
 



 

 

SŁOWOW DO … 
 

Środą popielcową rozpo-

czynamy wyjątkowy czas w Ko-

ściele, czas Wielkiego Postu, 

którego pierwszym znakiem jest 

posypanie głów popiołem, wyra-

żające wolę przemiany naszego 

życia.  

Przyjmując popiół ro-

bimy krok na drodze naszej 

przemiany. Ale kiedy czy-

nimy ten pierwszy krok, 

trzeba aby w kolejne dni Wielkiego Postu czynić 

kolejne kroki na drodze naszej życiowej przemiany.  

Byłoby niedobrze, gdyby przez te czterdzieści 

dni Wielkiego Postu nie dokonywała się w nas żad-

na przemiana, a przecież także w tym celu, w celu 

przemiany, możemy podejmować konkretne posta-

nowienia, które pomogą nam zerwać z grzechem. 

Pomocą na drodze naszej przemiany i nawró-

cenia oraz realizacji naszych postanowień są wska-

zania wypływające z ewangelii: post, modlitwa 

i jałmużna, których także nie może zabraknąć w tym 

świętym czasie. 

A to, co jeszcze pogłębiać będzie nasze prze-

żywanie Wielkiego Postu to mocno zakorzenione 

w naszej tradycji nabożeństwa pasyjne: Drogi Krzy-

żowe i Gorzkie Żale, które pomagają nam w pełnym 

spojrzeniu na ogrom trudu i cierpienia, jakie Pan 

Jezus podjął dla naszego zbawienia. 

Niech ten czas dany nam od Boga, będzie 

przez nas wszystkich dobrze przeżyty i wykorzysta-

ny, aby prawdziwie dokonała się w nas przemian 

serc i jeszcze pełniejsze zwrócenie swojego życiu ku 

Chrystusowi – naszemu zbawicielowi. 
ks. Rafał 

 

 

WIELKI POST 

 

 

40 - dni 

Post, modlitwa, jałmużna... 

 

Podejmij post od GNIEWU i NIECHĘCI. 

Codziennie daj swym najbliższym 

dodatkową porcję miłości. 

 

Podejmij post od OSĄDZANIA INNYCH. 

Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie, 

jak Jezus odnosi się do twoich upadków. 

 

Podejmij post od NARZEKANIA. 

Kiedy będziesz miał ochotę narzekać, 

zamknij oczy i przypomnij sobie małe 

radości i te wielką radość, 

że Pan cię kocha. 

 

Podejmij post od UCZUCIA ŻALU 

i PRETENSJI do INNYCH. 

Ciągle pracuj nad przebaczeniem tym, 

którzy cię zranili. 

 

Podejmij post od PYCHY i ZAZDROŚCI, 

bo one rujnują twoje życie wewnętrzne. 

 

Gdy tak przeżyjesz Wielki Post bardzo 

głośno i radośnie będziesz śpiewał ALLELUJA! 

 



O APOSTOLSTWIE DOBREJ ŚMIERCI 
 

„Dobrze żyć - to wiele 

Dobrze umrzeć-to wszystko!” 

Historia Stowarzyszenia Matki Boskiej Pa-

tronki Dobrej Śmierci jest ściśle związana z kultem 

Matki Boskiej Bolesnej. Kult ten ma swe główne 

źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze 

słowa starca Symeona: „A Twoją duszę miecz prze-

niknie” (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści 

Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej 

Syna (por. J 19,25-27). 

Święty Efrem (+373 r.) jako pierwszy sławił 

Maryję - Matkę Bolesną – w pieśni, której początek 

przypomina nasze Stabat Mater - Stała Matka Bole-

ściwa. Niektóre fragmenty tej pieśni przypominają 

Lamentacje Wielkiego Piątku. Święty Augustyn 

(+430r.) w liście do św. Paulina z Noli po raz pierw-

szy czyni wzmiankę o szóstej i siódmej Boleści Naj-

świętszej Dziewicy.  

Dla rozwoju nabożeństwa do Matki Boskiej 

Bolesnej 25 marca 1239 roku powołano do istnienia 

zakon o nazwie Słudzy Najświętszej Maryi Panny - 

czyli Serwitów. W krótkim czasie zakon rozpo-

wszechnił się w całym chrześcijańskim świecie, gło-

sząc cześć Maryi i propagując nabożeństwo do Mat-

ki Boskiej Bolesnej oraz werbując tysiące chętnych 

do Bractwa „Czarnego Szkaplerza”. 

W 1865 r. we francuskim miasteczku Tinche-

bray przy kościele Najświętszej Maryi Panny został 

podpisany dokument, który zatwierdził Stowarzy-

szenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci. Jak 

czytamy w dokumencie: „Stowarzyszenie czci w 

szczególny sposób Współcierpienia Najświętszej 

Dziewicy, której święto obchodzimy w Piątek Ty-

godnia Męki Pańskiej oraz w trzecią niedzielę wrze-

śnia jako Święto Matki Boskiej od Siedmiu Boleści. 

Stowarzyszenie czci w szczególny sposób i uznaje 

za specjalnego Patrona, po Najświętszej Dziewicy, 

świętego Józefa, Ojca i Żywiciela Słowa Bożego 

oraz Dziewiczego Małżonka Najświętszej Panny 

Maryi, wzywanego w Kościele jako wzór Dobrej 

Śmierci.”  

Jako zrzeszenie modlitewne za swój cel obrało 

katechezę o konieczności przygotowania do chwili 

odejścia z tego świata do wieczności, a także modli-

twę dla uzyskania łaski szczęśliwej godziny śmierci 

dla siebie i wszystkich członków Stowarzyszenia.  

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest grupą mo-

dlitewną, która przypomina o konieczności dobrego 

przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bo-

giem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje 

modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych 

katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla 

obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę na-

wrócenia oraz dla wszystkich – dobrą i świętą 

śmierć. 

Realizując powyższe cele, należący do Stowa-

rzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, 

starają się wystrzegać grzechu, by wzrastać w dobru, 

by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej 

chwili życia. 

Istnieją trzy stopnie przynależności: 

I. wyrażenie zgody i wpis do Księgi Stowarzy-

szenia. 

II. wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do 

odmawiania rano i wieczorem trzech Zdrowaś Ma-

ryjo… z dodaniem na końcu: Matko Boża, Patronko 

Dobrej Śmierci - módl się za nami; Święty Józefie - 

módl się za nami. 

III. modlitwa przypisana dla II stopnia oraz 

codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także 

raz w miesiącu przystąpienie do sakramentu pojed-

nania i Eucharystii oraz krótkie wyciszenie się dla 

refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć. 

Członków Stowarzyszenia zachęca się również 

do udziału w dniach skupienia i rekolekcjach orga-

nizowanych w wielu regionach Polski. 

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabo-

żeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają 

udział w zasługach płynących ze wspólnych mo-

dlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będą-

cych owocami odprawianych każdego dnia Mszy 

Św. w ich intencji. 

Stowarzyszenie propaguje odmawianie Ró-

żańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wydaje tak-

że informacyjny biuletyn Nadzieja i Życie, w któ-

rym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyska-

nych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich 

serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Licz-

ne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odcho-

dziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych 

pogodnej nadziei. 

Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci mo-

gą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowied-

nich praktyk pobożnych.  

Wszelkie informacje dotyczące Apostolstwa 

uzyskać można na stronie internetowej: 

www.apostolstwo.pl. 

A także po adresem: 
APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI 

Górka Klasztorna 

89 - 310 ŁOBŻENICA 
Tel. (0-67) 286-00-38 

 

http://www.apostolstwo.pl/


 

40 MYŚLI NA 40 DNI POSTU 
 

1. 

Panie nawróć mnie i przebacz, prowadź mnie ku 

Tobie i rozjaśnij moje ciemności. 

Jestem pełen niezliczonych win i schronienia 

szukam tylko u Ciebie. 

Podaj mi rękę, jak kiedyś Piotrowi. 

Jak celnik proszę Cię o usprawiedliwienie  

i zmiłowanie. 

Otwórz oczy mego serca i utwierdź je w miłości 

Twoich przykazań, Panie. 
(modlitwa św. Efrema) 

2. 

Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są 

milsze Bogu, niż pycha po spełnieniu dobrego 

uczynku. 
(św. Augustyn) 

3. 

Istnieją dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi, którzy 

uważają siebie za grzeszników, i grzesznicy, którzy 

uważają siebie za sprawiedliwych. 
(Blaise Pascal)   

4. 

Bóg szanuje wolność 

woli człowieka aż do 

granic grzechu. 
(kard. Stefan Wyszyński) 

5. 

Nie ulegajcie 

słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu! Jeśli 

widzisz, że brat Twój upada podźwignij go, a nie 

pozostaw w zagrożeniu. 
(Jan Paweł II) 

6. 

Ten, który odkłada godzinę swego nawrócenia, 

podobny jest wieśniakowi, który czeka, aż cała rzeka 

przepłynie. Lecz ona płynie i będzie płynąć bez 

końca. 
(Horacy) 

7. 

Panie, daj mi cierpliwość, abym umiał znieść to 

czego zmienić nie mogę;  

daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie  

i wytrwale dążyć do zmiany tego,  

co zmienić mogę, i daj mi mądrość, abym umiał 

odróżnić jedno od drugiego. 
(Marek Aureliusz) 

8. 

Spojrzeć na trudność jaka przychodzi, na śmierć, jak 

na bramę, przez którą 

mamy przejść z Panem 

Jezusem – to nasze 

powołanie. 
(Jan Twardowski)  

9. 

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć 

bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, 

ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest 

jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie. 
(Jan Paweł II) 

10. 

Przyjąć każdy dzień jako jedyny, niepowtarzalny, 

jako „Boże dzisiaj”. 
(Brat Roger) 

11. 

Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, 

jakbyś wyciągał rybę z wody. Jak dla niej woda jest 

gwarantującym życie elementem, tak dla ciebie jest 

nim modlitwa. 
(św. Jan Chryzostom) 

12. 

Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie 

spocznie w Bogu. 
(św. Augustyn) 

13. 

Jedynie woda jest w stanie odmienić pustynię. Woda 

to życie. Miłość jest tą wodą. 
(Phil Bosmans) 

14. 

Na cokolwiek czekam, zawsze czekam na Boga, bo 

tylko On jest w stanie spełnić pragnienie mego 

zgłodniałego serca. 
(Tomasz Kwiecień OP) 

15. 

Miłosierdzie Boga to nie Jego 

słabość, ale manifestacja Jego 

wszechmocy. 
(św. Tomasz z Akwinu) 

16. 

Grzech jest jedynym nieszczęściem 

na świecie i on jedynie może 

słusznie zasmucić człowieka.  
(bł. Honorat Koźmiński) 

17. 

Bóg stworzył nas bez naszej pomocy, ale nie potrafi 

bez naszej pomocy nas zbawić. 
(św. Augustyn) 

18. 

Na końcu życia zbiera się owoce dobrych uczynków.  
(św. Jan Bosko) 

19. 

Jest cierpienie i rozpacz. Trzeba unikać rozpaczy, 

tylko cierpieć, bo w cierpieniu możemy być blisko 

Jezusa. 
(ks. Jan Twardowski) 

20. 

Okaż się świętym nie tylko wtedy, kiedy cię 

głaszczą, ale i wtedy, kiedy cię rąbią na kawałki. 
(ks, Jan Twardowski) 



21. 

Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa. 
(Marcin Luter) 

22. 

Chrześcijanin nie powinien zapominać, że post  

i asceza to nie są kuracje odchudzające. 
(abp Tadeusz Gocłowski) 

23. 

Jedna kropla miłości jest więcej warta, niż ocean 

dobrych chęci i rozumu. 
(Blaise Pascal) 

24. 

Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć 

wiecznie. 
(Michael Buchberger) 

25. 

Czym jest Bóg? Wszystkim, co widzisz i wszystkim, 

czego nie widzisz. 
(Seneka) 

26. 

Czy odważysz się przebaczyć nawet tym, których 

już nie ma na ziemi? 
(Brat Roger) 

27. 

Jezus Chrystus jest jedyną księgą, którą powinniśmy 

znać na pamięć. 
(Carlo Caretto) 

28. 

W kościele trzeba się od czasu do czasu uśmiechać. 
(ks. Jan Twardowski) 

29. 

Gdy Bóg ludzki tekst przekreśla, to znaczy, że chce 

napisać coś ważniejszego. 
(Jacques Bossuet) 

30. 

Przebaczenie jest 

najtrudniejszą miłością. 
(Albert Schweitzer) 

31. 

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. 
(Albert Einstein) 

32. 

Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko 

jest na właściwym miejscu. 
(św. Augustyn) 

33. 

Jesteśmy odpowiedzialni 

nie tylko za to, co robimy, 

także za to, czego nie 

robimy. 
(Molier) 

34. 

Nie dopuść nigdy, by ludzie po spotkaniu z tobą nie 

odchodzili trochę szczęśliwsi. 
(bł. Matka Teresa z Kalkuty) 

35. 

Szczególnie uważajmy na pokusę sprzeniewierzania 

się miłosierdziu przez rzekome zaprowadzanie 

sprawiedliwości w imię Boga, zwłaszcza przez 

powierzchowne potępienie tych, którzy myślą 

inaczej niż my. 
(Christian de Chergé) 

36. 

Jestem chrześcijaninem i stracony jest dla mnie 

każdy dzień, w którym nie postąpiłem w poznaniu 

Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. 
(Dietrich Bonhoeffer) 

37. 

Bóg czeka cierpliwie, aż w końcu zechcę Go 

kochać. 
(Simone Weil) 

39. 

Chrześcijanin musi być w każdej chwili gotów na 

dwie rzeczy: na przyjęcie Komunii świętej i na 

śmierć. 
(Leon-Joseph Suensen) 

Bóg nie przyszedł unicestwić cierpienia; przyszedł, 

by je wypełnić swoją obecnością. 
(Gaston Courtois) 

40. 

Miej ufność serca. 
(Brat Roger) 

 



 

WARTO PRZECZYTAĆ 
 

7 TAJEMNIC SPOWIEDZI 

 

Spowiedź to jeden z sakramen-

tów, który budził, budzi i z pewnością 

budzić będzie jeszcze wiele kontrower-

sji. Dla wielu jest to symbol świąt, dla 

innych duchowe przeżycie. Vinny 

Flynn w swojej książce pokazuje jak 

naprawdę jest z wizytą w konfesjonale. 

Autor słusznie zwraca uwagę na 

fakt, iż wizyta w konfesjonale, to nie 

spotkanie z mniej lub bardziej lubianym 

księdzem, a obcowanie z Chrystusem, 

który odpuszcza grzechy Pisze o tym 

polska święta – „(…) ja sam w konfe-

sjonale czekam na ciebie” – (Dzienni-

czek siostry Faustyny Kowalskiej). 

Bóg - Twój Ojciec - chciał, żebyś 

to właśnie Ty się urodził. On kocha Cię 

inaczej, niż kiedykolwiek kochał kogoś innego. On 

widzi wszystko - wszystkie Twoje grzechy, wszyst-

kie Twoje słabości, a nawet najbardziej skryte myśli. 

On woła Cię po imieniu i chce zamieszkać w Twoim 

domu. A podczas każdej spowiedzi przytula Cię jak 

kochający Ojciec. 

W 7 tajemnicach spowiedzi autor ukazuje 

„ukryte” prawdy tego spotkania z Jezusem, co dla 

wielu osób będzie całkowicie nowym spojrzeniem 

na spowiedź, i zaprasza do osobistego podjęcia tej 

ekscytującej podróży ku uzdrowieniu i świętości.  

Czytając 7 tajemnic spowiedzi dowiesz się 

między innymi: 

 dlaczego często wracasz do konfesjonału z tą samą 

listą grzechów? 

 dlaczego powinieneś przestać traktować spowiedź 

jako rodzaj magicznej formuły, która daje natych-

miastowe pozbycie 

się grzechu? 

 co jest istotą grzechu 

i kiedy możemy po-

wiedzieć, że go po-

pełniliśmy? 

 co powoduje, że dany 

grzech jest śmiertel-

ny? 

 dlaczego spowiedź 

nigdy nie jest sprawą 

prywatną? 

Książkę polecają: 

Najdostojniejszy William E. Lori, arcybiskup 

Baltimore. „Vinny Flynn napisał bar-

dzo wnikliwą i praktyczną książkę. 

Gorąco ją polecam nie tylko osobom, 

które spowiadają się regularnie, ale 

szczególnie tym, którzy od długiego 

czasu nie byli u spowiedzi, a którzy 

może poszukują argumentów, aby do 

niej wrócić”.  

Ks. Peter Damian Fehlner, STD 

autor książki, Święty Maksymilian 

Kolbe, męczennik miłości (St. Maxi-

milian Kolbe: Martyr of Charity). 

„Prosta i zrozumiała, a mimo to do-

głębna książka, która powinna się 

znaleźć w każdym katolickim domu 

i na półce każdego spowiednika 

i kierownika duchowego”. 

David Came, redaktor naczelny Marian Press 

Autor książki: Papież Benedykt XVI i Boże Miło-

sierdzie (Pope Benedict’s Divine Mercy Mandate). 

„Kiedyś kuliłem się ze strachu na myśl o pójściu do 

spowiedzi, aby po raz kolejny powtórzyć swą „pral-

nianą” listę grzechów. Teraz, po przeczytaniu 7 ta-

jemnic spowiedzi, nie mogę się doczekać, kiedy 

znów pójdę. Cóż za prezent! Dziękuję, Vinny Flyn-

nie. 

Jeśli doświadczasz ociągania się w drodze do 

konfesjonału... Jeśli czujesz się zniechęcony wy-

znawaniem ciągle tych samych grzechów... Jeśli 

sądzisz, że spowiedź jest jedynie środkiem do celu... 

jedynie sposobem na odpuszczenie grzechów, aby 

móc godnie przyjąć Komunię Świętą... odkryj 7 ta-

jemnic spowiedzi. Dzięki niej możesz zmienić swoje 

podejście do spowiedzi i w całkowicie nowy sposób 

spojrzysz na sakra-

ment pokuty.  

Książka prosta 

i rzeczowa. Taka, jak 

dobra spowiedź. Po-

lecam!  

 

 
Przygotowała 

Alicja Rzepa 

  

 

 
 



DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA … 
 

… obchodzony jest przez Kościół katolicki w 

Polsce 25 marca, by przypominać o nadrzędnej war-

tości życia ludzkiego. Został ustanowiony uchwałą 

Episkopatu Polski w 1998 roku w odpowiedzi na 

słowa Jana Pawła II z encykliki 

Evangelium Vitae: proponuję 

(...) aby corocznie w każdym 

kraju obchodzono Dzień Życia 

(...) Trzeba, aby dzień ten był 

przygotowany i obchodzony 

przy czynnym udziale wszyst-

kich członków Kościoła lokal-

nego. Jego podstawowym ce-

lem jest budzenie w sumie-

niach, w rodzinach, w Kościele 

i w społeczeństwie świeckim 

wrażliwości na sens i wartość 

ludzkiego życia w każdym 

momencie i każdej kondycji. 

Należy zwłaszcza ukazywać, 

jak wielkim złem jest przery-

wanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać 

innych momentów i aspektów życia, które trzeba 

każdorazowo starannie rozważyć w kontekście 

zmieniającej się sytuacji historycznej (nr 85). 

Sens tego Dnia dotyka szerokiego wachlarza 

problemów związanych z szacunkiem dla każdego 

życia, gdzie pod uwagę brać należy [...] radość z 

narodzin nowego życia, poszanowanie i wolę obro-

ny każdego ludzkiego istnienia, troskę o cierpiące-

go i potrzebującego, bliskość z człowiekiem starym i 

umierającym, współczucie w żałobie, nadzieję i 

pragnienie nieśmiertelności 

(j.w.). 

Obok Dnia Świętości 

Życia, decyzją polskiego 

Sejmu RP został ustanowiony 

w 2004 roku Narodowy Dzień 

Życia obchodzony 24 marca. 

W uroczystość Zwia-

stowania Pańskiego nadarza 

się dobra okazja, by zatrosz-

czyć się o życie tych najbar-

dziej bezbronnych, poczętych, 

ale jeszcze nienarodzonych, 

którym grozi zagłada. W in-

tencji dziecka zagrożonego w 

łonie matki zabiciem możemy 

podjąć Duchową Adopcję, 

odmawiając codziennie przez 9 miesięcy jedną ta-

jemnicę różańcową oraz specjalną modlitwę w in-

tencji dziecka i jego rodziców. W naszej parafii ma 

to formę uroczystego przyrzeczenia przy ołtarzu, do 

którego przystępuje na ogół kilkanaście osób. 

 
Przygotowała: Anna Krzyżaniak 

 

Z KSIĄG PARAFIALNYCH 
Sakrament Chrztu otrzymali: 

 

Olaf Bielawski ur. 20.09.2013 chrz. 29.12.2013 

Mateusz Żołędowski ur. 05.11.2013 chrz. 29.12.2013 

Emilia Kulczewska ur. 01.02.2013 chrz. 29.12.2013 

Ignacy Przybylak ur. 29.07.2013 chrz. 11.01.2014 

Wojciech Jankowski ur. 20.05.2013 chrz. 12.01.2014 

Weronika Kosakowska ur. 03.09.2013 chrz. 08.02.2014 

Deryk Stirmer ur. 12.06.2013 chrz. 23.02.2014 

Agnieszka Kmieć ur. 20.09.2013 chrz. 23.02.2014 

 

Rodzicom oraz Rodzicom Chrzestnym życzymy wielu Łask 

Bożych i cierpliwości w wychowywaniu dzieci 

 

Odeszli do Domu Ojca 

 

śp. Seweryna Szymaś ur. 01.01.1916 zm. 07.12.2013 

śp. Krystyna Filoda ur. 16.04.1945 zm. 11.12.2013 

śp. Zdzisław Banos ur. 19.01.1936 zm. 17.12.2013 

śp. Waleria Nowelska ur. 15.03.1925 zm. 18.12.2013 

śp. Anna Wojciechowska ur. 09.07.1926 zm. 20.12.2013 

śp. Zofia Szczudlak ur. 15.05.1928 zm. 21.12.2013 

śp. Zdzisław Jasiński ur. 03.11.1951 zm. 07.01.2014 

śp. Zdzisław Zieliński ur. 26.08.1932 zm. 08.01.2014 

śp. Maria Cielejewska ur. 04.07.1936 zm. 09.01.2014 

śp. Zygmunt Łukowiak ur. 19.04.1937 zm. 17.01.2014 

śp. Bożena Geneja ur 04.03.1951 zm. 25.01.2014 

śp. Irena Kajtek ur. 27.12.1921 zm. 27.01.2014 

śp. Konstanty Pawelski ur. 27.02.1941 zm. 09.02.2014 

śp. Jerzy Goliński ur. 25.08.1952 zm. 09.02.2014 

śp. Barbara Królikowska ur. 14.11.1918 zm. 10.02.2014 

śp. Bernard Torba ur. 28.08.1947 zm. 11.02.2014 

śp. Bolesław Wolski ur. 06.11.1946 zm. 12.02.2014 

śp. Maria Nogaj ur. 03.04.1935 zm. 13.02.2014 

śp. Halina Nowak ur. 10.01.1920 zm. 16.02.2014 

śp. Czesław Mańkowski ur. 25.02.1929 zm. 20.02.2014 

 

Wieczny odpoczynek racz dać im Panie… 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/25_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Evangelium_Vitae
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eutanazja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Dzie%C5%84_%C5%BBycia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Dzie%C5%84_%C5%BBycia
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_marca


 

OSTATNIE WYDARZENIA W PARAFII 
 

Wspaniałe popołudnie … 

… dla około 50 parafian było 6 stycznia 2014 

roku od godz. 16.00. W Oratorium św. Kazimierza 

przy naszej parafii odbyło się śpiewanie kolęd. Uro-

czystość tę uświetnił występ zespołu Monogramista 

Jacka Kowalskiego, jako solisty. Występowali też: 

Anita Bittner – fagot, aranżacje; Marzena Łopińska 

– flet poprzeczny i prosty; Justyna Piechem- wiolon-

czela; Wojciech Winiarski – gitara i Robert Rekiel – 

instrumenty perkusyjne.  

Usłyszeliśmy przepiękne pastorałki i kolędy 

wraz z ich historią z XVIII i XIX wieku np.: Mości 

gospodarzu, Za kolędę dziękujemy, Osiełek z Woł-

kiem, Krzykujcie Muzy itd. Zespół zaproszony zo-

stał przez naszego księdza proboszcza. Wspólnie też 

śpiewaliśmy nasze piękne, współczesne kolędy. 

Spotkanie minęło w bardzo rodzinnej i wspaniałej 

atmosferze, przy poczęstunku. 

Dziękujemy!  

Parafianie. 

 

Zdjęcia wykonał p. Szymon Murawka 


