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Przewielebni nasi Duszpasterze!
Z okazji pamiątki ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa przyjmijcie
serdeczne życzenia, abyście zawsze dawali z siebie to, co najlepsze, ale też
najlepszego oczekiwali od innych. Nie przestawajcie dodawać nam otuchy,
bowiem to jedyny sposób, by pobudzać do działania samych siebie.
W imieniu wszystkich Parafian – Redakcja

ZAMIAST WSTĘPNIAKA

D

obiegają końca wielkopostne przemyślenia. Przed nami Święte Triduum
Paschalne. To dla ludzi wierzących już Święta. Jest po rekolekcjach, tylko ilu ludzi w nich
uczestniczyło? A mówi się dziś, że trzeba inwestować w siebie... W siebie to dla mnie
znaczy przede wszystkim w sferę duchową.
A dziś, obok kulejącej gospodarki, wielu,
więcej niż zwykle, bankrutów duchowych.
Kto właściwie znalazł czas na pojednanie
z Bogiem w sakramencie pokuty? Wielu
odłoży to na Wielki Piątek i będą stali w godzinnych kolejkach, jak za dawnych czasów.
Wielki Czwartek. Minęło dwa tysiące lat,
a Judasz ciągle zdradza i tak już zostanie. Za
jeden wieczór słabości musi pokutować całą
wieczność. Znów Piotr nie chciał, aby Jezus
umywał mu nogi. Piotrze, kiedy ty zrozumiesz, że to Wielki Czwartek? Wielki
Czwartek to kapłaństwo – tajemnica Boga
i człowieka. Boga – bo powołuje i wybiera,
człowieka – bo odpowiada na wezwanie. Kapłaństwo to również tajemnica rodzinnego
domu, z którego się wychodzi na zawsze i nie
wraca. Wielki Czwartek to nieogarniona tajemnica Eucharystii. „Bierzcie i jedzcie...
Kto ten Chleb spożywa, będzie żył na wieki.
W Wielki Piątek dotkniemy tajemnicy
krzyża. Każdy z nas boi się cierpienia, ale
ono wyzwala człowieka, oczyszcza, uczy
pokory. „Każde spojrzenie na krzyż, niech
niepokojem zagości, bo wszystko w życiu to

nic wobec tak wielkiej Miłości”. Po jakiej
Polsce chodzisz dzisiaj, Panie? Wśród jakich
ludzi? „Polak pracować nie może, bo rodzi
się zmęczony i żyje po to, aby odpocząć” –
słowa te wstrząsnęły mną, kiedy wypowiadał je obcokrajowiec, charakteryzując Polaków, a potem dodał: „Chcesz zobaczyć
polskie chrześcijaństwo? Zawiozę cię w niedzielę do dużych sklepów w mieście”. Człowiek musi w życiu mieć wartości. Musi mieć
do czego wracać i czym żyć!
Wielka Sobota. Niepokoją mnie ci wszyscy, którzy przychodzą do kościoła tylko
z przyzwyczajenia, jak na spacer. W Wielką
Sobotę zabiorą ze sobą koszyk, którego będą
się wstydzić po drodze. A w kościele nie
zauważą nawet Chrystusa w grobie, tylko
niecierpliwie będą wypatrywać kapłana
z kropidłem. A przecież to dom naszego
Ojca. I nasz dom. Na Liturgię Wigilii Paschalnej nie przyjdą tłumnie, bo trzeba zabrać świecę, odnowić przyrzeczenie wierności Bogu i wysłuchać, więcej niż zwykle,
czytań. Poza tym będą zmęczeni, a jeśli
w górach zostanie jeszcze trochę śniegu –
pojadą na narty.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
W tradycji trzeba pójść na Rezurekcję i może
w ogóle do kościoła, bo przykazanie kościelne mówi, że trzeba przynajmniej raz... O jakiej radości zmartwychwstania będą mówić?
Czy w ogóle będą o tym mówić?

N

iech dla wszystkich Czcigodnych Parafian i Czytelników fakt zmartwychwstania i Chrystus Zmartwychwstały będą
tym, dla czego warto żyć i mieć do kogo
wracać – bowiem człowiek musi mieć czym
żyć i do czego wracać! Inaczej przestaje być
człowiekiem...
Ks. Stanisław Stelmaszek – proboszcz
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Spotkanie z Jezusem
KATARZYNA WOJCIECHOWSKA

W dniach 24–26 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów Zespołu Szkół nr 8. Prowadził je dominikanin o. Marek Kosacz wraz z zaproszonymi
gośćmi – wrocławskimi animatorami. Nad sprawnym przebiegiem całości czuwali szkolni katecheci.

R
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matyka: życie, problemy młodych ludzi, takich jak my.
– Bardzo podobał mi się wtorkowy koncert. Ładne, poruszające teksty piosenek i ich
ciekawe aranżacje, docierające do duszy,
sympatyczny wokalista.
Duchowe ćwiczenia były bardzo dobrze
zorganizowane, nikt nie miał trudności
z wzięciem w nich udziału:
– Organizacja była bardzo dobra, dzięki
wcześniej ogłoszonemu planowi i podziałowi na grupy panował porządek, a krótki
czas trwania poszczególnych zajęć wymuszał ich treściwość.
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fot. S. Olga Wojdag

ekolekcje, wzorem innych lat, zawierały
w sobie zarówno elementy modlitewne
jak i integracyjne, czy wręcz rozrywkowe.
Do tych pierwszych należały konferencje,
Msze św. i spowiedź. Natomiast tematyczne
spotkania w grupach, koncert czy też przedstawienie były lżejszą formą ćwiczeń wielkopostnych. Wszystkie jednak części wymagały skupienia, zmuszały do refleksji,
zbliżały do Boga.
Największą popularnością cieszyły się
konferencje o. Marka:
– Podobało mi się, że ksiądz mówił
przystępnie i zamiast moralizować dawał
konkretne przykłady i wnioski.
– Nie mówił, jak to się często zdarza, sucho i patetycznie, tylko jak człowiek ze
zdrowym podejściem do życia i młodzieży.
– Bardzo pouczające, dające do myślenia, a przy tym przystępne konferencje,
przedstawione z humorem!
– Trafiał do młodzieży.
Także inne propozycje znalazły oddźwięk wśród uczestników:
– Najbardziej podobała mi się różnorodność form przeprowadzonych zajęć, ich
związek z naszymi zainteresowaniami, te-

fot. S. Olga Wojdag
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olejne rekolekcje za nami... I chyba kolejne udane. Rozwiały ogrom wątpliwości, utwierdziły w pewnych przekonaniach.
Oby następne były do nich podobne! n
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fot. S. Olga Wojdag

– Plakaty i rozdane plany rekolekcji informowały o godzinach i rodzajach spotkań.
– Wymiana grup na poszczególne zajęcia przebiegała sprawnie. Propozycje zajęć
były zróżnicowane.
Sam pomysł zorganizowania rekolekcji
w szkole spotkał się z różnymi opiniami:
– Myślę, iż organizacja rekolekcji w szkole jest bardzo dobrym pomysłem, gdyż szkoła powinna brać udział w wychowywaniu
młodych ludzi, a rekolekcje to przecież jedna
z jego form. Poza tym szkoła nie może odcinać się od faktu, że Kościół odgrywa ważną
rolę w życiu społecznym.
– Bardzo dobry pomysł, pozwala się
skupić jedynie na rekolekcjach, pozostawia
czas na przemyślenie wielu spraw.
Były jednak i inne zdania:
– Rekolekcje w szkole są niepotrzebne,
bo wszyscy wykorzystują to, żeby nie chodzić na lekcje i robią sobie wakacje.
– Uważam, że rekolekcje kosztem lekcji
są nieporozumieniem.
– Kto miał skorzystać – skorzystał; rekolekcje – obowiązek, czas wolny, czy czas
przemyśleń, ocena jest indywidualna.
Dla większości duchowe ćwiczenia były
doświadczeniem, które czegoś nauczyło, czasem wyciszenia, refleksji i zbliżenia do Boga:

– Dzięki rekolekcjom zrozumiałam, jak
ważny jest Kościół w życiu człowieka, oraz
że istnieją różne sposoby wychwalania
Boga.
– Niewątpliwie był to dla mnie czas dokładniejszego przyjrzenia się sobie, swojemu życiu, zastanowienia się nad wartościami, które wybieram.
– Był to czas zastanowienia się nad życiem, sobą – na tle społeczności szkolnej,
znajomych, przyjaciół.
– Rekolekcje pozwoliły mi spojrzeć na
wszystko z innej perspektywy.
– Nauczyłem się pokory w słuchaniu innych, dystansu do życia.
– Czy były dla mnie czasem przeżyć duchowych, zmieniły coś w moim postępowaniu? W ostatnim okresie dokonuje się w moim
życiu wiele zmian, jest to dla mnie trudny
okres. Czas rekolekcji spowodował, że mogłam uciec od rzeczywistości, był to dla
mnie czas przeżyć duchowych, ale nie wiem,
czy one były ostateczną przyczyną moich
zmian wewnętrznych.
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Jezus żyje!
MAŁGORZATA JEDYNAK

W dniach od 31.03 do 1.04 br. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 50 przeżywały swoje szkolne rekolekcje. Prowadził je w tym roku ks. Łukasz Kręczyński,
wikariusz z Pogorzeli (diecezja kaliska).
dkupiciel Świata, Jezus Chrystus, nieO
ustannie wzywa nas do nawrócenia.
Szczególnie chętnie odpowiadamy na to

fot. Małgorzata Jedynak

wezwanie w czasie Wielkiego Postu. Rekolekcje Wielkopostne to wyjątkowa okazja,
by podjąć postanowienie poprawy.

daktyczne szkoły. Jedynie uczniowie, którzy
nie chcą włączyć się do rekolekcji, np. z powodu innego wyznania, mają możliwość
odbycia zajęć dydaktycznych ze swoimi nauczycielami. W rekolekcjach uczestniczyły
dzieci ze wszystkich klas wraz z bardzo
ofiarnie sprawującymi opiekę wychowawcami i nauczycielami.
Tematem tegorocznych rekolekcji było
hasło: „Jezus żyje”. Tę główną myśl starano
się przybliżyć i podać dzieciom w oparciu
o fragment Ewangelii relacjonujący spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką przy studni
Jakubowej. „Żywa” woda ze studni, woda
czysta, gasząca pragnienie, konieczna do kąpieli, do mycia się i do utrzymania czystości
– to doskonały symbol Bożego przebaczenia

6
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Od kilku już lat dzieci i młodzież mogą
przeżywać swoje rekolekcje zarówno w kościele, gdzie odprawia się zazwyczaj rekolekcyjne Msze św., jak i w szkole, która jest
doskonałym miejscem spotkań w małych
grupach. Szkoła ma też możliwość zebrać
w jednym miejscu większą ilość uczniów celem zorganizowania spotkań o charakterze
nieco luźniejszym, aniżeli spotkania przy
modlitwie w kościele. Oczywiście, w tym
czasie zawieszone są wszystkie zajęcia dy-

RELACJE

ala gimnastyczna stanowiła miejsce,
S
w którym odbywały się zajęcia pod hasłem: „Śpiewam Tobie, Panie”. Były gitary

fot. Małgorzata Jedynak

i dużo wspólnego śpiewu. Zresztą śpiew
rozlegał się zawsze i wszędzie; i – co jest
zrozumiałe – w kościele, i w atrium (sala
gimnastyczna dla dzieci z nauczania zintegrowanego), i w poszczególnych klasach.

fot. Małgorzata Jedynak

i Bożej łaski, której tak bardzo potrzebuje
każdy człowiek.
Rekolekcjonista wykorzystywał ten symbol wody bardzo przystępnie i obrazowo. Znalazła się zatem w jego naukach i atrapa prawdziwej studni, i wiadro wyciągane ze studni;
nie brakowało też i innych skojarzeń z wodą,
jak ryby i ryb łowienie, jak cudowna wędka,
dzięki której można było wyłowić symboliczne ryby z napisami radość, miłość, pokój. Była
też inscenizacja ilustrująca obmycie z grzechu: dziecko umazane błotem bardzo gorliwie
zmywało wszelki brud, by przedstawić czystość duszy po rozgrzeszeniu.
W salach szkolnych odbywały się spotkania poszczególnych klas z animatorami.
Były to studentki II roku Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz
nasz parafianin – Tomasz, który bardzo
czynnie był zaangażowany podczas dwóch
dni. Tam już było trochę teorii i pracy nad
tekstem ewangelicznym.

Te Szkolne Rekolekcje w „Pięćdziesiątce” przygotował i zorganizował ofiarny zespół katechetek i nauczycieli religii, pracujących w tej szkole. One też zadbały o piękną
oprawę liturgiczną na rekolekcyjnych Mszach
św. odprawianych w kościele M.B. Bolesnej
na ul. Bałkańskiej. Wybór kościoła był na
pewno trafny. Dzieci mogły bezpiecznie
przejść ze szkoły do kościoła na Mszę św.
Podczas rekolekcji katecheci zatroszczyli się również o słodki poczęstunek dla
animatorów i nauczycieli. Było to możliwe
między innymi dzięki dobroci i życzliwości
Pań z Komitetu Charytatywnego Parafii
Odkupiciela Świata oraz tamtejszych Parafian, którzy podarowali wspaniałe ciasta
własnego wypieku.
ekolekcje niewątpliwie były wielkim
R
przeżyciem dla wszystkich uczniów.
Oni sami pięknie to relacjonują. Na przykład Mateusz Ziach z kl. 3a pisze, że rekolekcje „były wprost niezapomniane”, a Mateusz Dziemidowicz z kl. 3b stwierdził, że
„ten piękny czas, spędzony na rekolekcjach,
był mi bardzo potrzebny”.
Ubogaceni tymi wspaniałymi przeżyciami rekolekcyjnymi wierzmy mocno i wyznawajmy prawdę, że „Jezus żyje”, bardzo
nas kocha i pragnie, byśmy i my coraz bardziej Go kochali. n
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Uroc zystość
Zm ar t w y c h wstani a
P ań ski e g o
KS. CZESŁAW MORAŃSKI

W drodze do Emaus...
Zdarza się, że drogą uczniów niosących
swój niepokój i niepewność, idziemy my.
Oczy nasze na uwięzi naszych przemyśleń
i przemodleń nie pozwalają nam dostrzec
w Odwiecznym Wędrowcu, który ociera swe
stopy o nasze wyboiste drogi, Zmartwychwstałego Pana. Przyłącza się do nas, zajętych
opowiadaniem naszych oczekiwań i cierpliwie znosi nasze wyjaśnienia. On pozwala nam
się wypowiedzieć w nadziei, że może
w zamian za to zechcemy
Go słuchać. Cóż to za
rozmowy prowadzicie
ze sobą w drodze? (Łk
24, 17) pyta, jakby
nie odczyty-

8

wał myśli, jakby nie wiedział, co tkwi w człowieku. Daje nam czas na ogarnięcie sytuacji.
On wie, że potrzebujemy czasu, aby odczytać znaki Boże. Przysiada na skraju
naszego wieczoru; także On odczuwa pragnienie i chce odpocząć po wędrówce Paschy.
Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił (Łk 24, 29). Prośba wpisana w ciszę wieczoru, w godzinę
mroku i Jego zwycięstwa. Zostań z nami...
bo dzień się już nachylił, a także my schylamy się do wewnątrz, aby nakarmić nasze
dusze odrobiną odpoczynku. Gdy
zajął z nimi miejsce u stołu, wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im
(Łk 24, 30). Wraz z tym
gestem wróciły
wspomnienia.
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Niepoznany zwyciężył zapomnienie. Wrócił
skwar pustyni, na której wystarczyło chleba
dla pięciotysięcznej rzeszy mężczyzn. Powróciły słowa: Kto spożywa ten chleb, nie umrze
na wieki (J 6, 50). Powróciła melancholia
Ostatniej Wieczerzy. Pan stał się obecny.
I właśnie wtedy, gdy otworzyły się im oczy
(Łk 24, 31), On wymknął się ukradkiem; jakby chciał powiedzieć, że Bóg jest wiecznym
misterium, i że woli bardziej być szukany niż
odnaleziony. W tej samej godzinie wybrali się
i wrócili... (Łk 24, 33). Nie mogli czekać do
rana z nowiną tak ważną. Gdy raz spotkasz się
z Miłością, pragniesz podzielić się szczęściem
natychmiast, zaraz. Pan łamiący chleb – przełamał ich lęk. Spotkanie stało się zobowiązaniem. Nie można milczeć.
Nie bójcie się!
Idźcie i oznajmijcie moim braciom...
Zmartwychwstał Pan! Śpiewajmy radosne Alleluja, chwaląc Tego, który powstał
z martwych. On – Żywy i Chwalebny – staje obecny pośród nas z pozdrowieniem: Pokój wam (J 20, 19). Od tej chwili każdy
dzień naszego życia, każde tchnienie serca
i porywy ducha wypełnione są Jego bliskością. Zmartwychwstały żyje z nami! On jest
wszystkim we wszystkich!
Nawet gdyby człowiek utracił tę świadomość, On jest wszystkim! On jest Źródłem
wszelkiego istnienia poprzez wydarzenie
zjednoczenia z człowiekiem we Wcieleniu;
poprzez naturę, którą przyjął w chwili narodzin. On jest wszystkim, już nie dlatego, że
pragnę Go i chcę żyć w jedności z Nim, ale
poprzez wydarzenie Betlejemu i Golgoty.
Żyjąc więc prawdą o swoim człowieczeństwie, staję się uczestnikiem Historii Zbawienia, która odnosi zwycięstwo w chwili
Zmartwychwstania.

Sercem pragnę przylgnąć i ustami wyznaję wiarę w Tego, który staje się moją mocą
i źródłem męstwa, który uzdalnia mnie do
pełnienia dobrych uczynków i uczy miłości
prawdziwej. Wyznaję wiarę w Jego Zmartwychwstanie. Poruszony zachowaniem niewiast przy spotkaniu z Panem Zmartwychwstałym, upadam na kolana i oddaję Mu
pokłon – Tomaszowym zawołaniem – Pan
mój i Bóg mój (J 20, 28). A On, obejmuje mnie
ramionami i wspiera nadzieją swych słów: Nie
bój się! Nie lękaj się! Nie bójcie się! – powtarza. Idźcie i oznajmijcie, że Ja żyję!
Nie bójcie się zanieść Mnie światu, który
próbuje wymazać Mnie ze swojej historii!
Nie bójcie się żyć po chrześcijańsku, chociaż
prześladować was będą. Nie bójcie się bronić
życia nienarodzonych, bo przecież Ja jestem
Zmartwychwstaniem i Życiem! Nie bójcie się
wejść ze mną w życie ludzi starych, zmęczonych posługiwaniem i pracą, schorowanych,
bo przecież ze Mną odrodzenie ducha przychodzi! Nie bójcie się uczyć swoich dzieci
modlitwy i po katolicku je wychowywać, bo
Ja pomagam zachować wrażliwość w ich sercach i rozpoznawać dobro i zło! Nie bójcie się
iść i oznajmiać, i głosić prawdę o Chrystusie
Zmartwychwstałym, nawet gdyby wasze zachowanie graniczyło z ryzykiem – nie bójcie
się! Pan da siłę swojemu ludowi (Ps 29, 11).
Żyć w pełni można jedynie w bliskości
z Jezusem Chrystusem, który nadaje właściwy sens wartościom Dobra, Miłości i Pokoju. Trwajmy więc jak najdłużej w postawie
zawierzenia i uwielbienia Żywego pośród
żywych, będąc świadkami Jego Zmartwychwstania. Niech ta prawda wpisana w nasze
dziedzictwo rozbrzmiewa poprzez pokolenia
i triumfuje. Niech triumfuje na przekór tym,
którzy na wzór Arcykapłanów wypracowują
koncepcję świata opartą na pieniądzach
i kłamstwie. „Nie można kłaniać się okolicz-
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nościom, ani prawdzie kazać, by za drzwiami stała” – przypomina nam Cyprian Kamil
Norwid – nasz narodowy poeta.
Świętokradztwo, podstęp, kłamstwo – są
charakterystyczne dla ludzi, którzy broniąc
własnych interesów, nawet Boga się nie boją.
Czy aby na pewno są oni szczęśliwi? Czy
mogą spokojnie żyć, zagłuszając sumienie
w sobie? Pouczeni zatem niewłaściwą postawą Judasza i Arcykapłanów nie chcemy dać
się przekupić złudą tego, co doczesne i przemijające, ale kształtując w sobie prawdziwe
oblicze człowieka – w jedności z Jezusem,
pragniemy iść i głosić światu, że zmartwychwstał! Chcemy być świadkami Jego
Ewangelii w rodzinie, w środowisku pracy,
w spotkaniach towarzyskich. Bo poruszenie

faktem zmartwychwstania i bliskości Boga
niech nie pozwala nam trwać w smutku i beznadziejności, ale niech będzie ożywiającą
mocą do tego, by iść i oznajmiać braciom, że
życie jest zawsze w Jezusie – nadzieją!
Kiedy przebaczasz twemu nieprzyjacielowi, kiedy dzielisz się z biednym, kiedy
bronisz słabego – wierzysz w Zmartwychwstanie! Kiedy masz odwagę powiedzieć
prawdę, kiedy poświęcasz się dla innych,
kiedy budujesz wspólnotę twego domu – żyjesz Zmartwychwstaniem! Kiedy wstajesz
rano pogodny, kiedy śpiewasz do wschodzącego słońca, kiedy radośnie podejmujesz
pracę – głosisz Zmartwychwstanie, objawiasz w sobie moc Zmartwychwstałego,
czyniąc świat lepszym i piękniejszym. n

Plan nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego
Wielki Czwartek
• Msza św. Wieczerzy Pańskiej o 1800
• Po Mszy św. procesja do ołtarza adoracji
(ciemnicy)
• Adoracja do 2200
Wielki Piątek
• Rozpoczęcie adoracji o 800
• Odwiedziny chorych w godzinach przedpołudniowych
• Droga Krzyżowa o 1500
• Nabożeństwo Męki Pańskiej o 1800
• Adoracja przy Bożym Grobie według planu
Wielka Sobota
• Święcenie pokarmów od 10 00 do 1500 co pół
godziny – w trakcie święcenia Parafialny
Zespół Caritas zbiera dary dla ubogich rodzin
(na godzinę 1600 prosimy kierowców do
rozwiezienia paczek)
• Liturgia Wigilii Paschalnej o 20 00 (prosimy
przynieść świece)
Wielka Niedziela
• Rezurekcja o 600, pozostałe Msze według porządku niedzielnego
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Plan adoracji przy Bożym Grobie
2100 –2200 Młodzież z całej parafii, Zespół
Muzyczny
2200 –2300 ul. Ćwiczebna, Młynarska,
Kwiatowa, Obornicka od nr 59
do końca nieparzyste, Obornicka
od nr 78 do 106 (parzyste)
2300 –24 00 ul. Zaułek Rogoziński
24 00 –100 ul. Parnickiego
100 –200 ul. Żmigrodzka
300 –4 00 ul. Obornicka od nr 23 do 51
(nieparzyste)
4 00 –500 ul. Obornicka od nr 2 do 36
(parzyste)
500 –600 ul. Macedońska
600 –700 ul. Na Polance
700 –800 Wspólnota Żywego Różańca,
Rada Parafialna, Parafialny Zespół
Caritas
800 –9 00 Dzieci całej parafii, scholka
dziecięca, Eucharystyczny Ruch
Młodych, Zespół Redakcyjny
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Światło Bożego Miłosierdzia
MONIKA ZAREMBA

Miłosierdzie to pełna miłości troskliwość Boga o wszystkie stworzenia, a zwłaszcza ludzi. Ma zachęcać do okazywania współczucia innym i niesienia im ulgi.

S

tary Testament określa miłosierdzie
mianem „hen”, czyli łaska. Oznacza, że
umiłowanie Boże zostało dane darmo i niezależnie od zasług przyjmującego (Wj 33,
12-17). Nowy Testament zaś wysławia miłosierdzie Boże (Łk 1, 50.54.72.78), objawione
i wyrażone przede wszystkim przez słowa
i czyny Jezusa. Powinniśmy starać się naśladować Ojca Niebieskiego w okazywaniu
miłosierdzia drugim, a Bóg ze swojej strony
okaże miłosierdzie tym, którzy sami są miłosierni.
Siostra Faustyna Kowalska otrzymała
szczególny dar Ducha Świętego dla trzeciego
tysiąclecia, stała się orędowniczką Bożego
Miłosierdzia. W swym dzienniczku zanotowała: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w białej szacie.
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa,
a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylonej szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie
promienie, jeden czerwony, a drugi biały.
W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza
moja była przejęta bojaźnią wielką. Po chwili
powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według
rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu,
ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono
najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.” (47) „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia
święto. Chcę, aby ten obraz , który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony

w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych.
Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę
je wylać na dusze ludzkie.” (49-50)

D

o tego święta każdy z nas ma się przygotować przez odprawienie dziewięciodniowej nowenny, którą rozpocząć trzeba
w Wielki Piątek. Polega ona na odmawianiu
koronki do Bożego Miłosierdzia, każdego
dnia w innej intencji, poleconej św. Faustynie przez Chrystusa. I tak, w pierwszym
dniu polecać mamy całą ludzkość, w drugim
– dusze kapłanów i dusze zakonne, w trzecim – dusze pobożne i wierne, w czwartym
– pogan, w piątym – heretyków, w szóstym
– dusze dzieci, dusze ciche i pokorne, w siódmym – dusze tych, którzy czczą i wysławiają
miłosierdzie Boże, w dniu ósmym – dusze
czyśćcowe i na koniec, w dziewiątym dniu
koronki – dusze oziębłe. Chrystus obiecuje,
w związku ze Świętem Miłosierdzia i odmawianiem koronki, odpuszczenie win i kar,
ponieważ w tym dniu „otwarte są wszystkie
upusty Boże, przez które płyną łaski” (699).
Odmawianie koronki w godzinie śmierci jest
„ostatnią deską ratunku” (687) nawet dla najzatwardzialszych grzeszników. n
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AKTUALNOŚCI SPORTOWE

PKS Tęcza górą!!!
MAREK GUT

Po naszej krótkiej nieobecności na łamach gazetki parafialnej wracamy z garścią doniesień z życia Parafialnego Klubu Sportowego „Tęcza”.

W

okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy dla młodzieży zajęcia sportowe
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 8
oraz w SP nr 20, a także w salce za kaplicą.
Podziękowania należą się w związku z tym
wolontariuszce – Paulinie Adamaszek. Zorganizowaliśmy rozgrywki w piłce nożnej halowej, koszykówce i siatkówce. Przeprowadziliśmy test z zakresu udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym. Za zwycięstwa
w meczach oraz za wiedzę – drużyny otrzymywały punkty. Tym sposobem wyłoniliśmy
najlepsze zespoły, które otrzymały w nagrodę sprzęt sportowy zakupiony ze środków,
jakie Wydział Zdrowia oraz Zarząd Osiedla
Karłowice-Różanka przyznały na realizację
programu. Dobiegły końca również rozgrywki ligowe w piłce nożnej halowej, podczas
których wystąpiło dziewięć zespołów. Najlepszą drużyną tych rozgrywek została ekipa
„Zaułek” (176 pkt.) przed „Żmigrodzką”
(124 pkt.) i „Tygrysami” (114 pkt.).
Aktualnie trwają rozgrywki ligowe w tenisie stołowym dzieci do lat 13 (19 osób,
w tym kilka dziewcząt), a także w kategorii
powyżej 14 lat. Serdeczne podziękowania
dla pana Józefa Jarosza, który bezinteresownie poświęca swój czas na opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas zajęć.
12

Zbliża się inauguracja II Olimpiady Parafialnej. Szczegółowy program zamieszczony jest na stronie internetowej Klubu
www.klubtecza.w.pl oraz w salce za kaplicą. Zakończenie Olimpiady nastąpi 24 maja.
Nagrody ufundował Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia oraz firma „Sprandi”,
która została oficjalnym sponsorem Klubu.

W

terminie od 1–11 sierpnia 2003 r. planujemy wakacyjny wyjazd na „obóz
przetrwania” pod namioty, na pole biwakowe w Kołobrzegu. Przewidywany koszt
uczestnictwa wynosi około 200 zł. Liczba
miejsc jest ograniczona (30) z powodu ilości
opiekunów, których zgłosiło się do tej pory
tylko trzech. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Markiem Gutem, najlepiej
w godzinach zajęć sportowych lub telefonicznie (352 40 93, kom. 0-693 570 089).
Czynimy starania, aby można było prowadzić zajęcia również latem, na boisku
sportowym. Nasze plany wiążemy z obiektami należącymi do wojska. Na koniec pragniemy zaprosić wszystkich, którzy mogliby
nam pomóc przygotować i zaadoptować do
celów rekreacyjno-sportowych dalszą część
pomieszczeń w budynku za kaplicą. Wolontariuszom z góry serdecznie dziękujemy! n
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PODZIĘKOWANIA
Z ogromną radością przeczytałem pismo Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, podpisane przez dyrektora Janusza Nałęckiego, adresowane do dyrektora Caritas ks. dra
Adama Derenia, a przekazane do mojej wiadomości. Oto jego
fragmenty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie serdecznie
podziękować za współpracę Parafialnemu Zespołowi Caritas
przy Parafii Odkupiciela Świata z tutejszym Ośrodkiem.
Członkowie Zespołu ściśle współpracują z pracownikami socjalnymi MOPS, w szczególności z przyległych siedzib ZTPS Nr X. Przyznawane formy pomocy są konsultowane wzajemnie. [...] Na zgłoszenia parafian zaniepokojonych sytuacją sąsiadów Zespół reaguje natychmiast. Ponadto do Zespołu zgłaszają się sami potrzebujący, którzy znajdują się w krytycznej sytuacji i samodzielnie nie są w stanie rozwiązać swoich
problemów. Działania członków Zespołu skierowane są na wszelką pomoc osobom
najbardziej potrzebującym. [...] Najważniejszą ideą pomagania jest dotarcie do najbardziej potrzebujących, dążenie do ich usamodzielnienia oraz uzupełnianie się
w proponowanych formach pomocy.
Kochani Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas!
To bardzo miłe kiedy ktoś zauważy wysiłek człowieka, jego zaangażowanie, troskę,
profesjonalizm w wypełnianiu funkcji i zadań. Wiem ile czasu poświęcacie niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym w naszej parafii, wiem też jak wiele osób dziś oczekuje
szeroko rozumianej pomocy. Najbardziej jednak cieszy mnie to, że wasza pomoc trafia
pod właściwe adresy. Nie było by to możliwe gdyby nie wasz profesjonalizm, sprawdzenia, wywiad środowiskowy. Tu jest pewność, że pomoc otrzymują właściwe osoby.
Wielokrotnie podkreślam z ambony, że wy działacie w sposób zorganizowany,
przejmując obowiązki za całą wspólnotę parafialną – bowiem troska o biednych to
obowiązek całej wspólnoty. Dziękuję również wszystkim, którzy wspierają materialnie Zespół, bo dzięki temu może on wypełniać swoje statutowe zadania.
Ks. Stanisław Stelmaszek – proboszcz

ZAPROSZENIE
Dnia 27 kwietnia 2003 roku, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 1800 serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, ich Rodziny, Przyjaciół na uroczystą Eucharystię, którą celebrował będzie w naszym kościele Metropolita Wrocławski Henryk
Kardynał Gulbinowicz. Jego Eminencja poświęci tablicę upamiętniającą wmurowanie
kamienia węgielnego oraz udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania.
Ks. Stanisław Stelmaszek – proboszcz
Nowe Tysiąclecie – 4 (29) / 2003
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PIELGRZYMKA DO WŁOCH
PADWA – LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE CASSINO – RZYM – ASYŻ – WENECJA

Zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce do Włoch
organizowanej przez proboszcza Parafii Odkupiciela Świata
w terminie od 6 do 15 czerwca 2003 r.
06.06. Wyjazd o godz. 1700. Przejazd nocą przez Czechy, Austrię do Włoch.
07.06. Przyjazd do Padwy około godz. 1200. Msza święta w Bazylice Św. Antoniego.
Zwiedzanie bazyliki i spacer do centrum Padwy, budynki Uniwersytetu, Ratusz,
place Erbe i Frutti. Dojazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
08.06. Przejazd do Loreto. Msza święta i zwiedzanie Sanktuarium Domku Maryi. Dojazd do San Giovanni Rotondo – miasteczka związanego z życiem Ojca Pio (parafia i grób świętego). Obiadokolacja i nocleg.
09.06. Zwiedzanie miejsc związanych z Ojcem Pio i przejazd na Monte Cassino (opactwo benedyktyńskie i cmentarz żołnierzy polskich). Dojazd do Rzymu na cztery
kolejne noclegi.
10.06. Zwiedzanie Rzymu – Bazylika i Plac Św. Piotra, muzea watykańskie, Plac i Schody Hiszpańskie, place barokowe Rzymu (Rotonda, Nawona, Colonna), Fontanna
di Trevi, Bazylika Św. Pawła za Murami.
11.06. Audiencja generalna u Ojca Świętego. Zwiedzanie Rzymu antycznego (Fora Cesarskie, Forum Romanum, Kapitol, Koloseum, Plac Wenecki).
12.06. Zwiedzanie Rzymu – Bazylika Św. Jana na Lateranie, S. Maria Maggiore, Plac
Republiki, Kwirynał, Katakumby.
13.06. Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie Porcjunkuli, Bazyliki Świętego Franciszka i zabytków miasta. Przejazd i zwiedzanie San Marino, najstarszej republiki świata.
Dojazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
14.06. Przejazd do Wenecji. Spacer po wyspach miasta do najważniejszych zabytków
– Most Rialto, Plac i Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów, Most Sospiri. Przepłynięcie kanałem Grande do parkingu. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy.
15.06. Przyjazd do Polski w godzinach południowych.
Cena 1.420 zł obejmuje – przejazd autokarem zachodnim (wideo, barek,
toaleta), opiekę pilota, ubezpieczenie NW i KL, wspólne wstępy (Katakumby,
Muzea Watykańskie, tramwaj w Wenecji), siedem noclegów ze śniadaniami
i obiadokolacjami w hotelach, pokoje 2- i 3-osobowe.
Zapisy w zakrystii z gwarancyjną wpłatą w wysokości 500 zł.
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Dom Doradztwa Biznesowego
Progres Sp. z o.o.
...jest spółką doradztwa podatkowego, wpisaną decyzją Ministra
Finansów Rzeczpospolitej Polskiej na listę osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Spółka zbudowana
została na bazie biura rachunkowego z ośmioletnim doświadczeniem
rynkowym.
W ramach oferowanych usług gwarantujemy rzetelne dokumentowanie prowadzonej działalności gospodarczej zarówno pod względem
podatkowym jak i rachunkowościowym. Sporządzamy deklaracje podatkowe oraz ZUS-owskie, naliczamy wynagrodzenia pracownikom
naszych Klientów. Obsługujemy osoby fizyczne i prawne; prowadzące
podatkowe księgi przychodów i rozchodów jak i pełną księgowość.
Poza technicznym dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych
oferujemy usługi doradztwa podatkowego oraz szeroko rozumianego
konsultingu gospodarczego.
Doświadczona i permanentnie doszkalana kadra pracowników merytorycznych Spółki gwarantuje kompleksową obsługę naszych
Klientów działających w „gąszczu” zmieniających się przepisów podatkowych, standardów rachunkowości oraz dynamizujących się
usług finansowych, w tym bankowych. W przypadkach wykraczających poza obszar naszych zwyczajnych zainteresowań współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi.
Nie prezentujemy sztywnego cennika oferowanych usług ze względu na wielość parametrów determinujących ostateczną cenę. Oświadczamy jednak, że oferujemy ceny ze średniego przedziału cen rynkowych, każdorazowo negocjowane z nowym Klientem. W przypadku
długotrwałej współpracy stosujemy okresowe bonifikaty dla Klientów
przechodzących przejściową dekoniunkturę rynkową.
53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 67
tel./fax (0-71) 342 84 60, tel. (0-71) 342 89 07, e-mail: ddb@op.pl
Nowe Tysiąclecie – 4 (29) / 2003
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ABY BYŁO BEZPIECZNIEJ

Jak to jest w Polsce?
ASP. SZTAB. RYSZARD ZAREMBA

W poprzednich artykułach omawiałem badania ankietowe policji przeprowadzone na Dolnym Śląsku. Pora teraz na ocenę przestępczości w skali krajowej.
W artykule posłużyłem się danymi Wydziału Prasowego KG Policji w Warszawie.

P

orównując statystycznie rok 2002 do
2001 widać wyraźny – o 2,1% – spadek
przestępczości kryminalnej. Przestępczość
o charakterze kryminalnym maleje więc
w Polsce od ponad dwóch lat. Spadek, choć
nieznaczny, przez tak długi okres wystąpił po
raz pierwszy od początku lat 90. XX wieku.
Zmniejszyła się liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, głównie – aż o 10,3%
– liczba zabójstw (w tym o charakterze rabunkowym – aż o 18,8%). Spadła też liczba przestępstw przeciwko mieniu, w tym aż o 9,7%
liczba kradzieży samochodów i o 12,0% liczba zaborów pojazdów w celu krótkotrwałego
użycia. Liczba kradzionych pojazdów spada
więc systematycznie od 1999 roku. Spadek
liczby zabójstw i kradzieży samochodów jest
najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem poprawy stanu bezpieczeństwa, gdyż w wypadku obu tych kategorii „ciemna liczba” przestępstw niezgłoszonych jest minimalna.
W 2002 roku, w stosunku do roku 2001,
mniej było także:
– uszczerbków na zdrowiu – o 1,1%,
– bójek i pobić – o 1,2%, w tym bójek
i pobić z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia – o 8,3%,
– kradzieży z włamaniem – o 6,5%,
– kradzieży kieszonkowych – o 21,4%,
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– kradzieży rozbójniczych, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – o 4,1%, tym rozbojów przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego narzędzia o 11,6%,
– fałszerstw o charakterze kryminalnym
– o 9,3%,
– oszustw o charakterze kryminalnym
– o 0,6%.
Nieznacznie wzrosła jednak liczba zgwałceń – o 0,3%.

N

a poziomie zbliżonym do roku 2001
utrzymała się liczba kradzieży cudzej
rzeczy. Zdecydowanie spadła liczba wszystkich przestępstw dokonanych z użyciem broni palnej – aż o 14,3%, przy jednoczesnym
wzroście ich wykrywalności – o 6,7%. Wzrosła aktywność policji w ujawnianiu przestępstw narkotykowych. Policjanci w całym
kraju ujawnili aż o 23,8% więcej przestępstw
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Policja jest coraz bardziej skuteczna
w ujawnianiu przestępstw gospodarczych
– wzrost o 6,0%. Ujawniono:
– oszustwa o charakterze gospodarczym
– wzrost o 6,8%,
– przestępstwa z ustawy Prawo własności przemysłowej i przeciwko własności intelektualnej – wzrost o 21,8%,
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– fałszerstwa o charakterze gospodarczym – wzrost o 1,0%,
– przestępstwa korupcyjne – wzrost
o 3,3%,
– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – spadek o 8,5%.
Ogólna liczba przestępstw nieznacznie
wzrosła – o 1,0%, przede wszystkim dlatego, że aż 11,6% wszystkich popełnionych
przestępstw w naszym kraju to przestępstwa drogowe. W 2002 roku policja ujawniła 163.012 takich przestępstw – najczęściej
dotyczyły one prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Policja objęła ściganiem
karnym o 3,4% przestępstw więcej niż rok
wcześniej. Wykrywalność wszystkich przestępstw wyniosła 54,9% i jest wyższa niż
przed rokiem o 1,1%.
Badania socjologiczne dotyczące oceny
pracy instytucji życia publicznego pokazały
najwyższe od 1990 roku, czyli od momentu
powstania policji, notowania tej instytucji.
Odsetek pozytywnych ocen pracy policji
osiągnął poziom 56 proc. Wzrosło zaufanie
do Policji i wyniosło 72% (OBOP).

Z

okazji Świąt życzę Czytelnikom samych zdrowych i pogodnych dni. Jednocześnie dziękuję za hojność podczas zbiórki
darów dla Polaków na Ukrainie. W grudniu
ubiegłego roku byłem w Kamieńcu Podolskim. Wiem, jak bardzo te dary się przydadzą. Cieszę się, że mogę pracować – choć tylko piórem – dla takiej wspaniałej parafii.
W załączeniu przesyłam podziękowanie
red. Grażyny Orłowskiej-Sondej:
Szanowni Państwo, od wielu lat uczestniczę w akcji niesienia pomocy dla Polaków
na Ukrainie. Mamy szczególny moralny
obowiązek nieść pomoc tym, którzy do dziś
czują się Polakami, tęsknią za Macierzą.
Zebrane dary przekazane zostaną tym
najbardziej potrzebującym, żyjącym w rejonie Chmielnickiego, Kamieńca Podolskiego
i Kołomyi. Obdarowani usłyszą, kto przyszedł im z pomocą. Słowa uznania składam
ks. S. Stelmaszkowi – proboszczowi Parafii
Odkupiciela Świata i Kapelanowi Policji.
Dziękuję i życzę Wesołych Świąt! Dzięki
Państwu święta będą też milsze rodakom na
Ukrainie.
OGŁOSZENIA

ð 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. w porządku niedzielnym. Sprzątanie kościoła w piątek 2 maja po wieczornej Mszy św.
ð 4 maja – podczas niedzielnych Mszy św. Słowo Boże głosił będzie misjonarz z Kamerunu. Dochód z rozprowadzanych czasopism misyjnych przeznaczony będzie na misje.
ð 11 maja – uroczystość I Komunii Świętej o godzinie 900.
ð 18 maja – rocznica I Komunii Świętej o godzinie 930, Msza św. prymicyjna O. Waldemara Drążka o godz. 1230.

Polecam usługi w zakresie: przyjęcia okolicznościowe – np. weselne,
gastronomia, dekoracja stołu i domu weselnego itp.
Kontakt – p. Barbara, tel. 329 18 35
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Z KRONIKI PARAFIALNEJ
Prace budowlane, rozpoczęte na początku marca, zmieniły wygląd wnętrza naszego kościoła. Przy wejściach zamontowano „drugie drzwi”, wykonano sufit nad jedną z kaplic,
a na ścianach trzech kaplic i naw bocznych kościoła położono tynki. Ponadto, na stropodachach naw bocznych zamontowano styropian i wylano pokrywę betonową. Wymienione
konstrukcje budowlane są niezbędne dla właściwego zabezpieczenia kościoła.
Wykonane prace częściowo zostały już zapłacone dzięki ofiarności parafian i odpowiedzialnej postawie współpracowników Rady Parafialnej. Godna najwyższego uznania jest
także bezinteresowna praca panów przychodzących na budowę. Wszystkim parafianom zaangażowanym w dokończenie budowy naszego kościoła, w imieniu ks. Proboszcza, składamy serdeczne podziękowanie, polecając sprawy kontynuacji prac budowlanych ich dalszej
ofiarności i modlitwie.
W marcu współpracownicy Rady Parafialnej zebrali cegiełki na kontynuację budowy
naszego kościoła w kwocie 9.328 zł. Ofiary złożyło 29,7% rodzin zamieszkujących parafię.
Na „wiatrołapy” parafianie złożyli 14.890 zł., tj. 34,6% kwoty potrzebnej do zapłacenia.
Ks. Proboszcz i Rada Parafialna liczą na zrozumienie i ofiarność rodzin naszej parafii
w kwietniu, aby można było spłacić zadłużenie parafii powstałe z tego powodu.
Wielkie serce okazali nasi parafianie przekazując półtorej tony darów (odzież, książki,
zabawki, środki czystości i żywność) dla naszych rodaków zamieszkujących okolice miasta Chmielnicki. Słowa szczególnej wdzięczności należą się członkom Parafialnego Zespołu Caritas, którzy zajęli się odbiorem darów, ich posegregowaniem i zabezpieczeniem, aby
nie uległy zniszczeniu podczas transportu na Ukrainę.
Parafianie, uczestniczący w dni powszednie w nabożeństwach sprawowanych w kaplicy, zauważyli „nowe” ławki. Zawdzięczamy je podwrocławskiej parafii w Długołęce,
która przekazała je naszej wspólnocie parafialnej. Dziękujemy za przewiezienie ławek na
Polankę i ich renowację.
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne nasza wspólnota parafialna odprawiła w trzech turach; młodzież w dniach 24–26 marca, dzieci w dniach 31 marca – 1 kwietnia, a dorośli
w dniach 6–9 kwietnia. Rekolekcje dla dorosłych poprowadził, jak zwykle, przedstawiciel
Zgromadzenia Sercanów – ks. Czesław Bloch z Jasienicy.
W dniach 7–12 kwietnia, w tygodniu poprzedzającym niedzielę Palmową, odbyło się
wiosenne sprzątanie placu kościelnego i terenu przy kaplicy. Paniom i Panom – wolontariuszom składamy serdeczne podziękowanie za przygotowanie terenów przykościelnych do
Świąt Wielkanocnych.
W Niedzielę Palmową 13 kwietnia Parafialny Zespół Caritas, zgodnie z tradycją, rozprowadził palmy wielkanocne. Ofiary złożone z tej okazji do skarbonek zasiliły fundusz
pomocy dla najuboższych rodzin naszej parafii.
18
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INFORMATOR PARAFIALNY

Parafia Odkupiciela Świata
ul. Macedońska 2
51-113 Wrocław

tel./fax 327 50 45
KO N TO PA R A F I I :
28 11602202 0000 0000 6012 4586
(Bank Millennium SA)
KO N TO PA R A F I A L N EGO
Z E S P O Ł U C A R I TA S :
70 11602202 0000 0000 6012 4606
(Bank Millennium SA)
K A N CEL A R I A PA R A FI A L N A
czynna w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 1700 –1800
D Y Ż U R C H A R Y TAT Y W N Y
wtorki, piątki w godz. 1700 –1800
w kaplicy (w starej kancelarii)
KSIĘŻA
Ks. Stanisław Stelmaszek – proboszcz,
Ks. Ryszard Marczycki,
Ks. Czesław Morański,
Ks. Adam Sobótka
MSZE ŚWIĘTE
w dni powszednie: 630, 1800
w niedziele: 730, 930, 1100, 1230, 1800
w święta zniesione: 630, 10 00, 1800
O DW I E DZ I N Y C H O RYC H
Z PA N E M J E Z U S E M
– w każdy pierwszy piątek miesiąca
od godziny 800
S P O W I E D Ź Ś W I Ę TA
– 30 minut przed każdą Mszą św.
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
– udzielany w każdą drugą niedzielę miesiąca
na Mszy św. o godzinie 1100

P L A N P R A C Y D U S Z PA S T E R S K I E J
ð Lektorzy i Liturgiczna Służba Ołtarza Osób
Dorosłych – spotkania w czwartki, godz. 1845
ð Ministranci i kandydaci na ministrantów –
spotkania we wtorki, godz. 1845
ð Katecheza dla dorosłych – poniedziałek,
po Mszy św. wieczornej
ð Zespół muzyczny – sobota, godz. 1900
ð Scholka dziecięca – sobota, godz. 10 00
ð Zajęcia teatralne dla młodzieży – czwartek,
godz. 1630
ð Rodzice dzieci komunijnych – uczestniczą
z dziećmi w każdą niedzielę we Mszy św.,
a spotkania rodziców odbywają się w każdą
III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1230
ð Rodzice dzieci rocznicowych – uczestniczą
z dziećmi w każdą niedzielę we Mszy św.,
a spotkania rodziców odbywają się w każdą
IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1230
ð Rodzice kandydatów do bierzmowania –
spotykają się w II niedzielę października
i II niedzielę marca po Mszy św. o 1230
ð Dzieci komunijne – spotkania w kaplicy
w każdy czwartek o godz. 1700
ð Dzieci rocznicowe – spotkania w kaplicy
w soboty po IV niedzieli miesiąca o godz. 1100
ð Kandydaci do bierzmowania (rok I) – czwartek,
o godz. 1900 (w kaplicy)
ð Kandydaci do bierzmowania (rok II) – wtorek,
o godz. 1900 (w kaplicy)
ð Eucharystyczny Ruch Młodych – sobota,
godz. 900

W lutym rozpoczęto
tynkowanie ścian naw
bocznych i podciągów

Kościół dzięki otynkowaniu
wygląda coraz bardziej okazale

N a budowie...

Prace przy ocieplaniu styropianem
dachów naw bocznych

Chwila odpoczynku...
Ci dwaj panowie
ocieplili cały dach!

Wylewanie drugiej warstwy
betonu pod ułożenie
papy termozgrzewalnej

Jak zwykle korzystaliśmy
ze specjalistycznego
sprzętu firmy Sanbet!

