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2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I czyt.: Rdz 15, 5-12. 17-18 Psalm: 27, 1.7-9.13-14

II czyt.: Flp 3, 17 – 4, 1 Ewangelia: Łk 9, 28b-36

Kochani Parafianie!

Któż jak Bóg!
Dziękuję Panu Bogu za nasze rekolekcje, za posługę ks. Jacka. Dziękuję wszystkim 

Wam, którzy uczestniczyliście w rekolekcyjnych spotkaniach. Wszystko będzie 

dobrze – do tych słów będziemy wracać. Przed nami jeszcze rekolekcje dla szkół 

(SP11 i SP65). Odbędą się one w Wielkim Tygodniu, jak Pan Bóg pozwoli. 

Kiedy piszę tę słowa, trwa malowanie w mieszkaniu w Domu Parafialnym. Mamy 

nadzieję, że po niedzieli wszystko będzie gotowe i zamieszkają tam uchodźcy  

z Ukrainy. Wielu z Was już pytało, jak można pomóc. W tej chwili jeszcze nie 

potrafię podać konkretów, ale na pewno taka pomoc dla naszych gości będzie 

potrzebna. Ze wszystkich stron wciąż płynie apel o przyjmowanie uchodźców. 

Zróbmy, co możemy. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali paczki dla Ukrainy. 

Proszę także o modlitwę w intencji rekolekcji, które poprowadzę u sąsiadów  

w Piotrowicach, w Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa (20-23 marca), a potem 

jeszcze na Ochojcu u św. Jacka (3-6 kwietnia). 

Nie ustawajmy w modlitwie o pokój. Ofiarujmy 

różaniec i koronkę, a może i post. Bądźmy hojni 

dla naszych cierpiących braci i sióstr. Patronem 

Ukrainy jest św. Michał Archanioł. Modlitwa, którą 

odmawiamy na zakończenie Mszy św., nabiera  

w tym kontekście nowego wymiaru. Ktoś podesłał 

niezwykle wymowne zdjęcie nieba nad Kijowem  

w dniu 26 lutego. Imię „Michał” znaczy „Któż jak 

Bóg!”. No właśnie, któż jak Bóg! On jest naszą 

nadzieją. Jego się trzymajmy. 

Ks. Tomasz Jaklewicz
Wasz Proboszcz Niebo nad Kijowem w sobotę 26 lutego 2022



2

Światło z góry

1. Jezus odsłaniał stopniowo tajemnicę swojej Osoby. Wybranym trzem 
uczniom ukazał na moment przebłysk swojej boskości. Stało się to na górze. 

To nie przypadek. Góra jest miejscem, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Dlatego  
w Starym Testamencie góry są uprzywilejowanym miejscem, gdzie Bóg spotyka się 
człowiekiem, aby go uświęcić, przemienić, pouczyć, poddać próbie, zawrzeć z nim 
przymierze. Góry także w życiu Jezusa mają szczególne znaczenie. Pan wygłosił 
kazanie na górze jako nowy Mojżesz przynoszący nowe prawo. Umarł na górze Gol-
gocie. Na Górze Oliwnej wstąpił do nieba. W kulminacyjnym momencie publicznej 
działalności przemienił się na Górze Tabor. Piotr, Jan i Jakub ujrzeli światło pocho-
dzące od Boga. W Ewangelii św. Jana Jezus mówi o sobie: „Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło 
życia” (8,12). Wszyscy potrzebujemy tego światła. Tym bardziej, im bardziej żyjemy 
w ciemnościach grzechów, błędnych opinii, chorych namiętności. Wielki Post jest 
po to, aby zajaśniał nam Bóg, Jego chwała, piękno, majestat. Widzimy Go niewy-
raźnie, rozpoznajemy w znakach: sakramentach, w Słowie. Potrzebujemy oświece-
nia, które będzie zarazem przebudzeniem do życia. Światło z nieba jest darem, ale 
do nas należy wspiąć się na górę. 

2. Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. Ten pierwszy otrzymał od Boga Prawo 
na górze Synaj. Ten drugi reprezentuje proroków. Zarówno Prawo jak i prorocy 

pełnili rolę przygotowującą na przyjście Jezusa. Stary Testament bez Jezusa pozosta-
je dziełem nieskończonym. Stary musi rozmawiać z Nowym. Jezus jest wypełnieniem 
Prawa i Proroków. Co to oznacza dla nas? Nie zbawią nas same przykazania, ani 
wsłuchiwanie się w proroctwa dawne i nowe. Zbawia tylko Jezus Chrystus. W Nim 
jest pełnia. On jest centrum całej historii świata. W Nim mam odnajdywać nadzieję. 
Wybierać tylko te drogi w życiu, które prowadzą ostatecznie do Niego. 

3. Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Jezusem o Jego odejściu w Jeruzalem, czyli 
o męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Rozmawiają zatem o celu życia Jezu-

sa. Św. Tomasz z Akwinu pisze, że celem przemienienia było ukazanie uczniom, 
dokąd zmierza Jezus. „Trzeba w jakiś sposób poznać cel podróży, jeżeli się chce 
iść doń bez błądzenia. Podobnie i strzelec nie wypuszcza strzały w sposób pra-
widłowy, jeżeli przedtem nie dojrzy punktu, w który ma trafić.(…) Znajomość taka 
jest konieczna, zwłaszcza przy drodze trudnej i uciążliwej, która po męczącej po-
dróży ma doprowadzić do radosnego końca”. To ważna podpowiedź także dla nas. 
Celem życia ludzkiego jest ostatecznie przemienienie („przebóstwienie”). Mamy 
wejść w światło, którym jest Bóg. Święci promieniują Chrystusowym światłem, 
które zajaśniało na górze Tabor. Znajomość celu życia motywuje do dalszej wę-
drówki, zwłaszcza w chwilach trudnych. Mrok, który nas otacza gęstnieje nieraz 
tak bardzo, że tracimy wiarę w moc światła. Bóg podarowuje nam jednak wyjątko-
we chwile łaski, w których zyskujemy zdolność wyraźnego widzenia celu. Bądźmy 
wdzięczni za wszelkie przebłyski nieba na ziemi. Zachowujmy je w sercu.

Ks. Tomasz Jaklewicz
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P A C Z K A  D L A  U K R A I N Y
Caritas prowadzi zbiórkę rzeczową Paczka dla Ukrainy. 
Gotowe paczki, o wadze do 18 kg i maksymalnych wymiarach 
53x40x30 cm, można dostarczać do zakrystii. Przygotowanie 
paczki według wskazówek dotyczących liczby i rodzaju opakowań 
konkretnych produktów pozwoli na zapewnienie podstawowego zaopatrzenia dla 
kilkuosobowej rodziny na tydzień. Uwaga: paczka nie może być zaklejona – zamknie 
ją, po sprawdzeniu zawartości, pracownik lub wolontariusz Caritas.

PRODUKTY DO UMIESZCZENIA W GOTOWEJ PACZCE
WAŻNE! Łączna waga zapakowanych towarów nie powinna przekroczyć 18 kg!

Nazwa produktu Sugerowana  
ilość opakowań

Waga 
jednostkowa 
(kg)

Waga  
(kg)

makaron 1 0,5 0,5
ryż / kasza 2 0,4 0,8
cukier 1 1 1
konserwy / puszki mięsne / pasztet 3 0,3 0,9
herbata (40 torebek) 1 0,05 0,05
pieczywo chrupkie 2 0,2 0,4
mleko UHT 2 1 2
zupy Instant 4 0,07 0,28
owsianki instant 4 0,03 0,12
orzechy / bakalie 2 0,2 0,4
batony energetyczne / owsiane 4 0,04 0,16
paluszki, krakersy 2 0,1 0,2
dania gotowe o długim terminie 2 0,8 1,6
kaszki dla dzieci 2 0,2 0,4
słoiczki dla dzieci 4 0,125 0,5
soczki dla dzieci (w opakowaniu plastikowym) 2 0,33 0,66
musy owocowe 2 0,12 0,24
biszkopty 1 0,12 0,12
szampon i żel pod prysznic 2 w 1 dla dzieci 1 0,5 0,5
papier toaletowy 1 0,8 0,8
chusteczki higieniczne (wagon) 1 0,3 0,3
chusteczki nawilżone 2 0,4 0,8
podpaski 1 0,04 0,04
mydło w kostce 2 0,09 0,18
szczoteczki do zębów 2 0,01 0,02
pasta do zębów 1 0,1 0,1
żel pod prysznic (zapach uniwersalny) 1 0,5 0,5
szampon (unisex) 1 0,4 0,4
plastry z opatrunkiem do cięcia 2 0,02 0,04
woda utleniona 2 0,1 0,2
grzebień / szczotka do włosów 1 0,01 0,01
żel antybakteryjny 2 0,1 0,2
świeca 5 0,3 1,5
zapałki 5 0,05 0,25
Środki przeciwbólowe np. APAP 1
RAZEM   16,17
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Wszystko było dobrze!

W tym roku znakomitym przygotowa-
niem do rekolekcji wielkopostnych 

była – moim skromnym zdaniem – ostat-
nia katecheza naszego Księdza Probosz-
cza na temat bolesnej prawdy o grzechu. 
Jest nadal dostępna na stronie interneto-
wej parafii, gorąco polecam, gdyż jest nie-
zwykle przydatna, by dobrze przygotować 
się do spowiedzi. Rekolekcje prowadzone 
przez ks. Jacka Plecha – zafascynowane-
go osobą bł. ks. Jana Machy – uświado-
miły nam, że nie wolno odrzucać żadnej 
okazji do nawrócenia. Nigdy nie jest za 
późno, zawsze można zaczynać od nowa. 
Albowiem tylko z czystym sumieniem 
osiągniemy pokój serca i nasz cel – zba-
wienie. Tradycyjnie zaprosiłam niektórych 
parafian do podzielenia się refleksjami po 
rekolekcjach i mogę zapewnić Księdza 
Proboszcza oraz Księdza Rekolekcjonistę: 
wszystko było dobrze!

Krystyna Kajdan

BARBARA: – Podczas tegorocznych re-
kolekcji zasłuchaliśmy się i wzmocnili du-
chem wiary i nadziei.  Taka pierwsza myśl. 
Kolejna: „Módlmy się za naszych kapła-
nów”. Chociaż żyją w innej rzeczywistości 
niż bł. ks. Jan Macha, to wielu z nich ofia-
ruje nam wiernym swoje życie, swój czas 
i wygody. Można powiedzieć, że ofiarują 
nam siebie, byśmy wytrwali i cel osiągnęli. 
A naszym celem jest życie wieczne.

ALICJA: – Rekolekcje wielkopostne były 
dla mnie ważnym i pięknym przeżyciem. 
Pozwoliły zastanowić się nad swoim ży-
ciem i przewartościować je. Przewodnie 
słowa błogosławionego ks. Jana Machy 
„wszystko będzie dobrze” stały się dla 

mnie nadzieją, szczególnie w obecnym 
czasie, kiedy tyle cierpienia, niepewności 
i strachu.

BRONISŁAW: – Dane nam było uczest-
niczyć w kolejnych rekolekcjach parafial-
nych. Były one tak naprawdę spotkaniem 
z Bogiem, który ustami prowadzącego 
mówi do nas – „Nie bój się, ja jestem  
i wszystko będzie dobrze”. I chociaż za na-
szą wschodnią granicą wybuchają bomby, 
a drogi wypełnione są uchodźcami, my 
mamy się wyzbyć lęku i stanąć do po-
mocy potrzebującym. Zasadniczym mo-
tywem takiej postawy są słowa wypisane  
w naszych sercach – „Cokolwiek uczyni-
liście jednemu z tych najmniejszych...”. 
Przebyte rekolekcje uświadomiły nam, że 
jedynie trwanie przy Bogu i wypełnianie 
jego przykazań zapewnia horyzont przy-
szłości, w którym na pewno – „wszystko 
będzie dobrze!”

KRYSTYNA: – Z rekolekcji pobrzmiewają 
we mnie słowa ks. Machy „wszystko bę-
dzie dobrze”. Niosą one ukojenie i nadzieję 
w niepewnych obecnie czasach – i to na 
wielu płaszczyznach. Boimy się rozprze-
strzenienia się wojny na Ukrainie, zagroże-
nia Covidem, inflacji, niepewności jutra, la-
icyzacji społeczeństwa, szczególnie wśród 
młodych itd. Wiele złego utożsamianego  
z Kościołem w postrzeganiu kleru, uczy-
niły wcześniej nagłaśniane skandale do-
tyczące np. pedofilii czy innych spraw, 
które podważyły zaufanie do duchownych, 
szczególnie przez ludzi młodych, a także 
zamknięcie kościołów z powodu Covida. 
W historii wielokrotnie usiłowano znisz-
czyć Kościół (Voltaire, Diderot, Rousseau, 
rewolucja francuska i współczesne rewo-
lucje). Kościół jest jednym wielkim darem 
i naszą chlubą. Jest taki, jacy my jesteśmy. 
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Jeśli upada w Europie, to wzrasta np.  
w Korei Południowej, w Afryce, bo „bramy 
piekielne go nie przemogą” – jak obiecał 
Chrystus. Dlatego pomimo różnych zagro-
żeń, trzymajmy się Kościoła, który głosi 
prawdę, jest drogą do zbawienia i jego sa-
kramentem. Wtedy – jak powiedział ks. Jan 
Macha – „wszystko będzie dobrze!”.

WERONIKA: – Dzięki księdzu Rekolekcjo-
niście miałam okazję na nowo odczytać 
ostatni list błogosławionego ks. Jana Ma-
chy. List ten znałam wcześniej, uderzyła 
mnie wówczas głęboka wiara młodego 
księdza i moc jego słowa, ale nie wcho-
dziłam tak głęboko w treść. A tyle można 
tam znaleźć! Cenne dla mnie było przypo-
mnienie o sumieniu, o obowiązku troski  
o prawidłowe jego kształtowanie i słucha-
nie jego głosu. Do zastanowienia zmusiły 
słowa o właściwym celu pielgrzymowa-
nia przez życie. I czy czasem jak Jonasz 
nie odwracam się od wezwania Boga?  
W obecnej atmosferze wojennego niepo-
koju niezwykle też brzmiały słowa o ko-
nieczności zachowania głębokiej nadziei  
i ufności Bogu. Bo – Wszystko będzie do-
brze!

KAROL HJJG: – Gościliśmy księdza dr 
Jacka Plecha w naszej parafii jako reko-
lekcjonistę. Nie jest łatwo o spostrzeżenia, 
nie wsypując przy okazji sporej dawki mir-
ry do kadzidła. Jest kilka płaszczyzn, któ-
re chciałoby się opisać obficiej i mocniej.  
W warstwie misyjnej, katechetycznej 
urzekło mnie kilka niezwykłych prawd 
podawanych w łagodnych, inteligentnych 
i jakże pociągających słowach. Słowa na-
uczają, przykłady pociągają – jak powtarzał 
ks. dr Jacek Plech w trakcie konferencji. 
Wiele cennych myśli zostało i zostanie  
w pamięci z zawołaniem „Wszystko bę-

dzie dobrze” wywołanym jako motto  
i tytuł wszystkich konferencji na czele. Od-
notowałem lektury, które podano wystar-
czająco wyraźnie, a bez naprzykrzania. 
„Notatki na ambonę” – ks. proboszcza  
dr Tomasza Jaklewicza posiadam i pierw-
sze „notatki” zaabsorbowałem. Interneto-
we informacje o niezwykłej postaci, jaką 
była za życia śp. Marta Robin – mistyczka, 
franciszkańska tercjarka – szybko przeczy-
tałem, dziwiąc się, że usłyszałem o niej po 
raz pierwszy. Dziękuję Księże Jacku, nasz 
rekolekcjonisto. Zostałem też poruszony  
i po literacku zachwycony umiejętnością 
z jaką przykład i heroizm indywidualny bł. 
ks. Jana Franciszka Machy wplótł ksiądz 
w uniwersalne zasady i wartości chrze-
ścijańskie. Któż podpowiedział ten temat, 
bo przecież tragicznej aktualności nowej 
wojny jeszcze nie było. Opatrzność Boża 
czuwa i nie na darmo nasz rekolekcjoni-
sta rozpoczyna dzień, przesuwając ciało 
przez ramę łóżka na kolana, z modlitwą do 
Ducha Świętego. I chyba dlatego można 
tak dziękować i chwalić za wybór tema-
tu. Myślę, że Duch Święty nie odstępował 
przez czas rekolekcji, że tak nas utrzymy-
wał swoim słowem na uwięzi. Jest wiele 
spostrzeżeń i kilka postanowień, które 
wyniosłem z tych nauk. Jako wykładow-
ca muszę wygłosić koniecznie pochwałę 
za perfekcyjną konstrukcję i dyscyplinę 
prezentacji każdego wykładu, których ja-
koby się nie zauważa, a są profesjonalnie 
obmyślone wcześniej, a potem oplecione 
kwiatami pięknych słów, bo pobłogosła-
wione darem elokwencji. Pięknie się słu-
chało. Osobiście postuluję, aby tak ze dwa 
razy w roku przybył ks. dr Jacek Plech  
w niedzielę z kazaniem i wtedy – powiedz-
my, że przy okazji, zebrał ofiarę na nowo 
budowany kościół pod wezwaniem św. 
Jana Pawła II.
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Og³oszenia duszpasterskie
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

WPROWADZENIE DO LITURGII:

(13 marca 2022 r.)

1. Zapraszamy do udziału w nabo-
żeństwach wielkopostnych. Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym są  
w niedziele o godz. 17.15. Droga 
Krzyżowa w piątek o godz. 17.15. 

2. W minionym tygodniu udało się 
przeprowadzić niezbędny remont, 
aby przygotować mieszkania dla 
uchodźców w domu parafialnym. 
W tym tygodniu powinni się pojawić 
się nasi goście. Powraca wciąż 
prośba o przyjmowanie Ukraińców, 
kto jeszcze ma taką możliwość. 

Gromadzimy się na Eucha-
rystii w II Niedzielę Wiel-
kiego Postu. Każda Msza 

święta jest jak wejście na Górę 
Przemienienia. Zostawiamy na 
chwilę nasze troski po to, by 
wpatrywać się z wiarą w białą 
hostię i słuchać słów nadziei. 
Oddajmy Chrystusowi nasz lęk  
o przyszłość. Prośmy o dar pokoju 
i ratunek dla ofiar wojny. 

Kolekta będzie przeznaczona 
na potrzeby naszej parafii. Zaś 
po Mszy św. przed kościołem bę-
dzie zbiórka na Fundusz Misyjny 
Ad Gentes. Bóg zapłać za każdą 
ofiarę. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włą-
czyli się w akcję „Paczka dla Ukra-
iny”. 

3. W sobotę obchodzić będziemy Uro-
czystość św. Józefa, Oblubieńca 
NMP. Tego dnia od 17.00 do 18.00 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu i okazja do spowiedzi. 

4. Są już do nabycia paschaliki na stół 
wielkanocny. Dochód z ich sprze-
daży jest przeznaczony na dzieła 
charytatywne Caritasu. Cena 8 zł. 

5. Tak - jak zostało zapowiedziane pod-
czas nauki stanowej - zapraszamy 
mężczyzn do utworzenia męskiej 
grupy formacyjnej. Pierwsze spo-
tkanie organizacyjne odbędzie się 
w piątek 18 marca o 19.30 na 
probostwie. Zapraszamy wszystkich 
panów, którzy szukają umocnienia 
w wierze. 

6. W Gościu Niedzielnym dziś m.in.  
o pomaganiu uchodźcom z Ukrainy. 
W zakrystii jest także do nabycia 
Gość Ekstra poświęcony św. Ojcu 
Pio w cenie 10 zł. 

7. W tym tygodniu modlimy się za 
mieszkańców ulicy Kluzika.

8. Módlmy się o pokój na Ukrainie. 
Niech Bóg nas strzeże i błogosławi. 
Nie traćmy nadziei. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw
13 do 20 marca 2022 r.

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13.03 
7.30 Za + Macieja Mazura – o ra-

dość życia wiecznego (od ro-
dzeństwa synowej)

9.00 Za + Weronikę Krajewską (1. 
rocznica śmierci) – o dar życia 
wiecznego

10.30 1 int. Za ++ Andrzeja i Karolinę 
Sawickich, ich dzieci i dziad-
ków – o dar nieba

 2 int. Za ++ Bożenę Pietuszak 
i Marzenę Sameli – o radość 
życia wiecznego

12.00 Za + Zofię Czakańską oraz ++ 
z rodziny Kiełczyńskich i Kowal-
skich – o dar nieba

17.15 Nabożeństwo Gorzkich Żali
18.00 Za + Edmunda Odorkiewicza 

(41. rocznica śmierci) i ++ 
członków rodziny oraz za + 
Krystynę Odorkiewicz (11. rocz-
nica śmierci) oraz ++ z rodziny 
Szczupiderów – o dar życia 
wiecznego

PONIEDZIAŁEK 14.03 
8.00 Za + Władysława Biesa –  

o radość życia wiecznego (od 

kuzynki Anny Leki z mężem  
z Wilanowic)

18.00 Za ++ rodziców Gertrudę i Fe- 
liksa Lubina, za + siostrę Mał-
gorzatę i brata Leonarda  
z żoną – o dar życia wieczne- 
go 

WTOREK 15.03
8.00  W intencji Jadwigi z okazji 78. 

rocznicy urodzin, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski  
i prośbą o Boże błogosławień-
stwo i zdrowie

18.00 Za + Zofię Walasek – o radość 
życia wiecznego (od grupy 
Słowa Życia Ruchu Focolari)

ŚRODA 16.03
8.00 Za + Henryka Walickiego oraz 

za ++ rodziców Stanisławę  
i Michała Walickich -– o dar 
nieba 

18.00 Za + Emilię Gruca – o radość 
życia wiecznego (od całej ro-
dziny Wojdyłdo z Naprawy)

W tygodniu od 13 do 19 marca 2022 roku modlimy się 
o wzrost wiary, nadziei i miłości dla mieszkańców ulicy 
KLUZIKA. W szczególny sposób pamiętamy o chorych  
i wiekiem osłabionych oraz o zmarłych, którzy kiedyś miesz-
kali przy tej ulicy. Niech nasza modlitwa będzie dla nich 
umocnieniem oraz źródłem obfitych Bożych łask.

Módlmy się za siebie wzajemnie…



CZWARTEK 17.03
8.00  Za ++ rodziców Annę i Fran-

ciszka Maciejczyk, braci Stani-
sława i Joachima oraz ++  
z rodziny – o radość życia 
wiecznego 

18.00 Dziękczynna w intencji Elfrydy 
Gros w 90. rocznicę urodzin,  
z prośbą o błogosławieństwo 
Boże, zdrowie i potrzebne łaski

PIĄTEK 18.03
8.00 Za + Marię Kozielski – o radość 

życia wiecznego
17.15  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
18.00 Za ++ Józefę i Stanisława Wo-

łodko – o dar życia wiecznego 

SOBOTA 19.03 – UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
8.00 Za ++ Józefa Rzyckiego oraz 

jego syna Stanisława – o ra-
dość życia wiecznego

18.00 1 int. Za + Józefa Orczyk (we 
wspomnienie imienin i urodzin) 
– o dar życia wiecznego

 2 int. Za + Małgorzatę Sodza-
wiczną (30. dzień po śmierci) 
– o radość życia wiecznego

3. NIEDZIELA 
WIELKIEGO POSTU 20.03 
7.30 Za ++ męża Ryszarda, ojca 

Henryka, siostrę Teresę –  
o radość życia wiecznego 

9.00 Za ++ Huberta Bula (21. rocz-
nica śmierci), Jana Rezler 
(20. rocznica śmierci), Różę 
Rezler (1. rocznica śmierci) 
oraz Marka Rezler (1. roczni-
ca śmierci) – o dar życia 
wiecznego

10.30 1 int. Za + Helenę Klich (6. 
rocznica śmierci) – o dar nieba

 2 int. Za + męża Piotra Eich-
horna (rocznica urodzin) –  
o radość życia wiecznego

12.00 Za ++ rodziców Wiktorię (rocz-
nica śmierci) i Michała Przy-
sieckich, za ++ siostry Irenę  
i Helenę oraz ++ dziadków  
z obu stron – o radość życia 
wiecznego

 Po mszy świętej chrzest dziec-
ka: Artura Marczykiewicza

17.15  Nabożeństwo Gorzkich Żali
18.00 Za ++ Wiktorię, Walentynę, 

Stanisława i Edwarda Nowak 
– o dar życia wiecznego

Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi. 
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KANCELARIA PARAFIALNA czynna: 
• w poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00,
• w środę i piątek od 8.40 do 10.00,
• w czwartek od 18.40 do 20.00.

W sprawach pilnych dotyczących np. pogrzebu, wezwania do chorego proszę 
dzwonić na probostwo, tel. nr 32 2518 660. 

Kancelaria usytuowana jest w budynku probostwa przy ulicy Przyklinga 12.


