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Od tego wszystko się zaczyna –
Bóg nam darował swego Syna,

A potem jak tradycja każe
Józef i Maryja niosą w darze

Maleńkie Dziecię do świątyni….
Podążmy dzisiaj razem Nimi

Z jasną gromnicą w każdej dłoni –
I niech jej światło przed złem nas 

broni
I niechaj rozpromieni

Ciemne zaułki całej ziemi
By w reszcie z oczu zdjąć zasłonę,

I wraz ze starcem Symeonem
Ujrzeć w dzieciątku tym Mesjasza

W Nim siła i nadzieja nasza
„ Światło na oświecenie pogan”

Patrzeć na Niego to widzieć Boga.
Ewa Jarosz
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SŁOWO  ŻYCIA

IV NIEDZIELA   ZWYKŁA

Łk 4, 21 - 30

 Kiedy Jezus przyszedł do 
Nazaretu, przemówił do ludu w 
synagodze: «Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, które słyszeliście». A 
wszyscy przyświadczali Mu i dziwili 
się pełnym łaski   słowom, które    
płynęły z    ust Jego. I mówili: «Czy 
nie jest to syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością 
powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, 
ulecz   samego siebie;  dokonajże i 
tu, w swojej  ojczyźnie, tego, co 
wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w 
Kafarnaum».
I  dodał: «Zaprawdę, powiadam 
wam: Żaden prorok nie jest mile 
widziany w swojej ojczyźnie. 
Naprawdę, mówię wam: Wiele 
wdów było w Izraelu za czasów  
Eliasza, kiedy   niebo pozostawało 
zamknięte przez trzy lata i sześć 
miesięcy, tak   że    wielki głód 
panował w całym kraju; a Eliasz do 
żadnej z nich nie został posłany, 
tylko do    owej      wdowy w Sarepcie 
Sydońskiej. I  wielu trędowatych 
było w Izraelu za proroka Elizeusza, 
a    żaden z nich nie został 
oczyszczony, tylko Syryjczyk 
Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze 
unieśli się gniewem. Porwawszy się 

z miejsc, wyrzucili Go z miasta i 
wyprowadzili   aż na urwisko góry, 
na której      zbudowane było ich 
miasto, aby Go strącić. On   jednak, 
przeszedłszy pośród nich, oddalił 
się.

V NIEDZIELA   ZWYKŁA

                              Łk 5, 1-11  

 Pewnego razu – gdy tłum 
cisnął się do     Jezusa, aby słuchać 
słowa Bożego, a    On   stał nad 
jeziorem Genezaret – zobaczył dwie    
łodzie  stojące przy brzegu; rybacy 
zaś wyszli z nich i płukali sieci. 
Wszedłszy do jednej łodzi, która 
należała do Szymona, poprosił go,    
żeby nieco odbił    od brzegu. Potem 
usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do 
Szymona: «Wypłyń na głębię i 
zarzućcie   sieci na    połów!»               
     A    Szymon odpowiedział: «Mistrzu, 
całą noc   pracowaliśmy   i nic  nie 
ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo 
zarzucę    sieci». Skoro to uczynili, 
zagarnęli  tak wielkie mnóstwo ryb, 
że sieci ich zaczynały       się rwać. 
Skinęli więc na  współtowarzyszy w 
drugiej łodzi, żeby im przyszli z 
pomocą. Ci  podpłynęli; i napełnili 
obie łodzie, tak że się prawie 
zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł 
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Jezusowi do   kolan i rzekł: «Wyjdź 
ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiekiem grzesznym». I jego 
bowiem, i  wszystkich jego 
towarzyszy w zdumienie wprawił 
połów    ryb, jakiego   dokonali; jak 
również  Jakuba i Jana, synów 
Zebedeusza, którzy    byli wspólnikami    
Szymona.
A Jezus rzekł do Szymona: «Nie      bój 
się, odtąd ludzi  będziesz łowił». I 
wciągnąwszy     łodzie   na ląd, 
zostawili    wszystko i  poszli za Nim.

VI  NIEDZIELA   

ZWYKŁA

Łk 6, 17.20-26 

  Jezus  zszedł   z Dwunastoma 
na dół i    zatrzymał się  na równinie;   
był tam liczny tłum Jego uczniów i 
wielkie   mnóstwo     ludu z całej Judei 
i z Jeruzalem oraz z nadmorskich 
okolic Tyru i Sydonu.  On podniósł   
oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, 
albowiem do was należy królestwo 
Boże.
Błogosławieni, którzy  teraz  
głodujecie, albowiem   będziecie   
nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz 
płaczecie, albowiem śmiać  się   
będziecie.
Błogosławieni   jesteście, gdy ludzie 
was   znienawidzą i    gdy was wyłączą 
spośród siebie, gdy zelżą was i z 

powodu Syna    Człowieczego 
odrzucą z pogardą wasze imię jako 
niecne: cieszcie się   i radujcie w   
owym dniu, bo wielka jest wasza 
nagroda   w niebie.   Tak samo 
bowiem przodkowie ich czynili 
prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, 
bo odebraliście   już pociechę 
waszą.
Biada wam, którzy   teraz jesteście 
syci, albowiem   głód   cierpieć   
będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, 
albowiem smucić się i płakać 
będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy    ludzie 
chwalić was będą. Tak samo bowiem 
przodkowie ich czynili fałszywym 
prorokom». 

VII  NIEDZIELA   

ZWYKŁA

 Łk 6, 27-38

 Jezus powiedział do swoich 
uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 
dobrze czyńcie tym, którzy was 
nienawidzą; błogosławcie tym, 
którzy was    przeklinają, i  módlcie 
się za tych, którzy was oczerniają. 
Jeśli cię kto uderzy w policzek, 
nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci 
płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj 
każdemu, kto cię prosi, a nie 
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dopominaj    się zwrotu od tego, 
który bierze twoje. Jak   chcecie, 
żeby ludzie   wam czynili, podobnie 
wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, 
którzy was    miłują, jakaż   za to 
należy się wam wdzięczność? 
Przecież    i grzesznicy   okazują 
miłość tym, którzy   ich  miłują.   I 
jeśli dobrze czynicie tym tylko, 
którzy wam    dobrze czynią, jaka za 
to należy się wam wdzięczność? I 
grzesznicy to samo czynią. Jeśli  
pożyczek    udzielacie   tym, od 
których spodziewacie się zwrotu, 
jakaż za to należy się wam 
wdzięczność? I   grzesznicy   
pożyczają grzesznikom, żeby tyleż 
samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych 
nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i 
pożyczajcie, niczego się za to nie 
spodziewając. A wasza nagroda 
będzie wielka i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On jest 
dobry dla niewdzięcznych i złych. 
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie 
będziecie  sądzeni; nie    potępiajcie, 
a nie będziecie potępieni; 
odpuszczajcie, a będzie wam 
odpuszczone. Dawajcie, a będzie 
wam dane; miarę dobrą, ubitą, 
utrzęsioną i wypełnioną ponad 
brzegi wsypią w zanadrza wasze. 
Odmierzą   wam bowiem taką miarą, 
jaką wy mierzycie». 

VIII  NIEDZIELA   

ZWYKŁA

Łk 6, 39-45 

 Jezus opowiedział uczniom 
przypowieść:
«Czy może niewidomy prowadzić 
niewidomego? Czy nie wpadną w 
dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. 
Lecz każdy, dopiero w pełni 
wykształcony, będzie jak jego 
nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku 
swego   brata, a nie dostrzegasz 
belki we własnym oku? Jak możesz 
mówić swemu bratu: „Bracie, 
pozwól, że usunę drzazgę, która jest 
w twoim oku”, podczas gdy sam 
belki w swoim oku nie widzisz? 
Obłudniku, usuń najpierw belkę ze 
swego oka, a wtedy przejrzysz, 
ażeby usunąć drzazgę z oka brata 
swego.
Nie ma drzewa dobrego, które by 
wydawało zły owoc, ani też drzewa 
złego, które by dobry owoc 
wydawało. Po własnym owocu 
bowiem poznaje się każde drzewo; 
nie  zrywa się fi g z ciernia, ani z 
krzaka jeżyny nie zbiera się 
winogron. Dobry  człowiek z 
dobrego skarbca swego serca 
wydobywa dobro, a zły człowiek ze 
złego skarbca wydobywa zło. Bo z 
obfi tości  serca   mówią jego usta».
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Kalendarz liturgiczny

    ŚRODA, 2  LUTEGO -  święto  O�iarowania  Pańskiego.

   CZWARTEK,  3  LUTEGO -  wspomnienie   św.  Błażeja,           
biskupa  i męczennika   oraz  św.   Oskara, biskupa.

   SOBOTA, 5  LUTEGO  - wspomnienie  św.  Agaty,  dziewicy                                
i  męczennicy.

  WTOREK,  8  LUTEGO -  wspomnienie św. Józe�iny Bakhity, 
dziewicy. 

  CZWARTEK, 10  LUTEGO   - wspomnienie św.  Scholastyki, 
dziewicy.
 

 PIĄTEK, 11  LUTEGO  - Najświętszej   Maryi Panny                             
z Lourdes. Światowy  Dzień  Chorego.

  PONIEDZIAŁEK, 14   LUTEGO  -  Wspomnienie    św. Cyryla, 
mnicha   i Metodego, biskupa, patronów Europy.

  WTOREK, 15  LUTEGO -  wspomnienie bł. Michała    
Sopoćko.

  WTOREK, 22  LUTEGO   -  Święto  Katedry  św. Piotra  
Apostoła.

ŚRODA, 23 LUTEGO - Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa         
i męczennika.
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 NA DROGĘ OFIARY  

 Pójdźmy   dziś z Józefem, Maryją i Jezusem do świątyni, aby tam 
się    o�iarować! Po to   właśnie    Oni     odbywają      tę żmudną drogę                 
z Betlejem do Jerozolimy, aby tu – poprzez    uświęcony  tradycją obrzęd 
– powiedzieć    Bogu     uroczyście i   na zawsze: „Oto jestem!       Weź mnie!” 
Dla Jezusa ten – gapiom prawie nic nie mówiący - obrzęd o�iarowania    
ma    niesłychana   wagę. Jest gestem wieszczącym przyszłość                      
     i ustawiającym tę przyszłość    jak najbardziej poprawnie na linii Jego 
życiowej misji.      Jest symbolicznym    potwierdzeniem       Jego losu                     
i tego zadania, które pełnić On     będzie jako Zbawiciel świata. 
 Myli się, kto sądzi, że to dopiero tu Maryja dowiedziała się, iż 
zarówno Syna, jak i Ją samą czeka cierpienie. Złowrogie ostrze 
zapowiedzianego przez Symeona miecza błysnęło już przedtem                 
  w parokrotnie w życiu obojga. Ale dopiero dziś – po jakże wymownym 
obrzędzie o�iarowania i po tej wieszczej zapowiedzi starca – Maryja 
zaczyna    rozumieć, że wszystko trudne i bolesne, które dotąd z Synem        
i ze względu na Syna przeżyła, nie było przypadkiem, tylko 
zaprogramowanym losem Syna i Jej.  
 Kto ma być światłem na oświecenie pogan i na chwałę Izraela, 
przygotować się    musi na to, że nigdy nie     zabraknie prób zgaszenia 
tego Światła. Dla wielu jest ono niewygodne lub wręcz niebezpieczne, 
obnaża    bowiem rzeczywistość,  której lepiej nie pokazywać. Powie 
kiedyś Jezus: „Każdy    bowiem, kto się    dopuszcza   nieprawości, 
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego 
uczynków”. Kto od samego    urodzenia nosi imię „Zbawiciel”, tego nikt        
i nic na świecie nie uchroni przed cierpieniem, Jego droga będzie zawsze 
drogą krzyża. „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 
chwały?” - zapyta      Jezus uczniów w drodze do Emaus. Cóż zatem 
pozostaje nam, kochającym Jezusa? Nic innego jak tylko razem z Nim 
wejść na tę Jego drogę. To jest nasza nadzieja i pewność, że na drodze 
naszego życia jesteśmy   zawsze z    Chrystusem. 
 W święto     O�iarowania Pańskiego    przynosimy do kościoła 
świece – gromnice, które poświęcamy i z którymi potem wracamy do 

  SŁOWO   DUSZPASTERZY  
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naszych domów. Czynimy      to na pamiątkę słów  Symeona, który 
powiedział, że Chrystus    jest światłością      narodów. W pobożności 
ludowej to święto nosi nazwę Matki Bożej Gromnicznej. Dlatego świeca 
stanowi bardzo ważne przesłanie dla rodziców, i pewnie nie tylko dla 
nich. 
 Wiarę otrzymujemy na początku naszej wędrówki życiowej. 
Najpierw   jest tylko ona. Później zapalają    się inne światła i wartości, 
które często powodują w duszy człowieka zamęt. Wiara otrzymana w 
dzieciństwie    blednie, a nawet    o niej zapominamy. Dlatego tak ważne 
jest świadectwo wiary rodziców, bliskich krewnych i znajomych. 
Świadomość, że bez niej nie dałoby się żyć pełnią życia. Ważna jest 
modlitwa za dzieci, zwłaszcza kiedy wybierają świat bez Boga i żyją tak, 
jakby Go    nie było. To bardzo istotne, aby o tym nie zapominać. 
 Skute lodem najzimniejszego   miesiąca roku i często zasypane 
śniegiem święto O$iarowania Pańskiego zanurza nas w surowy klimat 
wyrzeczenia i    daru z siebie, nieodłącznych      przy  naśladowaniu 
Chrystusa. Ale zanurza nas w wielką radość. Pośrodku tego święta stoi 
zapalona    świeca  - symbol Jezusa. Świeca   spala się i wyniszcza. To 
prawda! Nie     jest to jednak wyniszczenie dla wyniszczenia. Nie  śmierć 
dla śmierci. Świeca – wyniszczając siebie – świeci! Promienieje ciepłem. 
Zaprasza w       atmosferę przytulności i domu. Im ciemniej i zimniej 
dookoła, tym      większej wartości jest jej o$iarna posługa. I to jest 
zasadnicze! To jest wiodące i nadające wszystkiemu sens. O$iarowanie 
siebie  Bogu, Jezusowi i Maryi, choć wiodło na Golgotę, było dla świata 
źródłem światła i życia. Jakże wyglądałby nasz los bez tej o$iary? Bo 
nieustannie      sprawdza się to z Ewangelii: „Kto chce zachować swoje 
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. 
Dopiero wtedy, gdy zrozumiemy, że tajemnica szczęści leży nie                      
  w zawłaszczaniu dla siebie, ale w dawaniu, zaczniemy – uszczęśliwiając 
innych – sami kosztować szczęścia.    Na taką to właśnie drogę, dziś 
jeszcze skutą lodem, ale już przeczuwającą wiosnę, zaprasza nas to 
skromne    ludowe święto. Jeżeli nie  stać nas jeszcze na odważne 
powiedzenie „tak”, to przynajmniej      przemyślmy wszystkie „za”                
      i „przeciw”. Poświęcona świeca, którą będziemy    trzymali w ręce, niech 
nam nie poskąpi światła, aby wybrać dobrze! 
                                          Wasi Duszpasterze
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  Św. Wincenty Pallo�  

Święty Wincenty, patronie naszych dróg,
Strzeż nas od kłamstwa, pogardy i daj nam tę miłość,
Której nam braknie.
Święty Wincenty pragnę Twoim śladem iść,
Pomagać tak jak ty, radować się i kochać.

        Tak brzmi fragment pieśni zasłyszanej niegdyś na Mszy św. ku czci św. 
Wincentego Pallo#  ego w Chełmie.
           Święty Wincenty, patronie naszych dróg...a jakie były Jego drogi?
Urodził sie 21 kwietnia 1795 roku w Rzymie. Dorastał w religijnej atmosferze 
domu rodzinnego. Wyświęcony na kapłana 16 maja 1816 roku, podjął 
wszechstronną i różnorodną  działalność apostolską. Współpracował zarówno 
z kapłanami jak i świeckimi, pobudzając jednocześnie obydwie grupy. Celem 
jego działań było ożywianie wiary chrześcijańskiej wśród ludności Rzymu. 
Realizacja tego zadania mogła    być dla niego   jednocześnie przyczyną             
     i skutkiem własnej drogi do świętości. Tak jak   my w    wyznaniu     wiary 
powtarzał: Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Kościół jest 
święty - świętością Jezusa Chrystusa, swojego założyciela. Kościół jest 
jednocześnie grzeszny - grzesznością ludu, jego członków, uzdolnionych jednak 
przez łaskę do nieustannego odradzania się w Chrystusie, czyli w świętości. 
Sam Pallo#       wyznał: „Bóg, który      jest świętością   w Istocie, swoją 
nieskończoną świętością niweczy całą mą niegodziwość, a po unicestwieniu 
mnie całego, zostaje we mnie Bóg, świętość   niezmierna, nieskończona, 
odwieczna i niepojęta.” (OOCCX, S.459)  Zatem świętość jest jedna, ale są różne 
drogi, które do niej prowadzą, to znaczy różne są duchowości. Głównym 
motywem   duchowości Pallo#  ego było bogate doświadczenie   miłości. 
Miłości,  której początkiem    jest Bóg   stwarzający   człowieka  na    swój wzór 
i  podobieństwo. Istota   stworzona - człowiek żyje w pełni, gdy praktykuje 
miłość względem   bliźniego (por. 1 J 4, 16). Wszystko co czynił Chrystus na 
ziemi, było    czystym aktem miłości. Na tej   prawdzie Pallo#   wypracował 
drogę swojej świętości:
• kochać Boga i bliźniego,
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• kochać modlitwą i działaniem,
• współpracować  z każdym, kogo uda się dla Chrystusa pozyskać.
W swoim apostolstwie powierzał   się     Pallo�       Królowej Apostołów. Upatrywał 
w Niej doskonały wzór miłości i gorliwości, oddania i służby. Będąc posłusznym 
łasce i słuchając natchnień Bożych, głęboko rozumiał, że wszyscy jesteśmy 
wezwani do naśladowania Chrystusa. Wszyscy zatem jesteśmy zobowiązani 
do działalności    apostolskiej. W tym duchu   Pallo�   założył dzieło, w którym 
na mocy chrztu świętego każdy mógłby   uczestniczyć                                            
         w misji Kościoła, jednocząc się z innymi w realizacji wspólnego celu.
Dnia 4 kwietnia 1835 roku wikariusz Rzymu Kardynał Odescalchi  udzielił 
błogosławieństwa Pobożnemu  Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Tego 
samego roku papież Grzegorz XVI zatwierdził to dzieło. Wincenty Pallo# $  
skierował wówczas swoje       pierwsze orędzie do mieszkańców Rzymu,                  
w którym przedstawił    naturę i cel stowarzyszenia, zapraszając kapłanów            
i świeckich do   uczestnictwa w nim. Według    Pallo�  ego fundamentem   
jedności jest  życie w miłości i gorliwości apostolskiej.
  Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego nieustannie się rozwijało. 
Początkowo    należeli do   niego księża, zakonnicy  i świeccy, następie 
powstawały wspólnoty księży, braci, sióstr oraz wspólnoty świeckich.
Wincenty Pallo�   zmarł 22 stycznia 1850  roku  w swoim mieszkaniu przy 
kościele San Salvatore in Onda w Rzymie. Obecnie jest tam muzeum, które 
stanowi szczególne miejsce duchowego spotkania ze Świętym. Dwa bardzo 
niewielkie  pomieszczenia Pallo�     wygospodarował  sobie z  korytarza 
budynku. Ciekawym     elementem wyposażenia są „świątki”, które 
własnoręcznie wykonywał, na przykład Golgota z Krzyżem Zbawiciela, przed 
którym spędzał na indywidualnej modlitwie wiele godzin. Kościół to miejsce 
szczególnego kultu Świętego. W  głównym ołtarzu  umieszczona jest szklana 
trumna, w której spoczywa ciało    Pallo�  ego. Jego twarz osłonięta  jest 
srebrną maską.
 Papież Pius XII dokonał   beatyfi kacji św. Wincentego Pallo�  ego 22 stycznia 
1950 roku w setną rocznicę jego śmierci. 20 stycznia 1963 roku Radio 
Watykańskie transmitowało dokument z kanonizacji błogosławionego 
Wincentego, dokonanej przez Jana XXIII. Nad procesem kanonizacyjnym 
czuwał kardynał Larraona.
Papież dokonując   wyniesienia na   ołtarze stwierdził, że Pallo�   „przez 
budzenie i rozszerzanie  apostolstwa świeckich zdobył nieprzemijającą 
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zasługę... Był mężem bez skazy, wyróżniającym się we wszystkich cnotach, 
łaska Boża dokonała    przez niego rzeczy jakie  przechodzą siły natury... 
Należy też ufać, że on jako wielki wzór szczególnie dla kapłanów, stanie się 
obfi tym błogosławieństwem Bożym dla całego Kościoła.”
       Święty Wincenty pragnę Twoim śladem iść...
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski ogłosiła program 
duszpasterski na rok 2017 pod hasłem „Idźcie i głoście”. Jest to przestrzeń 
działania, w której odnaleźć się może każdy.
Duchowość pallotyńską, którą „oddychamy” w naszej parafi i, stanowi 
doskonały fundament dla harmonijnego apostolstwa we współpracy 
duchownych i świeckich. Uczczenie relikwii św. Wincentego Pallo%  ego,         
w naszej świątyni poprzez ich ucałowanie, umożliwia duchowe przylgnięcie 
do Chrystusa. Pallo%   był tak ściśle zjednoczony z Chrystusem, że „płonął 
niewypowiedzianie wielką miłością Boga, a stąd naturalnym sposobem 
wypływała jedyna w swoim rodzaju miłość ku ludziom.” (kardynał 
Larraona).
 Dogmat świętych obcowania wzbogaca nas żyjących na tyle, na ile 
pozwolimy świętym ingerować w nasze życie. „Ciasna to chata, dusza moja 
- wypowiedział święty Augustyn - przychodząc  zechciej ją rozszerzyć.” Nasza 
wiara umacnia się, gdy ją   głosimy, a nasze horyzonty poszerzają się, gdy 
otwieramy się na ludzi.
Zaproszenie    Jezusa z Jego radykalizmem i   kształtowanie życia według 
zasad Ewangelii, to realizacja programu „Idźcie i głoście.”  Pallo%   staje dzisiaj 
przed nami z wyraźną zachętą   do naśladowania jego drogi, której kres już 
znamy - świętość.
        Święty Wincenty, pomagać tak jak Ty, radować się i kochać. ..
                                                                                        Iwona Zyskowska

                     *****************************************
 Uroczystość św. Wincentego Pallo%  ego, obchodzona 22 stycznia, 
była okazją do bliższego poznania założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego, a tym samym do wzbudzenia głębokiej świadomości, że ów 
Święty - Apostoł Rzymu, jest naszym    parafi alnym Orędownikiem                 
   w Niebie.
Jednak warto zauważyć, że mamy jeszcze dwóch Błogosławionych 
naśladowców  św. Wincentego, których wizerunki znajdują się po obu 
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stronach stopni prowadzących do prezbiterium. Umieszczenie ich tam 

pozwala wyprowadzić ciekawą interpretację.

Jako    księża Pallo� yni, niegdyś  sprawowali   Eucharys! ę i jednocześnie 

zawsze byli dla ludzi i blisko ludzi. Dziś beatyfi kowani wskazują na Jezusa 

Eucharystycznego, kierując     jednocześnie swoją uwagę na wiernych, 

ponieważ   będąc w niebie każdą    naszą radość i każdą     naszą     troskę, 

mogą kierować   bezpośrednio do Pana. Zatem warto ich   bliżej poznać                  

i pozwolić im działać i dzisiaj, a może szczególnie dzisiaj.

       Pierwszy z nich to bł. Ks. Józef Jankowski.

 Urodził się 17 listopada 1910 roku w Czyczkowy, parafi a Brusy na 

Pomorzu, jako drugi syn z ośmiorga dzieci Roberta i Michaliny, z domu 

Peplińskiej.

   Wychowywany   był w atmosferze   religijności    i   pracowitości. Jak 

wspominała Matka : „...ze wszystkich najlepszy był Józek, dużo się modlił, 

rozwijał duchowo, i wcześnie myślał o kapłaństwie...” Po szkole powszechnej 

podjął naukę w pallotyńskim gimnazjum w Sucharach, potem w Wadowicach 

w Colegium Marianum (Karol Wojtyła ma wówczas kilka lat).

W sierpniu 1929 roku został przyjęty do nowicjatu w Ołtarzewie.                      

  W jakimkolwiek   środowisku przebywał, pozostawiał po sobie wrażenie 

człowieka pilnego w obowiązkach i dokładnego w zachowaniu ustalonego 

rytmu dnia.  Warto dodać, że w miarę możliwości w wakacje podejmował 

pracę zarobkową, by pomagać rodzinie.

   Wzorem życia duchowego    była dla niego św. Teresa od Dzieciątka    Jezus 

( jej rodzice Zelia i Ludwik Mar! n są kanonizowanym małżeństwem), czytał  

„Dzieje duszy” zachwycony jej „Małą drogą” do świętości.  Drogą, która była 

przepełniona  ofi arnością i miłością względem Boga i ludzi. Na niej się                     

w dużym stopniu wzorował.

Z zamiłowaniem   studiował fi lozofi ę,  a potem teologię. Wewnętrzna  

harmonia przekładała się na relacje międzyludzkie. Utrzymywał bliskie 

kontakty z rodzicami i rodzeństwem. W licznych listach dawał temu wyraz. 

Wspomagał ich modlitwą i wypraszał dla nich łaski u Boga.  Zachęcał  do 

intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego w domu rodzinnym. Srebrny 

jubileusz rodziców zwieńczył listem, którego treść pozwala określić go 

niezwykle gorliwym duszpasterzem swojej rodziny. Pragnął, aby kroczyli 

                            APOSTOŁ   KISIELIC luty   2022



 12

drogą wiary, modlitwy, świętości i aktywności apostolskiej.
„ Rodzina jest   drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.... jest tą 
drogą, od której nie może się on odłączyć” (List do rodzin 2, JPII 1994),. 
Spojrzenie na  bł. ks. Jankowskiego przypomina nam o tym, że z rodziny 
pochodzimy i do  rodziny zmierzamy, a to jacy w rodzinach jesteśmy zależy 
tylko od nas. W osobie Błogosławionego mamy dobry przykład do 
zastosowania.
    Wypowiedzi ks. Józefa zachwycają swoją dojrzałością, a jednocześnie 
zwykłością.
„...staram się    wykorzystać czas, bo czas   już nie wraca..., odkąd  lepiej 
poznałem Boga i zrozumiałem na czym polega doskonałość człowieka, pragnę 
ukochania Boga jak najgoręcej...,chcę zdobyć dla Boga wiele dusz, ale to jest 
możliwe tylko przy wielkiej miłości Boga..., ofi ara rodzi miłość, żebym zawsze 
jak najwięcej  korzystał ze Mszy św. gdzie Bóg najwięcej daru miłości użyczyć 
mi pragnie...pragnę kochać Boga nad życie,   oddam je chętnie  w każdym 
czasie, ale bez     gorącej i wielkiej miłości Boga nie chciałbym iść na drugi 
świat... „ Przykład św. Wincentego   Pallo"  ego powodował, że ks. Józef stawiał 
sobie najwyższe wymagania.
 Okrucieństwo II wojny    światowej doprowadziło do męczeńskiej 
śmierci ks. Józefa, jednak śmierć tą poprzedziło    wiele heroicznych zachowań. 
W miarę zbliżania się    frontu, Pallotnów z Ołtarzewa przesiedlono za Wisłę. 
Ks. Józef wraz z kilkoma     braćmi dobrowolnie   pozostaje     w domu 
seminaryjnym i w akcie   zawierzenia wywiesza obraz Matki Bożej Miłości. 
Organizuje schronienie i żywność dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Dom 
wypełnia się rannymi. Wreszcie     przeradza się w     szpital. Jednocześnie   
odprawia Msze św. i spowiada, nikogo nie pozbawiając okazji przyjęcia Jezusa, 
jakże często na ostatnią drogę.
W 1941 roku aresztowano go i więziono na Pawiaku w Warszawie. 28 maja 
tegoż roku, został wywieziony do Oświęcimia, (tym samym transportem co   
O. Maksymilian Maria Kolbe). Na Pawiaku, podobnie jak i w obozie był okrutnie 
bity, torturowany i z uwagi    na sutannę    szczególnie prześladowany i 
poniżany.
Zmarł 16 października 1941r. w piątym roku kapłaństwa, mając 31 lat. (za 37 
lat Karol Wojtyła zostanie Papieżem).
 Aktu beatyfi kacji ks. Józefa Jankowskiego dokonał Ojciec Św. Jan Paweł II               
w  Warszawie, dnia 13 czerwca 1999r,  wynosząc    wówczas na  ołtarze 108 
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polskich Męczenników za wiarę.
      Ten Błogosławiony, na     którego wizerunek mamy okazję często spoglądać, 
pozostawił po sobie wiele wypowiedzi, których klerycy uczyli się na pamięć. 
Może warto zapamiętać i wprowadzać w życie choć jedno z nich.
– „ Im więcej Boga miłować będziemy, tym większe rzeczy u Niego 
wyprosić możemy”.
– „Uświęcić się możemy tylko przez większą miłość. Wg św. Tereski nie 
umartwienia i zaparcie się prowadzą do świętości, lecz ufność bez granic, 
dziecięctwo. Módlmy się o to, polecajmy się Matce Najświęszej”.
– „Prośmy Boga, by nauczył nas cierpieć i innych uczyć cierpieć”.
– „Bóg jest najwięcej zatroskany o twoją świętość, pozwól Mu działać”.
                                                                                     Iwona Zyskowska
          Źródło:
             www.mtrojnar.rzeszów.opoka.org.pl

              www.pallotyni.pl

Błogosławiony Ks. Józef Stanek

 Urodził się 4 grudnia 1915 roku w Łapszach Niżnych, zwanych też 
Spiszem.  Był ósmym, najmłodszym dzieckiem rodziców Stanka i Anny             
         z     domu  Nowak.  Rodzice   zajmowali się rolnictwem, na ubogiej górskiej 
glebie. Podobno Józek od   najmłodszych lat był bardzo refl eksyjny. Być może 
skłaniała go do przemyśleń  piękna panorama Tatr, które mógł podziwiać    
przez okna domu. Na pewno     też przyczyniła się do tego utrata rodziców          
i dziadków, którzy  umarli z  powodu panującej zarazy tyfusu w 1923 roku. 
Wówczas opiekę nad nim przejęło starsze rodzeństwo.
 Od wczesnych lat dziecięcych, charakteryzował    się także pragnieniem      
zdobywania wiedzy, był pilny we wszystkim, chętnie pomagał. Już jako     
ministrant wspomagał proboszcza w nauczaniu  religii.
Ukończył      szkołę średnią w Wadowicach na Kopcu. Miał     wielu tych samych 
nauczycieli co Karol Wojtyła, między    innymi      profesora Władysława 
Kotlarczyka.  Był muzykalny, grał na tubie w wadowickiej orkiestrze dętej.  Po 
Wadowicach   wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa    Katolickiego Księży 
Pallotynów w Sucharach nad Notecią, gdzie odbył nowicjat. W 1937 roku 
podjął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Wojna 
zmusiła wówczas  kleryków do ucieczki na wschód Polski, gdzie  zostali   
aresztowani przez Bolszewików.  Stanek uciekł z obozu do rodzinnego Spisza, 
które  włączono już do Słowacji.  Po ustabilizowaniu sytuacji, „zieloną granicą” 
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z kolegami wrócił do seminarium kontynuować studia.   Wyświęcony na 
kapłana 7 kwietnia 1941 roku w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie,          
z    radością  odprawił swoją    prymicyjną Mszę Świętą w Łapszach Niżnych        
w dniu 14 kwietnia br.   Następnie podjął tajne studia  na wydziale   socjologii  
Uniwersytetu  Warszawskiego.
 Po wybuchu Powstania Warszawskiego pełnił funkcję kapelana                    
w Zakładzie   Sióstr Rodziny Maryi na Koszykach, przy ulicy Hożej w Warszawie. 
W konspiracji duszpasterz    w Zgrupowaniu Armii Krajowej „Kryska”, które 
działało na    odcinku czerniakowskiego Powiśla.
Ks. Józef - pseudonim „RUDY” -   z dużą odpowiedzialnością i ogromnym 
zaangażowaniem zajął się powierzonymi mu zadaniami. Odprawiał Msze 
święte polowe i spowiadał. Głosił słowo Boże nie okazując lęku, mimo 
narastających niebezpieczeństw ze    strony okupanta. Stałym     miejscem 
jego    duszpasterskiej działalności były   szpitale polowe, gdzie    niósł    
Chrystusa w sakramentach. Dawał swoją obecnością nadzieję chorym                          
i umierającym.
Świadczył jednak nie tylko pomoc duchową.  Odważnie udawał się na 
najbardziej wysunięte   pozycje powstańcze by zabierać  rannych. Pomagał 
wyciągać  spod gruzów zasypanych, żyjących jeszcze powstańców.  Wielu           
w ten sposób zostało    uratowanych od śmierci. Nakłonił   powstańców, na 
własną odpowiedzialność, do zniszczenia posiadanej broni. Hitlerowcy 
natychmiast   rozstrzeliwali każdego Polaka, który miał broń, więc w ten 
sposób ks. Józef chciał ich ratować. Ponadto brak broni, którą przejmowali 
Niemcy, by zabijać Polaków, w    znaczący sposób ich osłabiał.
W    najbardziej krytycznej sytuacji pozostał      z żołnierzami  i ludnością 
cywilną na lewym brzegu Wisły.
        „ 23 września padł ostatni punkt oporu na Czerniakowie, powtórzył się 
scenariusz z     poprzednich dzielnic Warszawy. Bezwzględni hitlerowscy 
żołdacy mordowali rannych i bes$ alsko   obchodzili   się z      sanitariuszkami. 
Na haku    na murze powieszony został   kapelan oddziału powstańczego.”(23 
09 1944r).
W ostatnich chwilach życia ks. Józef okazywał heroiczne cnoty. Błogosławił 
ludność    przechodzącą przed   nim i będącą świadkami tych ostatnich 
wydarzeń     jego życia. Hitlerowcy pędzili właśnie żołnierzy i ludność cywilną 
do niewoli i obozów     zagłady. Każdy z idących miał zobaczyć „Rudego” 
nazywanego przez nich „głównym bandytą powstania”
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  Ks. Józef Stanek został   beatyfi kowany       przez Jana Pawła II,             
           w ramach wyniesienia    na ołtarze 108 polskich Męczenników      za 
wiarę, dnia 13 czerwca 1999 r w Warszawie.
 W kazaniu     wygłoszonym podczas poświęcenia pomnika ks. Józefa 
Stanka,    23 września 1994 roku Prymas Polski, Józef Kardynał Glemp, 
wypowiedział następujące słowa:
„(...) Cechował go ten rodzaj odwagi, który kazał iść naprzód, niezależnie od 
świszczących kul. Nie zważając na niebezpieczeństwa, szedł     tam gdzie 
słyszał jęk, gdzie był ból, gdzie można było otrzeć łzę, gdzie można było 
zabandażować, gdzie można było wyspowiadać, gdzie można było 
pobłogosławić...”.
„(...)Dochodzimy tutaj do tajemnicy życia ks. Józefa Stanka, na którą składało 
się poszukiwanie    tego, co trudniejsze – zawsze bowiem przyświecał mu 
wzór założyciela   Księży    Pallotynów Świętego Wincentego Pallo$  ego.”
Ks. Józef Stanek podjął swój krzyż z miłością.
 Odwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego   warto zatrzymać 
się w kaplicy, której to patronem, jest bł. Pallotyn ks. Józef Stanek. Za każdym 
razem będąc w naszym parafi alnym kościele, można uciekać się do 
wstawiennictwa  bł. ks. Józefa Stanka, prosząc o dary tak bardzo potrzebne 
współcześnie do codziennego życia. Dary, których posiadanie, pozwala 
zwyczajnością głosić Chrystusa np. poprzez odwagę w mówieniu prawdy,              
z zachowaniem  szacunku względem rozmówcy, bądż też pilności                     
 w wykonywaniu każdej,  nawet najmniejszej czynności.  Wchodząc w duchowy 
dialog  z   Błogosławionym, każdy   może doświadczyć   swoich potrzeb           
           i podjąć współpracę w ich realizacji.
                                                                                              Iwona Zyskowska

Źródło:
www.mtrojnar.rzeszów.opoka.org.pl
www.lapsze.pijarzy.pl
www.1944.pl

www.ewastankiewicz.wordpress.com
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE                          
1 – 28. 02.2021 R.

1. 02.02. - środa -  Święto Ofi arowania Pańskiego, 
błogosławieństwo świec i Dzień Życia Konsekrowanego. 
Dodatkowa   Msza św.      o godz.  10.30. Taca z tego dnia 
przeznaczona jest   na   klasztory  klauzurowe.
2.     03.02. - czwartek  -  I czwartek miesiąca,  04.02. - I piątek  
miesiąca i   05.02. - I sobota miesiąca .  
 W I  czwartek miesiąca modlimy się o nowe i święte  
powołania kapłańskie i zakonne.  Jak zawsze po Mszy św.                 
o godz. 18.00 zapraszamy na Adorację Najświętszego 
Sakramentu, wraz ze Wspólnotą    Pogotowia Modlitewnego    
z    możliwością skorzystania    z Sakramentu pokuty                                       
i pojednania. 
  W  I  piątek miesiąca   o godz. 15.00  zapraszamy   na 
nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia i koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. 
O 15.30  spowiedź   dla     dzieci, a  o    godz.16.00     Msza św.   
O godz. 17.30 spowiedź dla dorosłych, a o godz. 18.00 Msza 
św.    
 Do chorych   udamy się: ks. Proboszcz w czwartek                   
i piątek, a ks. Tomek w piątek, od godz. 9.00. 
 W I sobotę miesiąca    odprawimy nabożeństwo do 
Matki Bożej po Mszy św. o godz. 8. 00. Po nabożeństwie 
spotkanie  wspólnoty  Żywego Różańca.
3. 11.02.  -    piątek  -  wspomnienie  Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes –    Światowy Dzień Chorego.  Dodatkowa 
Msza św.  o godz.      10.30, szczególnie       dla chorych                                   
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i    cierpiących      połączona z   Sakramentem   namaszczenia 
chorych.
4. 11.02.   - piątek   - o godz.  16.45  przed  Mszą św. 
wieczorną,    spotkanie    dla         kandydatów     do 
bierzmowania    z grupy      Matki Bożej Królowej Świata  -     
z    grupy   p. Gabrieli , a     po Mszy     św. wieczornej  z  grupy   
p.Grzegorza.
5. 14.02. -   poniedziałek -   Święto świętych Cyryla                      
i Metodego – Patronów Europy.
6. 18.02. -  piątek     -   po   Mszy      św. wieczornej 
spotkanie dla     kandydatów do bierzmowania    z grupy św. 
Józefa.
7. 20.02.  - niedziela    -  o godz. 14.00 Msza św dla rodzin 
z dziećmi   niepełnosprawnymi. 
8.       20.02.  -   III  niedziela   miesiąca  -  taca inwestycyjna.
9.       25.02. - piątek    - po       Mszy św. wieczornej      spotkanie 
dla kandydatów       do bierzmowania     z grupy św. 
Wincentego Pallottiego.
10.  26.02.  -  sobota  -   po     Mszy św.    wieczornej, 
ostatnie spotkanie dla rodziców    dzieci z klas III, które 
przystąpią     w tym roku szkolnym do    I Komunii Świętej           
w kościele.
11.  27.02. -   niedziela  -     o godz. 12.30   zapraszamy 
dzieci i rodziców  na  kolejną  Mszę   Świętą inicjacyjną,        
      w   czasie  której   będzie  wręczenie Pisma Świętego.

                     

**********
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INTENCJE  MSZALNE  NA CZAS 
  30.01.22  - 06.03.22

IV   NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01.2022
8.00
9.30 Za parafi an.
11.00   1. Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Marzeny                
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej 
Świata.
2. Śp. Helena, Alfons i Edward Krupińscy.
12.30   Śp. Stefan Bugaj 5 r. śmierci i śp. Mieczysław Bugaj.
18.00  Dziękczynno – błagalna z okazji 80  urodzin 
Edwarda Narloch i 60  urodzin Mariana Narloch z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Królowej Świata – intencja 
od rodziny.
                       PONIEDZIAŁEK 31.01.
18.00  Śp. Mieczysława Szalkowska – 25 r. śmierci.

WTOREK 01.02.
18.00  Śp. Roman i Henryka Czapiewscy – 29 r. śmierci.

ŚRODA 02.02.
18.00  Dziękczynno – błagalna z okazji 18  urodzin Julii z prośbą 
o Boże błogosławieństwo,  światło Ducha św. i opiekę Matki Bożej 
Królowej Świata.
  CZWARTEK 03.02.
18.00  Za Danutę z okazji 20   urodzin, o światło Ducha Św, Boże 
błogosławieństwo, wytrwanie w powołaniu i wszelkie potrzebne 
łaski.        

 PIĄTEK 04.02.
16.00   Śp. Jan Dzieniszewski  ( 1 )
18.00  Śp. Stefan Matuszewicz z okazji urodzin.

 SOBOTA 05.02.
8.00  Za zmarłych z rodziny i cierpiących w czyśćcu.    
18.00  1. Śp. Małgorzata Marciniak – 2 r.  śmierci – intencja od 
córki z rodziną.
2.  Śp. Jan Dzieniszewski ( 2 )
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V NIEDZIELA ZWYKŁA 06.02.2022
8.00    Śp. Jan Dzieniszewski  ( 3 ) 
9.30  Śp. Mieczysław Korzeniewski – 25 r. śmierci  i rodzice                  
z obojga stron.
11.00   Śp. Paweł Kruk – intencja od rodziny.
12.30   Śp. Feliks i Ewa Mańkowscy.
18.00  1.  Śp. Ignacy i Łucja Perwejnis i Terenię Gajowniczek.
2.   Za Danutę  z okazji 20 urodzin, o światło Ducha Św, Boże 
błogosławieństwo, wytrwanie w powołaniu i wszelkie potrzebne 
łaski.
                        PONIEDZIAŁEK 07.02.
18.00   1. Śp. Teresa Leszczyńska - 30 dzień po śmierci.
2.    Śp. Jan Dzieniszewski ( 4 )

WTOREK 08.02.
18.00 1. Za Jakuba z okazji urodzin, o światło Ducha Św, Boże 
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.
2.  Śp. Jan Dzieniszewski ( 5 )
  ŚRODA 09.02.
18.00 1. Śp. Jan Dzieniszewski  ( 6 )
2.  Za parafi an.

CZWARTEK 10.02.
18.00 Śp. Jan Dzieniszewski  ( 7 )

PIĄTEK 11.02.
10.30   Za chorych i cierpiących. 
18.00 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 80 urodzin dla żony           
z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
Królowej Świata oraz  wszelkie potrzebne łaski.
2.  Śp. Jan Dzieniszewski  ( 8 )  

SOBOTA 12.02.
8.00  Dzieło powołań.    
18.00    Śp. Jan Dzieniszewski ( 9 )

VI NIEDZIELA ZWYKA 13.02.22
8.00    Dzieło powołań.   
9.30 Za parafi an.
11.00   Prośba o Boże błogosławieństwo nowego domu,                
     o błogosławieństwo zdrowia, pokoju i rodości dla mieszkańców 
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i gości.
12.30   Śp. Janina Wróblewska 5 r. śmierci.
18.00   Śp. Jan Dzieniszewski  ( 10 )

           PONIEDZIAŁEK 14.02.
18.00   Śp. Jan Dzieniszewski  ( 11 )

WTOREK 15.02.
18.00   Śp. Jan Dzieniszewski ( 12 )
 ŚRODA 16.02.
18.00   Śp. Jan Dzieniszewski  ( 13 )
  CZWARTEK 17.02.
18.00  Śp. Jan Dzieniszewski ( 14 )

PIĄTEK 18.02.
18.00  Śp. Jan Dzieniszewski   ( 15 )

SOBOTA 19.02.
8.00     Śp. Jan Dzieniszewski ( 16 )
18.00   Śp. Zenon Kochanowski z okazji urodzin.

VII NIEDZIELA ZWYKA 20.02.22
8.00  Śp. Maria Przybyłowska – od Zakładu Pogrzebowego 
„Eden”.
9.30    Za parafi an.
11.00    Śp. Katarzyna  i Karol Ksyta, za rodzeństwo, braci                 
i siostry, za dziadków, Ludwik Ksyta, Konstanty Nowakowski               
i babcia Marianna.
12.30    Śp. Maria Sawicka – 1 r. śmierci.
18.00     Śp. Jan Dzieniszewski ( 17 )

   PONIEDZIAŁEK 21.02.
18.00    Śp. Jan Dzieniszewski  ( 18 )

WTOREK 22.02.
18.00   Śp. Jan Dzieniszewski  ( 19 )

ŚRODA 23.02.
18.00  1. Śp. Jan Stępkowski 40  r. śmierci i za zmarłych           
        z rodziny.
2.    Śp. Jan Dzieniszewski   ( 20 )
 CZWARTEK 24.02.
18.00   Śp. Jan Dzieniszewski  ( 21 )
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 PIĄTEK 25. 02.
18.00    1. Śp. Jdwiga Majchrzak – 1 r.  śmierci. 
       2. Śp. Jan Dzieniszewski  ( 22 )
 SOBOTA 26.02.
8.00   Śp. Jan Dzieniszewski ( 23 )
18.00

VIII NIEDZIELA ZWYKA 27.02.22
8.00   Śp. Jan Dzieniszewski  ( 24 )
9.30  Śp. Wincenty Nowicki.    
11.00   Dziękczynno-błagalna  za  Karinę z okazji  urodzin         
o światło Ducha Św i wszelkie Boże łaski.
12.30   Śp. Jadwiga Majchrzak – 1  r. śmierci – intencja od syna 
z rodziną.
18.00 śp. Marianna i Zenon Kochanowscy – od Zakładu 
Pogrzebowego „Eden”.
                        PONIEDZIAŁEK 28.02.
18.00 Śp. Jan Dzieniszewski ( 25 )

WTOREK 01.03.
18.00 Śp. Jan Dzieniszewski ( 26 )

ŚRODA 02.03.
18.00 Śp. Jan Dzieniszewski ( 27 )
   CZWARTEK 03.03.
18.00 Śp. Jan Dzieniszewski ( 28 )
 PIĄTEK 04. 03.
18.00 Śp. Jan Dzieniszewski ( 29 )

SOBOTA 05.03.
8.00 W intencji Edmunda z okazji urodzin z prośbą                    
       o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne  łaski.
18.00  Śp. Jan Dzieniszewski  ( 30 )                  

IX NIEDZIELA ZWYKA 06.03.22
8.00   Za parafi an.  
9.30 
11.00  Śp. Paweł Kruk.
12.30 
18.00    Śp. Stanisław Kibała  ( 1 )
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Pismo    Parafii  Matki Bożej Królowej Świata 
ul. Kościelna  3
14-220 Kisielice
Tel. 552756019

www.parafiakisielice.pl

Numer konta bankowego: 

94 8320 0005 0040 3902 2000 0010
.........................................

“Radosnego  dawcę miłuje Bóg...”.  ( 2 Kor 9, 7b )   Za posługi             

w kancelarii   i   czynności   religijne  w  naszej  parafi i nie ma 

cennika. Ofi ary są zgodne z sumieniem i ofi arnością ofi arodawcy.

MSZE  ŚWIĘTE  NA  TERENIE  NASZEJ  PARAFII
 

KISIELICE -    Kościół Matki Bożej Królowej Świata
- niedziela  i uroczystości - godz. 8.00, 11.00, 12.30,  18.00

- święto w dzień powszedni -  godz. 10.30  i 18.00
-  dzień powszedni  od pon. do  pt. - godz. 18.00

- sobota - godz.8.00 oraz 18.00 ( Msza Święta niedzielna )
- Łodygowo - Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego

- niedziela i uroczystości - godz. 9.30
********************************************************************

   Okazja do Sakramentu Pojednania ( spowiedzi)                                                         
- przed każdą Mszą Św.  i w czasie Mszy Św.

*******************************************************************

Pierwsze  piątki miesiąca:  - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego godz.15.00
- Msza święta dla dzieci - godz. 16.00

Sakrament pojednania -  od 15.30

************************************************************

W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja  Najświętszego Sakramentu 
do godz. 20.00. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania.

**************************************************************

KANCELARIA PARAFIALNA

WTORKI - GODZ.16.00 - 17.45
SOBOTA - GODZ. 9.00 - 11.00

Wezwanie   do   chorego, zgłoszanie  pogrzebu  możliwe poza   określonymi   godzinami,           

z wyjątkiem  niedziel  i uroczystości oraz  nieprzewidzianych sytuacji.  W  razie  nieobecności   

kapłanów   można  dzwonić  pod   numer: 552756019
Do kancelarii parafialnej można przyjść również  na  rozmowę z duszpasterzem.
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,,DZIEŃ DZIŚ WESOŁY” – WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

 W ten piękny Bożonarodzeniowy okres w naszej parafi alnej   salce 
odbyło się by wspólne kolędowanie. Uczestnicy śpiewali najbardziej 
znane i także nieznane kolędy i pastorałki. Było wspólne karaoke, historia 
kolęd i wzruszenia przy ognikach zimnych  ogni. Wszystkim    uczestnikom    
serdecznie dziękujemy. Całość   koordynowana przez panie: Hannę 
Górecką i Annę Dudzik. W spotkaniu  uczestniczyli także nasi duszpasterze 
Ksiądz Proboszcz Jerzy i Ksiądz Wikariusz Tomasz.

***



   ***

MSZA  ŚW. W  UROCZYSTOŚĆ                 
 ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO


