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o g ł o s z e n i a
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5-
miesięcznym synkiem na dłuższą współ-
pracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.:  504 217 208".

Rodzina poszukuje uczci-
wej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
Tel.:   888 022 066.

* * * * * * *

k o m u n i k a t y
duszpasterskie
Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin od-
prawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której bę-
dziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.

Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym kościele odprawiane jest w każdy pią-
tek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i mło-
dzieży pracującej.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

Siostry Pasjonistki zapraszają do wspól-
nej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpo-
częła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwo-
niąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od go-
dziny 6.00. do 21.00.

Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z na-
rażeniem życia, głoszą Ewangelię.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Cen-
tralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie prze-
wodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy pro-
szą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji War-
szawskiej oraz Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na mod-
litwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odpra-
wiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.

Koła Żywego Różańca zapraszają na czu-
wanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się bę-
dziemy po Mszy św. o godz. 18.00. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej prze-
prowadzone będą w dniach 11 – 13 kwiet-
nia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.

Rekolekcje parafialne rozpoczną się w nie-
dzielę 10 kwietnia. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emi-
towany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć re-
mont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęcamy, aby 1% naszego po-
datku przeznaczyć na ten cel, przekazując
go na rzecz fundacji parafialnej. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce „Inne
informacje” – wpisujemy, że  1 % podatku
przekazujemy na Fundację Ecclesia Villa-
nowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Funda-
cji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie in-
ternetowej www.fundacja-wilanow.pl.

Pragniemy zorganizować przy naszej para-
fii warsztaty muzyczne, teatralne, fotogra-
ficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzię-
ciem udziału, w którychkolwiek z zajęć pro-
simy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej pa-
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla mło-
dzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłasza-
nie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.

W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z pa-
rafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Du-
biecko – zapowiedź I.

Tomasz Zbigniew Gałązka, wolnego stanu
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, wolnego stanu z
parafii tutejszej – zapowiedź I.

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modli-
twie parafian.
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Oto słowo Boże

Oto słowo Pańskie
Oto słowo Boże

PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 22, 19–23

  To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: 
Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę 
cię z twojej posady, tegoż dnia powołam 
sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. 
Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go 
twoim pasem, twoją władzę oddam w jego 
ręce: on będzie ojcem dla mieszkańców 
Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz 
domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on 
otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, 
nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na 
miejscu pewnym; i stanie się on tronem 
chwały dla domu swego ojca.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 138, 1–3.6.8

 Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. 
Pokłon Ci oddam 
w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 11, 33–36

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy 
Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki 
i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto 
bowiem poznał myśl Pana, albo kto był 
Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obda-
rował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? 
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla 
Niego (jest) wszystko. Jemu chwała na 
wieki. Amen.

Wszyscyśmy

  Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce 
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go 
nie przemogą.

EWANGELIA 
Mt 16, 13–20 

  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei 
Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo 
ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni 
odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, 
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 
albo za jednego z proroków. Jezus zapytał 
ich: A wy za kogo Mnie uważacie? 
Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus 
mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, 
synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego 
ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest 
w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty 
jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale 
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go 
nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz 
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby 
nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
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K OM E N T A R Z

   Każdy człowiek staje w swoim 
życiu przed wieloma problemami, 
które musi rozstrzygnąć. Zadajemy 
innym i sobie samym wiele pytań. 
Słuchamy uważnie odpowiedzi, które 
pomagają nam lepiej oceniać 
rzeczywistość i podejmować właściwe 
decyzje.

   Takie właśnie pytanie zadał swoim 
uczniom Jezus. I nie chodziło mu o to, 
aby usłyszeć  informacje na swój 
temat, tylko o to, by uczniowie uświa-
domili sobie, do jak doniosłego 
zadania zostali powołani. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 16, 18

Pan, który jest wysoko, 
patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka. 
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

     Umiejętność zadawania pytań jest 
wielką sztuką. Oczywiście nie chodzi 
tu o pytania nieistotne, lecz te, które 
są naprawdę ważne. Te, które dotyczą 
naszego życia. 

    Kim dla mnie jest Jezus?
Odpowiedź na to pytanie powinno 
mieć decydujący wpływ na to, jakie 
będzie moje życie.
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  Oto list Ojca Świętego Jana Pawła II  z okazji otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego, przesłany na ręce ówczesnego 
prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego.

Przygotował: Krzysztof Kanabus
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Z Castel Gandolfo, 27 lipca 2004  

 

r.

Jan Paweł II

Z ARCHIWUM

Szanowny Panie Prezydencie*,

* - Prezydent Warszawy Lech Kaczyński – pełnił tę funkcję w latach 2002 – 2005. Doprowadził do otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Muzeum to, to hołd złożony przez tych wszystkich, którzy są wierni tradycji walki o wolność Ojczyzny, tym, którzy podczas nierównej walki podczas 
Powstania Warszawskiego, jak i w latach późniejszych, oddali swe życie za wolną Polskę. Twórcy tego muzeum, którym przewodził ś.p. Lech Kaczyński, 
syn powstańca warszawskiego, chcieli oddać atmosferę powstańczej Warszawy, a także pokazać, obok toczącej się wokół walki, także życie codzienne 
Warszawiaków, od niemowlęcia do osób starszych, będących u kresu swej ziemskiej drogi. Uznali oni, że w taki właśnie sposób najlepiej dotrą do 
młodego pokolenia – i to się sprawdza. Świadczą o tym tysiące młodzieży przekraczające progi tej placówki muzealnej, której w tym roku obchodzimy 10. 
rocznicę powstania. Powyższy list Ojca Świętego, jest odpowiedzią na zaproszenie Go do wzięcia udziału w uroczystości otwarcia tej placówki.



3
Nr 276

I ja tam byłem …i specjałów skosztowałem.

Na zakończenie pikniku, wystąpił zespół 
śpiewaczy „Powsinianie” pod kierunkiem
Grzegorza Toporowskiego, działający przy
Centrum Kultury Wilanów. Po występie
członkowie zespołu przygotowali niespo-
dziankę dla obecnych – słodki poczęstunek 
w postaci pączków ziemniaczanych, specjal-
ności gospodyń z Powsina.

W dniu 14 czerwca 2014 r. w parafii Posłania Uczniów Pańskich na Kępie Zawadow-
skiej miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.

Krzysztof Kanabus 

Poświęcenie kamienia węgielnego 
na Kępie Zawadowskiej

Uroczystość rozpoczęło Czuwanie modli-
tewne. Następnie o godzinie 15.00 w murach
wznoszonego kościoła, została odprawiona
uroczysta Msza św. pod przewodnictwem
Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza 
metropolity warszawskiego w asyście wielu 
zgromadzonych księży z proboszczem parafii 
ks. Pawłem Bijakiem, oraz pocztów sztanda-
rowych. W czasie nabożeństwa, po homilii,
ks. Kardynał dokonał aktu poświecenia 
i wmurowania kamienia węgielnego i tuby
z aktem erekcyjnym w ścianę wznoszonego 
kościoła. Przed samym poświeceniem przez 
ks. Kardynała, niejako symbolicznie, dokonały
tego również niebiosa. Bezpośrednio po
Mszy św. zostały pobłogosławione i poświę-
cone, krzyż stojący przed kościołem oraz
obelisk upamiętniający zmarłego ks. prałata 
Bogusława Bijaka, inicjatora powstania tej 
parafii.

Następnie ks. Paweł zaprosił wszystkich
obecnych na poczęstunek na świeżym powie-
trzu, podczas którego przygrywała Kapela 
Warszawska Staśka Wielanka. 

Była to również świetna okazja do wymiany 
poglądów na temat wznoszonej świątyni, jak 
również na zwykłe, sąsiedzkie pogawędki 
i nie tylko.W uroczystościach wzięli udział: b. marszałek 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek 
Jurek, marszałek województwa mazowiec-
kiego Pan Adam Struzik, burmistrz Wilanowa 
Pan Ludwik Rakowski, wilanowscy radni i inni.
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zadanie: Wpisz właściwe słowa do kratek, a otrzymasz rozwiązanie.

 W kolejnym objawieniu Niepokalana ukazała 
s.Katarzynie obraz awersu i rewersu Medalika. 
Na awersie: Maryja z wyciągniętymi rękami, 
z których wychodzą promienie zakrywające Jej 
stopy, a wokół Niej napis w owalu: „O Maryjo 
bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy”. Maryja wyjaśniła: 
„Promienie, które widzisz, są symbolem łask, 
jakie zlewam na osoby, które mnie o nie 
proszą. Wszyscy, którzy go będą nosić, 
dostąpią wielkich łask. Tych, którzy mi ufają, 
otoczę szczególną opieką.”
Na rewersie w centralnym punkcie jest Krzyż na 
podstawie i litera M, poniżej zaś dwa zranione 
serca: Serce Jezusa – otoczone koroną cier-
niową i Serce Maryi – przebite mieczem, 
Natomiast w owalu wieniec z gwiazd dwunastu. 
Na pytanie: Czy ma być umieszczony jakiś napis 
Maryja odpowiedziała: „Litera M, Krzyż i dwa 
serca mówią wystarczająco”.

 W nocy 18/19 lipca 1830 r. Maryja 
przychodzi tu z nieba ze specjalną misją. 
Wybiera nowicjuszkę ze Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia – s.Katarzynę Labouré i w trzy-
krotnym objawieniu powierza jej swój dar. 

Podczas pierwszego objawienia, wskazując 
ręką na ołtarz, Najświętsza Panna powiedziała: 
„Przychodźcie do stopni tego ołtarza. Tu będą 
spływać łaski na każdego, kto o nie prosi 
z ufnością i żarliwością: na dorosłych i dzieci”.

27 listopada 1830 r. Maryja objawia się 
powtórnie s. Katarzynie i poleca jej, aby się 
postarała o wybicie Medalika, jaki jej ukaże.

 Wiek XIX był bogaty w objawienia Matki 
Bożej. Niepokalana jakby pielgrzymuje po 
Europie: Paryż 1830 r., La Salette 1846 r., 
Lourdes 1858 r. – we Francji, Gietrzwałd 1877 r. 
– w Polsce, Fatima 1916 r.– w Portugalii oraz 
Banneaux 1933 r. – w Belgii...

 Pierwszym miejscem, gdzie zatrzymała się 
Maryja, to skromna kaplica Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo w Paryżu przy ulicy 
du Bac 140.

PIELGRZYMKA 
NIEPOKALANEJ (1)

 W czasie wakacji 
pamietaj o udziale

 w niedzielnej Eucharystii
  i codziennej modlitwie.

1. Pomiędzy I i II czytaniem podczas niedzielnej Mszy św.
2. Kolor szat liturgicznych obowiązujący 15 sierpnia.
3. Na niej znajduje się hostia podczas Eucharystii.
4. 22 sierpnia przypada wspomnienie NMP … .
5. Imię świętego, którego wspominamy 28 sierpnia.
6. „Nie …” – VII przykazanie Boże.
7. „Troszczyć się o … wspólnoty Kościoła” – V przykazanie kościelne.
8. Imię świętego, którego wspominamy 14 sierpnia.
9. 6 sierpnia przypada … Pańskie.

10. Rdz to skrót Księgi … .
11. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
12. Imię świętej, której wspomnienie przypada 11 sierpnia.
13. W Nowym Testamencie znajdują się cztery … .
14. Pierwszy papież.
15. Pierwszy z sakramentów.

od 10.08.2014 do 14.09.2014

Aby młodzież umiała się 
posługiwać nowoczesnymi 

środkami społecznego przekazu 
z korzyścią dla własnego rozwoju 

oraz lepszego przygotowania 
do służby społeczeństwu.

CUDOWNY MEDALIK. Pierwsze medaliki 
(1.500) ukazały się w czerwcu 1832 r. i w krótkim 
czasie stały się narzędziem szczególnego, 
Bożego działania, wielu nawróceń i uzdrowień – 
dlatego ludzie zaczęli nazywać ten medalik 
"cudownym". W ciągu pięciu pierwszych lat roz-
prowadzono 5 milionów medalików, a przez 
dziesięć następnych – już 100 milionów. Biskupi 
Kościoła we Francji, widząc nadzwyczajne skutki 
towarzyszące noszeniu medalika, zwrócili się do 
Papieża Piusa IX o ogłoszenie dogmatu 
Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Ponadto 
inwokacja umieszczona na awersie przyczyniła 
się bezpośrednio do ogłoszenia w 1854 r., przez 
papieża bł. Piusa IX, dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 

Przygotowali: A. i Z. Kozikowscy
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Rzymskokatolicka Parafi a 
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
 w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.parafi awilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafi awilanow.pl 
e-mail Redakcji: klimaty@parafi awilanow.pl
Wydawca

Zeskanuj kod QR 
i czytaj „Klimaty” 
w smartfonie lub 
na tablecie.

Zarówno nasza parafia, 
jak i Fundacja Ecclesia 
Villanovensis są także 
obecne na Facebooku.
www. facebook.com/parafi a.wilanow

Kończą się wakacje. Zachęcamy do udziału 
w nabożeństwach w dni powszednie o godz. 
17.30:
– w poniedziałek – nabożeństwo 

do św. Anny,
– w środę – nabożeństwo 

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

– w czwartek – Koronka do Miłosierdzia 
Bożego, 

Uroczysta Msza św. w 331. rocznicę Wiktorii 
Wiedeńskiej zostanie odprawiona w naszym 
kościele, w czwartek, 12 września, o godz. 
18.00. Mszy św. przewodniczyć będzie Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz 
Romaniuk. W czasie Mszy św. modlić się 
będziemy za naszych parafian i wszystkich 
mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do 
licznego udziału w uroczystości.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy serdeczne życzenia 
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

2.

3.

5.

Podczas zbiórki na pomoc najuboższym 
rodzinom z naszej parafii w przygotowaniu ich 
dzieci do szkoły zebraliśmy 4608 PLN. Za 
zebrane pieniądze zakupiliśmy książki i przy-
bory szkolne dla pięćdziesięciorga dzieci. 
Dokładny wykaz zakupionych przyborów 
został umieszczony poniżej. Wszystkim 
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Nieszpory zostaną odprawione o godz. 17.00. 
Po nabożeństwie modlić się będziemy w 
intencji zmarłych polecanych w wypominkach 
rocznych.

W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:

Każdy, kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między narzeczonymi, 
zobowiązany jest powiadomić kancelarię 
parafialną. Narzeczonych polecamy 
modlitwie parafian.

– Maciej Karol Seliński, kawaler z parafii 
pw. Świętej Opatrzności Bożej w Warszawie 
i     Jadwiga Ryterska, panna z parafii 
tutejszej

– zapowiedź II.

1.

Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek 
odbędzie się w niedzielę, 7 września, podczas 
Mszy św. o godz. 11.30.

7.

W sierpniu 
mamy przyjemność 
zaprosić Państwa 

do galerii „Dzwonnica”, 
do obejrzenia 

malarstwa olejnego:

KRYSTYNY  PODLACHA
BARBARY MOĆKO

DANUTY POPŁAWSKIEJ
HANNY LACHOWSKIEJ

Prezentowana wystawa nosi nazwę 
„Odcienie natury”

i jest radosnym, barwnym 
nawiązaniem do letniej pory roku; 

wakacji i wypoczynku.

ZAPRASZAMY! 

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

we wtorek, 26 sierpnia, uroczystość 
Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej,
w środę, 27 sierpnia, wspomnienie 
św. Moniki,
w czwartek, 28 sierpnia, wspomnienie 
św. Augustyna, biskupa i Doktora 
Kościoła,

6.

– 

– 

– 

w piątek, 29 sierpnia, wspomnienie 
męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

– 

– w piątek – Adoracja Najśw. Sakramentu 
w godzinach od 12.30 do 17.00.

4.

Podczas zbiórki na pomoc najuboższym rodzinom z naszej parafii w przygo-
towaniu ich dzieci do szkoły parafialny Caritas zebrał 4608 PLN, co pozwoliło 
zakupić wyprawki szkolne dla 50 dzieci. Zakupiliśmy: plecaki, tenisówki, kapcie, 
buty sportowe, stroje gimnastyczne, worki na buty, piórniki, zeszyty, bloki - 
rysunkowe, techniczne, kolorowe; farby, kredki różne, bibuły, krepiny, długopisy, 
pióra, cienkopisy, ołówki, zakreślacze, zestawy geometryczne, przybory 
kreślarskie, temperówki, gumki, zeszyty różne, okładki, teczki, słowniki, atlasy.

Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za okazane serce i składamy serdeczne Bóg zapłać za 
okazaną pomoc.
Osoby, które chciałyby wspomagać Caritas (prowadzimy całoroczną pomoc dla najuboższych 
mieszkańców naszej parafii), prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.
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