SŁOWO DO…
Koniec roku kalendarzo- wego
sprzyja podejmowaniu wszelkiego
rodzaju podsumowań. Rok który
powoli kończymy, z pewnością
przyniósł nam wiele wydarzeń,
czasami radosnych, a czasami
smutnych. Zamykamy ten odcinek czasu i wypatrujemy
z zaciekawieniem tego, co przed nami. Zastanawiamy się co przyniesie Nowy Rok, myślimy o tym,
jaki on będzie. Wiele spraw, które się w nim wydarzą nie będzie zależnych od nas samych, bo nie na

wszystko mamy wpływ. Są jednak
dziedziny naszego życie, na które my
sami możemy wpływać. Podejmijmy
więc refleksje – jak ten rozpoczynający
się niebawem rok chcielibyśmy przeżyć, co ewentualnie w swoim życiu osobistym, religijnym czy społecznym chcielibyśmy zmienić na
lepsze. Oby podejmowane przez nas postanowienia
noworoczne udało się wszystkim konsekwentnie
zrealizować!
ks. Rafał

WYWIAD Z KSIĘDZEM RAFAŁEM
Ks. Rafał Cywiński jest już z nami od kilku miesięcy i dał się poznać z wielu stron, jako Duszpasterz oraz
Naczelny Redaktor OPATRZNOŚCI, dlatego umieszczamy w naszym czasopiśmie kilka słów wywiadu, które
przybliżą nam bardziej osobę Księdza Wikariusza. (Red)
Poprosiłabym o opowiedzenie: skąd ksiądz
pochodzi i czym zajmował się przed wstąpieniem
do seminarium?
Pochodzę ze Swarzędza, urodziłem się w 1982
roku Poznaniu i aż do wstąpienia do Seminarium,
właśnie w Swarzędzu mieszkałem. Tutaj też skończyłem szkołę podstawową. Następnym etapem mojej edukacji było Technikum Gastronomiczne
w Poznaniu, które ukończyłem wraz ze zdaniem
matury w 2001 roku. Zaraz też zdecydowałem się na
rozpoczęcie studiów, ale jeszcze nie w seminarium
i nie teologicznych. Otóż zaraz po technikum rozpocząłem studia na Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych na UAM o specjalności Turystyka
i Rekreacja, jednak już w połowie pierwszego semestru pojawiło się pragnienie wstąpienia do Seminarium, co też uczyniłem, przerywając na I roku owe
studia. Już w czerwcu 2002 roku złożyłem dokumenty do Seminarium i po wstępnych rozmowach
i egzaminach zostałem przyjęty w poczet alumnów
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
Skąd pomysł na kapłaństwo? Czy da się zdefiniować powołanie?
Tak jak już wspomniałem, „pomysł” na kapłaństwo i pragnienie wstąpienia do seminarium pojawiło się dość późno. Nawet rozpoczynając pierwsze
studia nie myślałem jeszcze o kapłaństwie. Najpierw
pojawiło się pragnienie głębszego i bardziej
żywego kontaktu z Kościołem. W
pewnym momencie spotkałem na
mojej drodze młodzież z KSM-u,
działającego przy mojej rodzinnej
parafii, i także poprze kontakt z nimi

i tą wspólnotą, moje świadome uczestnictwo w życiu Kościoła zaczęło się pogłębiać. Stopniowo też
dochodziłem do odkrywanie w sobie powołanie,
które, myślę, że można za bł. Janem Pawłem II nazwać DAREM I TAJEMNICĄ. Darem – ponieważ
człowiek sam z siebie nigdy by na nie, nie zasłużył,
a przecież w kapłaństwie zostaje się tak wielka łaską
obdarzonym i zarazem tajemnicą – która ukryta jest
w tym indywidualnym dialogu powołującego Boga i
odpowiadającego na to wołanie człowieka.
Jakie uczucia towarzyszyły księdzu w czasie
przyjmowania święceń kapłańskich?
Dzień świeceń kapłańskich był pełen dobrych
i pozytywnych uczuć i emocji. Towarzyszyła mi
świadomość, że to właśnie teraz dokonuje się coś
najważniejsze w moim życiu. Uroczysta Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa wraz z biskupami pomocniczymi i licznie
zgromadzonymi kapłanami, obecność naszych rodzin, przyjaciół i znajomych – to wszystko wprowadzało szczególny i podniosły charakter tego wyjątkowego dnia. Wszystko, co dokonało się 15 maja
2008 r. zapadło mi głęboko w pamięć.
Jak wyglądała księdza dotychczasowa kapłańska droga?
Pierwszy dekret, który otrzymałem z rąk ks. arcybiskupa kierował mnie do Śremu, do parafii pw.
Wniebowzięcia NMP. Tam swoją posługę jako wikariusz pełniłem przez dwa lata. Następnie zostałem skierowany do Poznania, do parafii pw. Św.
Jana Kantego, gdzie posługiwałem przez trzy lata,
a od 24.08 br. pełnię posługę wikariusza w tutejszej parafii. Dodatkowo jestem katechetą w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Poznaniu.

NOWY ROK KOŚCIELNY I DUSZPASTERSKI

Wraz z początkiem Adwentu, 1 grudnia br. rozpoczął się nowy program duszpasterski, którego hasło
na rok 2013/14 brzmi: "Wierzę w Syna Bożego".

Jest to pierwszy etap realizacji programu na lata
2013-2017, którego celem ma być przyjęcie i ożywienie osobistej wiary w Syna Bożego. Czteroletniemu programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w
Polsce towarzyszy hasło: "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.
Program duszpasterski skoncentrowany wokół wiary
w Chrystusa jest przede wszystkim pomocą w
kształtowaniu autentycznej, pogłębionej wiary w
obliczu "kryzysu obecnego czasu", który przejawia
się w eliminacji Boga na coraz dalszy plan oraz redukcyjnego podejścia do człowieka. Można zauważyć, że w kolejnych epokach ludzkość coraz dalej
odchodzi od harmonii między wiarą, rozumem i
szacunkiem dla człowieka, jaka zbudowana została
w Europie średniowiecznej. Każda z kolejnych epok
zatracała coś z tej pełni, starając się zbudować stopniowo świat bez Boga, ograniczając pole działania
dla Kościoła i redukując człowieka tylko do pewnych wymiarów jego egzystencji.
Odpowiedzią na ten kryzys jest Słowo Boże zawsze
to samo, które w postaci kerygmatu dociera do każdego człowieka. Zawiera tez odpowiedź na najgłębsze bóle człowieczeństwa. Nowy program duszpasterski stanowić będzie również przygotowanie
wiernych w Polsce do obchodów 1050-lecia chrztu,
jakie przypadną w 2016 r.

WARTO PRZECZYTAĆ
Rozwój. Jak współpracować z łaską?
Autor:Monika Gajda,
Marcin Gajda
Lektura obowiązkowa
dla każdego, kto pragnie w sposób świadomy i konsekwentny
podjąć własny rozwój!"
Rozwój. Jak współpracować z łaską?" to kolejna książka Moniki
i Marcina Gajdów, autorów bestsellera "Rodzice w akcji". Tym razem
jesteśmy zaproszeni do intrygującej podróży w świat
wewnętrzny człowieka. Autorzy, w sposób jasny
i zrozumiały, przedstawiają zagadnienia ze styku
psychologii i duchowości, dotyczące rozwoju:
Czym jest poczucie wartości?

Jak osiągnąć szczęście?
Co blokuje nasz rozwój?
Jak podjąć pracę nad sobą?
To zaledwie niektóre zagadnienia omawiane przez
Gajdów. Książka obfituje w liczne przykłady z praktyki terapeutycznej autorów.
Małżonkowie opracowali własne podejście terapeutyczne -chrześcijańską terapię integralną (ChTI).Są
inicjatorami powstania Przyjaciół Miłości Miłosiernej.
Prowadzą autorskie warsztaty w obszarach umiejętności rodzicielskich, relacji małżeńskich, rozwoju
osobistego oraz terapii.
Za wiedzą i zgodą władz kościelnych prowadzą rekolekcje i konferencje (także on-line). Szczególnie
interesuje ich obszar duchowości związany z kontemplacją i życiem wewnętrznym.
Przygotowała Alicja Rzepa

KIM NAPRAWDĘ JEST MINISTRANT?
Niby taki mały chłopiec, a jednak ma bardzo
duże i odpowiedzialne we Wspólnocie zadanie. Jak
każdy
powołany
jest
do
współdziałania
i współodpowiedzialności w Kościele. Służy wiernie
Bogu podczas Mszy św. i innych uroczystościach
religijnych .
Bycie
ministrantem,
to
najwyższe wyróżnienie i zaszczyt dla
chłopca. Jak nikt inny z wiernych,
będąc
pomocnikiem
kapłana
sprawującego liturgię jest tak blisko
tajemnic, które odbywają się na
ołtarzu. Dlatego swoją postawą daje
przykład pobożności zgromadzonym
wiernym. Zawsze przed Mszą św.
modli się modlitwą, która prowadzi do świadomego
uczestnictwa w liturgii:
„(…) Do Świętej przystępuję służby ,
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia ,
By myśli moje były przy Tobie
By oczy moje były zwrócone na ołtarz
A serce moje oddane tylko Tobie. Amen.„
Po odpowiednim przygotowaniu, może
czynnie angażować się w Liturgię Słowa przez
czytania Pisma św. i noszenie Go. Podczas
przygotowania darów przynosi do Ołtarza
chleb, wino i wodę. Dzwonkami wzywa
wiernych do pełnego skupienia, modlitwy w
odpowiednich częściach Mszy św. Ministrant uczy

się iść drogą, jaką pokazał nam Chrystus, pracując
nad swoim
charakterem,
ćwiczy pilność,
sumienność, radość i czuwa nad czystością swojego
serca – bo jak inaczej miałby zakładać białą
komeżkę? Ministranci starają się, by ta służba była
prawdziwa, radosna, podejmowana z miłości do
Chrystusa
i
jak
najlepiej
przeżyta.
Jezus
kiedyś

powiedział: „Spójrzcie jak wielkie żniwo, lecz
robotników mało” - więc pamiętajmy o
tym, że jest nas mało.
Zamknijcie na chwilę oczy i
przez chwilę wyobraźcie sobie jak
raduje się Pan Jezus Chrystus,
gdy ujrzy tak liczne grono
chłopców służących i wiernych
modlących do Niego. On tak
bardzo umiłował dzieci.
Pokażmy Mu też
swoją
miłość
do
Niego.

przygotował: Patryk Rogal

ŚWIĘCI (MNIEJ) ZNANI
Św. Charbel Makhlouf
(1828-1898)
Libański mnich, pustelnik,
cudotwórca i uzdrowiciel.
Beatyfikowany
5.12.1965
roku przez papieża Pawła VI.
Kanonizowany
9.10.1977
roku przez papieża Pawła VI.
W nadchodzącą Wigilię minie 115 lat od jego śmierci.
Modlitwa do św. Charbela
Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się
przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz
w chwale Nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij
nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij
wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego
Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła.
Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga
dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych
Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to
zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę,
o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia
wiecznego. Amen
Pan Bóg wybiera niektórych ludzi, aby w nadzwyczajny sposób przypominali światu o Jego istnieniu, Jego wszechmocnej miłości oraz nieskończonym miłosierdziu. Święty Charbel Makhlouf jest
jednym z najbardziej znanych świętych na Bliskim
Wschodzie. Budzi zachwyt i powszechne zdziwienie
z powodu nadzwyczajnych cudów i znaków, które
się dokonały za pośrednictwem jego osoby.
Święty Charbel Makhlouf urodził się
8.05.1828 roku, jako piąte dziecko ubogich rolników
Antuna i Brygidy Makhloufów, zamieszkałych
w małej, górskiej miejscowości Beąaakafra, 140 km
na północ od Bejrutu. Na chrzcie otrzymał imię Józef. Rodzice jego byli katolikami obrządku maronickiego. Dzieci Makhloufów wzrastały w radosnej
atmosferze wzajemnej miłości, która wynikała
z codziennej modlitwy oraz ciężkiej pracy na roli
Kiedy Józef miał 3 lata, umarł mu ojciec. Aby
zapewnić dzieciom utrzymanie i wykształcenie,
matka decyduje się powtórnie wyjść za mąż - za
uczciwego i pobożnego Ibrahima, który był stałym
diakonem. W wieku 14 lat Józef po raz pierwszy
odczuł powołanie do życia zakonnego. Dopiero jednak w 1851 r. decyduje się na wstąpienie do klaszto-

ru w Maifug. Odbywa tam postulat i pierwszy rok
nowicjatu. Na początku II roku nowicjatu przenosi
się do klasztoru w Annaya, gdzie 1 listopada 1853 r.
składa pierwsze śluby zakonne. Przybiera imię zakonne Charbel (imię antiocheńskiego męczennika
z 107 r.) Kończy studia teologiczne. 23.07.1859 r.
otrzymuje święcenia kapłańskie.
Jako młody ksiądz w 1860 r. jest świadkiem
masakry przeszło 20.000 chrześcijan, dokonanej
przez muzułmanów i druzów. Ojciec Charbel całym
sercem pomagał uciekinierom oraz modlił się, pościł
i stosował surowe praktyki pokutne, ofiarując siebie
Bogu w duchu ekspiacji za popełnione zbrodnie
i błagając o Boże miłosierdzie dla prześladowców
i prześladowanych.
Kiedy człowiek całkowicie oddany Chrystusowi się modli, uobecnia w świecie wszechmocną
miłość Boga. Wtedy sam Chrystus działa przez niego, zwyciężając zło dobrem, kłamstwo prawdą, nienawiść miłością. (…)
Cela o. Charbela miała tylko 6 metrów kwadratowych; pod habitem libański eremita nosił zawsze włosiennicę, spał tylko kilka godzin na dobę,
jadł bardzo skromne potrawy bez mięsa, i to tylko
jeden raz na dzień. Centrum jego życia była Eucharystia. Codziennie odprawiał Mszę św. w kaplicy
eremu; długo się do niej przygotowywał, a po jej
skończeniu przez 2 godziny trwał w dziękczynieniu.
Najbardziej ulubioną jego modlitwą była adoracja
Najświętszego Sakramentu; medytował także teksty
Pisma św., nieustannie modlił się i pracował. W ten
sposób o. Charbel całkowicie oddawał się do dyspozycji Boga, (…) Jego zakonni współbracia już za
życia uważali go za świętego. Ojciec Charbel był tak
ściśle zjednoczony z Chrystusem, że w spotkaniu
z każdym człowiekiem promieniował radością czystej miłości, a Jezus przez jego pośrednictwo mógł
dokonywać różnych znaków i cudów.
Spośród wielu cudów libańskiego zakonnika
warto przypomnieć zdarzenie, kiedy to w 1885 r. na
polach rolników mieszkających w wioskach w pobliżu klasztoru w Annai osiadła potężna chmura
szarańczy, która niszczyła uprawy rolne. Dla miejscowych ludzi była to straszna plaga, prowadząca do
wielkiego głodu. Przełożony polecił o. Charbelowi,
aby natychmiast udał się na pola zajęte przez szarańczę i by się tam modlił, błogosławił i kropił wodą
święconą. Ze wszystkich pól, które udało się zakonnikowi pobłogosławić, szarańcza zniknęła, a zbiory
zostały uratowane.
Ojciec Charbel zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia 1898 r., podczas nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Współbracia zakonni znaleźli go

rano leżącego na posadzce kaplicy; widzieli, jak
z tabernakulum promieniowało przedziwne światło,
które otaczało ciało zmarłego. Był to dla nich oczywisty znak z nieba. Na dworze padał obfity śnieg
i wiał mroźny wiatr. Wszystkie drogi do eremu zostały całkowicie zasypane, zatem nikt z klasztoru nie
mógł zawiadomić mieszkańców okolicznych wiosek
o śmierci świętego pustelnika. Mimo to wszyscy
okoliczni mieszkańcy otrzymali tego dnia wewnętrzne przekonanie o narodzeniu się o. Charbela
dla nieba. Młodzi mężczyźni wyruszyli z łopatami,
aby odgarnąć śnieg, z drogi do eremu i przenieść
ciało do klasztoru w Annai.
25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia,
o. Charbel został pochowany we wspólnym zakonnym grobie. W pierwszą noc po pogrzebie zauważono nad miejscem pochówku zakonnika oślepiające,
tajemnicze światło, widoczne w całej dolinie, które
świeciło nieustannie przez 45 nocy od dnia pogrzebu. Fakt ten wywołał wielkie poruszenie w całej
okolicy. Tysiące chrześcijan i muzułmanów przybywało do grobu, aby zobaczyć to osobliwe zjawisko. Grób o. Charbela został otwarty w obecności
lekarza i innych urzędowych świadków. Była w nim
woda z mułem, ale zwłoki świętego pustelnika po-

zostały nienaruszone. Po wyjęciu z grobu ciało poddano badaniom; stwierdzono, że nie miało ono najmniejszych śladów pośmiertnego rozkładu i wydzielało wspaniały zapach oraz płyn nieznanego pochodzenia (pewien rodzaj surowicy z krwią). Do dnia
dzisiejszego płyn ten wypływa z ciała Świętego
i jest znakiem Chrystusowej mocy uzdrawiania. Ciało o. Charbela zostało obmyte, ubrane w nowe szaty
i włożone do otwartej trumny, która została złożona
w klasztornym schowku, niedostępnym dla wiernych. Co dwa tygodnie zakonnicy musieli zmieniać
szaty na ciele o. Charbela z powodu nieustannie wydzielającego się płynu. Święty Charbel przykładem
swojego życia i nieustannym wstawiennictwem
u Boga apeluje do nas, abyśmy codziennie, z odwagą i w sposób bezkompromisowy, zmierzali do
szczęścia wiecznego w niebie. A prowadzi tam tylko
jedna droga, na którą zaprasza nas Jezus:
Patrząc na przykład św. Charbela, nie bójmy
się iść drogą umartwienia, zaparcia się siebie, śmierci dla grzechu, aby całkowicie jednoczyć się z Chrystusem - Źródłem Miłości - przez wytrwałą modlitwę sakramenty pokuty i Eucharystii oraz ofiarną
miłość bliźniego
Przygotowała Alicja Rzepa

PIELGRZYMKA PO PÓŁWYSPIE IBERYJSKIM
Termin wyjazdu: 28.04-03.05.2014
Cena 1700 zł + 240 €/os.
PLAN: Dzień 1
Zbiórka uczestników i przejazd na lotnisko do Warszawy lub Berlina, wylot do
Madrytu. Po przylocie zaplanowany jest
spacer od placu Hiszpańskiego do Pałacu
Królewskiego i dalej obok Katedry do
Plaza Mayor, powrót do autokaru przez
Plac Orientu. Nocleg w Segovi.
Dzień 2
Po śniadaniu wyjazd do Santiago de
Compostella. Nawiedzenie grobu św. Jakuba i spacer po uliczkach tego przepięknego galicyjskiego
miasta. Nocleg w okolicy Santiago de Compostella.
Dzień 3
Wyjazd do Fatimy. Po zakwaterowaniu i posiłku
planowany jest udział w modlitwie różańcowej i
procesji Maryjnej.
Dzień 4
Dzień w całości poświęcony na pobyt w Fatimie.
Przewidziany jest czas do osobistego wykorzystania.
Nocleg w Fatimie.
Dzień 5
Na początek udział we Mszy św. na terenie Sanktuarium, po niej śniadanie. Przejazd z Fatimy do Lizbony. Zwiedzanie Katedry oraz miejsca, gdzie stał

rodzinny dom św. Antoniego, Placu Dos
Restauradoras, pomnika w Belem wzniesionego w 1966 r. dla upamiętnienia zasług Henryka Żeglarza i
Kościoła Hieronimitów. Powrót do
Fatimy na nocleg.
Dzień 6
2.00 – wyjazd do Awilli, miejsca narodzin
m.in. św. Teresy. Zwiedzanie wspaniale
zachowanych murów obronnych oraz Katedry, Muzeum św. Teresy i Starego Miasta. Z Awilli przejazd na lotnisko, powrót
do Warszawy lub Berlina. Tranzyt autokarem z lotniska na miejsce zbiórki z dnia pierwszego.
Świadczenia: NOCLEGI w pokojach hotelowych z
łazienkami, pokoje 2, 3 osobowe, według zamówienia. Dopłata do pokoju jednoosobowego 100 €/os.
WYŻYWIENIE: śniadanie: 2, 3, 4, 5-go dnia, 6-go
dnia pakiet śniadaniowy, posiłek wieczorny: 1, 2, 3,
4, 5-go dnia (napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne); AUTOKAR z klimatyzacją, PILOT na
całej trasie, PRZELOT SAMOLOTEM w obie
strony; UBEZPIECZENIE od nieszczęśliwych
wypadków (NW), kosztów leczenia (KL). Uczestnicy zabierają ze sobą : Ważny paszport lub dowód
osobisty, pieniądze na własne wydatki.

Z KSIĄG PARAFIALNYCH
Sakrament Chrztu otrzymali:
Pola Necel
Marcelina Rudzińska
Natalia Gniatczyk
Marta Bryndal
Aleksander Ciszak
Tymoteusz Zwierżdżyński
Jakub Stankiewicz
Gabriela Hoffman
Wiktoria Woźniak
Kaja Kopczyk
Ksawery Bednarek
Gabriela Brzykcy
Zuzanna Wilk
Hanna Roszkowiak
Zofia Wachowiec
Wiktor Łopacz
Witold Poniewski
Wojciech Surdyk
Lena Dziudziel
Wojciech Janiszewski
Bartosz Kątny
Jakub Kątny
Jagoda Pankowska
Zuzanna Hauser
Wiktoria Baranowska
Anna Stefanowska
Julia Bazydło
Maja Jeske
Julianna Wiśniewska
Jacek Przybylak
Martyna Dragańska
Hanna Gumkowska
Marcin Stróżyk
Olga Brożyna

Odeszli do Domu Ojca
ur. 19.12.12 chrz. 23.06.13
ur. 08.08.12 chrz. 30.06.13
ur. 05.01.13 chrz. 30.06.13
ur. 16.07.12 chrz. 13.07.13
ur. 10.05.13 chrz. 04.08.13
ur. 02.07.13 chrz. 11.08.13
ur. 25.10.12 chrz. 11.08.13
ur. 22.06.13 chrz. 24.08.13
ur. 06.03.13 chrz. 24.08.13
ur. 26.05.12 chrz. 31.08.13
ur. 29.05.13 chrz. 31.08.13
ur. 09.04.13 chrz. 01.09.13
ur. 19.04.13 chrz. 08.09.13
ur. 20.06.13 chrz. 15.09.13
ur. 13.07.13 chrz. 21.09.13
ur. 12.06.13 chrz. 22.09.13
ur. 12.02.13 chrz. 28.09.13
ur. 23.06.13 chrz. 29.09.13
ur. 11.07.13 chrz. 29.09.13
ur. 15.07.13 chrz. 29.09.13
ur. 06.11.12 chrz. 13.10.13
ur.06.11.12 chrz. 13.10.13
ur. 27.06.13 chrz. 03.11.13
ur. 24.06.13 chrz. 03.11.13
ur. 27.02.13 chrz. 03.11.13
ur. 31.08.13 chrz. 10.11.13
ur. 05.07.13 chrz. 10.11.13
ur. 10.07.13 chrz. 17.11.13
ur. 23.06.13 chrz. 24.11.13
ur. 29.08.13 chrz. 24.11.13
ur. 17.10.13 chrz. 24.11.13
ur. 01.07.13 chrz. 24.11.13
ur. 07.07.13 chrz. 08.12.13
ur. 05.10.13 chrz. 08.12.13

Rodzicom oraz Rodzicom Chrzestnym życzymy wielu Łask
Bożych i cierpliwości w wychowywaniu dzieci
Sakrament małżeństwa zawarli:
Jarosław Walkowiak
i Janina Galant
29.06.2013
Michał Gan
i Marta Cieślik
06.07.2013
Paweł Bartoszek
i Monika Jeziorkowska 03.08.2013
Mariusz Ciupak
i Marta Lemańska
27.09.2013
Małżonkom życzymy pięknie przeżywanych chwil życiaw
miłości

śp. Andrzej Majzner
ur. 14.09.1949 zm. 01.07.2013
śp. Dominik Błażejewski ur. 21.01.1973 zm. 01.07.2013
śp. Robert Szukała
ur. 27.03.1974 zm. 05.07.2013
śp. Ignacy Czajka
ur. 10.07.2013 zm. 10.07.2013
śp. Jan Hołosyniuk
ur. 20.05.1942 zm. 18.07.2013
śp. Jerzy Tracz
ur. 18.02.1938 zm. 21.07.2013
śp. Henri Nikuna Keleni ur. 10.03.1955 zm. 02.08.2013
śp. Celina Maczan
ur. 11.11.1932 zm. 05.08.2013
śp. Czesław Waligórski ur. 17.06.1923 zm. 13.08.2013
śp. Helena Nowicka
ur. 23.12.1928 zm. 18.08.2013
śp. Ryszard Sajnaj
ur. 24.01.1945 zm. 21.08.2013
śp. Stanisław Przybylski ur. 29.10.1933 zm. 21.08.2013
śp. Irena Chełchowska
ur. 07.12.1948 zm. 25.08.2013
śp. Aleksandra Grabowska ur.13.09.1931 zm. 28.08.2013
śp. Ryszard Krenz
ur. 27.03.1937 zm. 07.09.2013
śp. Maciej Jalewski
ur. 13.02.1954 zm. 11.09.2013
śp. Tadeusz Byczyński ur. 07.01.1952 zm. 11.09.2013
śp. Joanna Wysocka
ur. 25.06.1938 zm. 12.09.2013
śp. Jerzy Łeszyk
ur. 08.04.1936 zm. 15.09.2013
śp. Stefan Tomczak
ur. 27.06.1946 zm. 18.09.2013
śp. Elżbieta Piwecka
ur. 10.02.1950 zm. 19.09.2013
śp. Renata Bróździńska ur. 23.01.1965 zm. 20.09.2013
śp. Zofia Wawrzyniak
ur. 16.04.1927 zm. 21.09.2013
śp. Stanisław Tórz
ur. 02.10.1947 zm. 21.09.2013
śp. Jacek Różewicz
ur. 20.08.1951 zm. 22.09.2013
śp. Czesław Kowalczyk ur. 10.12.1931 zm. 05.10.2013
śp. Janina Gintowt
ur. 02.08.1921 zm. 15.10.2013
śp. Edward Gabryszak
ur. 17.09.1947 zm. 21.10.2013
śp. Janusz Skrzypczak
ur. 05.01.1926 zm. 24.10.2013
śp. Klementyna Dąbrowska ur.21.09.1929 zm.28.10.2013
śp. Krystyna Skrzypczak ur. 27.02.1934 zm. 03.11.2013
śp. Stefania Frejgandt
ur. 26.07.1933 zm. 08.11.2013
śp. Jerzy Dyja
ur. 27.07.1945 zm. 11.11.2013
śp. Janusz Wójcik
ur. 27.11.1952 zm. 14.11 2013
śp. Ryszard Wojciechowski ur.23.10.1952 zm.15.11.2013
śp. Zbigniew Gajda
ur. 10.08.1947 zm. 16.11.2013
śp. Tadeusz Topolski
ur. 18.10.1956 zm. 20.11.2013
śp. Janina Zielińska
ur. 14.03.1947 zm. 26.11.2013
śp. Wiesław Sztuba
ur. 15.12.1950 zm. 26.11.2013
śp. Antoni Liniewicz
ur. 11.08.1944 zm. 30.11.2013
Wieczny odpoczynek racz dać im Panie…

