie rodzinom, 
które wspierają nasz parafialny kościół. W sierp-
niu 2022 r. wpłynęły ofiary od 198 rodzin, co 
stanowi 6% wszystkich rodzin całej parafii. Bóg 
zapłać! Comiesięczne imienne ofiary proszę skła-
dać jak dotąd kopertą lub przekazem na konto:

PKO BP V/O
63 1020 4027 0000 1502 0035 4944

Wszystkich Czcigodnych Dobrodziejów nasze-
go parafialnego kościoła obejmujemy stałą ser-
deczną modlitwą: w Żywym Różańcu, w nowen-
nach oraz we Mszy św. w każdą drugą niedzielę 
miesiąca.

ks. prob. Waldemar Kasprzak

Wiadomości z budowy

Śluby

Piotr Bartczak oraz Angelika Anna Dopierała połączeni 22.07.2022
Bartosz Ryszard Radecki oraz Paulina Iwona Juszczak połączeni 12.08.2022



Uroczystość Bożego Ciała

Życie naszej parafii na zdjęciach

Wakacyjny tydzień ministrancki

Wakacyjny tydzień chórowy

Uroczystość ku czci NMP Nieustającej Pomocy 
w oktawie Bożego Ciała

Poświęcenie pojazdów w dzień św. Krzysztofa

Apel Jasnogórski podczas triduum maryjnego

Wycieczka górska podczas letnich rekolekcji chóru 
Radii Solis

Poświęcenie przyborów szkolnych pierwszoklasistom


