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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
4. Niedziela

Wielkiego Postu

ks. Infu³at

DŸwiganie krzy¿a
Tajemnica Czwarta

Bo¿e wszechmog¹cy dziêkujemy

za Jana Paw³a II, za 27 lat Jego

Pontyfikatu i prosimy w codzien-

nej modlitwie o rych³e wyniesienie

na o³tarze.

Ojcze Œwiêty, Janie Pawle Wiel-

ki wstawiaj siê za nami u Boga, wy-

praszaj potrzebne ³aski dla naszej

rodziny, naszych Wadowic i Ojczy-

zny naszej.

Rodzina Augustyniaków
Stanis³aw, Maria,

Rafa³, Jadwiga, Eryk, Eliza

Pan Jezus nas poucza:
Kto chce iœæ za Mn¹ niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie

naœladuje.
Dla cz³owieka krzy¿em s¹ ró¿ne braki: materialne, duchowe i moralne. Kiedy

dokucza nam lub naszym bliskim choroba, gdy brak jest pracy i pieniêdzy.
Kiedy bieda
wdziera siê do
domu. Wielkim
krzy¿em s¹ rów-
nie¿ braki mo-
ralne: rujnuj¹ca
niezgoda, poni-
¿anie drugiego,
l e k c e w a ¿ ¹ c e
t r a k t o w a n i e .
Wielkim krzy-
¿em dla rodzi-
ców mo¿e byæ
taka postawa
dzieci , która
przekreœla zasa-
dy, którymi ¿y³a
rodzina: ma³¿eñ-
skie rozwody,
odejœcie od wia-
ry, porzucenie
Koœcio³a.

Krzy¿ jest
przyczyn¹ cier-
pienia, ale jest równie¿ Ÿród³em ³aski, mocy. „Kto krzy¿ odgadnie, ten nie
upadnie, w boleœci sercu zadanej”.
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S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

 Oto s³owo Pañskie

Maria Zadora

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŒW.PAW£A AP DO EFEZJAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIÊ-
GI KRONIK

EWANGELIA:  J 3, 14-21 Bóg pos³a³ swego Syna, aby œwiat zosta³ zbawiony

2 Krn 36, 14-16.19-23 Ef 2, 4-10
Gniew i mi³osierdzie Bo¿e Umarli wskutek grzechu zostaliœmy zbawie-

ni przez ³askê

Jezus powiedzia³ do Nikodema:
«Jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na

pustyni, tak potrzeba, by wywy¿szo-
no Syna Cz³owieczego, aby ka¿dy,
kto w Niego wierzy, mia³ ¿ycie wiecz-
ne. Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat,
¿e Syna swego Jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. Albo-
wiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na
œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po
to, by œwiat zosta³ przez Niego zba-
wiony. Kto wierzy w Niego, nie pod-
lega potêpieniu; a kto nie wierzy, ju¿

zosta³ potêpiony, bo nie uwierzy³
w imiê Jednorodzonego Syna Bo¿e-
go. A s¹d polega na tym, ¿e œwiat³o
przysz³o na œwiat, lecz ludzie bar-
dziej umi³owali ciemnoœæ ani¿eli
œwiat³o: bo z³e by³y ich uczynki.
Ka¿dy bowiem, kto siê dopuszcza
nieprawoœci, nienawidzi œwiat³a i nie
zbli¿a siê do œwiat³a, aby nie potê-
piono jego uczynków. Kto spe³nia
wymagania prawdy, zbli¿a siê do
œwiat³a, aby siê okaza³o, ¿e jego
uczynki s¹ dokonane w Bogu».

g³osi³ ks. infu³at Jakub Gil, nawi¹-
za³ w niej do Ksiêgi Tobiasza, gdzie
mowa jest o wdziêcznoœci. Dziœ dla
œp. Stefanii jest dzieñ wdziêcznoœci,
któr¹ sk³adamy ¿onie, matce, para-
fiance, pracownicy. Ksi¹dz zwróci³
siê do dzieci Zmar³ej, przypomnij-
cie sobie Ma³gosiu, Stasiu, ta Matka
jak Anio³ Rafa³ strzeg³a was, poma-
ga³a wybieraæ szko³y, drogi ¿ycio-
we, czuwa³a, zachêca³a, towarzyszy-
³a. Ile¿ wymodli³a siê za syna by
wytrwa³ w wyborze swego kierun-
ku ¿yciowego, aby dobrze pe³ni³
pos³ugê kap³añsk¹ w kolejnych pa-
rafiach, kiedy budowa³ koœció³
w Libertowie, ca³y czas czuwa³a. Nie
ma si³, aby za pomoc¹ s³ów wyma-
lowaæ piêkno tej Matki.

Myœlê, ¿e s³owa te dotar³y do
wielu z  nas i  j eszcze bardziej
uœwiadomi³y, kim w ¿yciu ka¿de-
go jest Matka.

Na zakoñczenie mszy ¿a³obnej
ks. kanonik Stanis³aw, syn Zmar³ej,
podziêkowa³ ks. kardyna³owi Stani-
s³awowi Dziwiszowi za list kondo-
lencyjny, ks. biskupowi Janowi, ks.
infu³atowi Jakubowi za przewodni-
czenie uroczystoœciom pogrzebo-
wym, wszystkim którzy w tych trud-

nych dniach kierowali na Jego rêce
wyrazy wspó³czucia. Dziêkowa³ za
udzia³ w pogrzebie ksiê¿om, którzy
przybyli tak licznie (oko³o 90), para-
fianom z miejscowoœci, w których
by³ wikarym, proboszczem, w³a-
dzom Wadowic, Su³kowic, chórowi
parafialnemu z Wadowic. Bardzo
wzruszaj¹ce by³y s³owa wypowie-
dziane przez ks. Kanonika. Kiedy
odchodzi tato, mama do nieba, wte-
dy kap³an zaczyna rozumieæ, ¿e zo-
staje sam. Ka¿dy pogrzeb jest cier-
pieniem, prze¿yciem. Kiedy patrzê od
o³tarza na trumnê, w której spoczy-
wa umêczone cia³o Mojej Mamy,
widzê, ¿e miêdzy trumn¹ a o³tarzem
stoi œwieca znak Chrystusa, któremu
przez ca³e ¿ycie by³a wierna. Mamo,
pob³ogos³aw mi, Ty siê módl za mn¹,
bo jest mi ciê¿ko. Kochana Mamo,
dziêkujê Ci za to, ¿e nam Ciebie dano,
by³aœ geniuszem. Za wszystko dziê-
kujê, b¹dŸ szczêœliwa, poœród
wszystkich szczêœliwych.

Po mszy œw. w ¿a³obnym konduk-
cie przy dŸwiêkach Orkiestry Stra-
¿y Po¿arnej z Choczni odprowadzo-
no Zmar³¹ na cmentarz, gdzie spo-
czê³a w grobie rodzinnym, obok Ro-
dziców i Mê¿a.

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im

wieczne spoczywanie.

Œp. Anna Byrska, ur. 1934r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Andrzej Æwiertnia, ur. 1967r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Anna Matuszek, ur. 1920r., zam. Pl. Jana Paw³a II

Œp. Stanis³awa Korzeniowska, ur. 1927r., zam. ul. Sportowców

Pogrzeb

Podziêkowanie

Wszystkim, którzy w bolesnych
dla nas chwilach dziel¹ z nami smu-
tek i ¿al, okazuj¹ wiele serca, ducho-
wego wsparcia, wspó³czucia i ¿ycz-
liwoœci, tym, którzy uczestniczyli
w uroczystoœci pogrzebowej naszej
Mamy, œp. Stefanii Jaœkowiec,
w szczególnoœci ks. Infu³atowi Jaku-
bowi Gilowi, Ksiê¿om Wikariuszom,
Ksiê¿om z Dekanatów Pó³noc i Po-
³udnie, Siostrom Nazaretankom
i Albertynkom, Pracownikom Urzê-
du Miasta z Pani¹ Burmistrz Ew¹ Fi-
lipiak, Pracownikom Starostwa z Pa-
nem Starost¹ Jackiem Joñczykiem,

Dyrektorom Szkó³, Nauczycielom
i Katechetom, Dzieciom i M³odzie-
¿y, Dyrekcji Zak³adu Karnego w Wa-
dowicach, chórowi z Panem Orga-
nist¹ Krzysztofem Jopkiem, orkie-
strze z Choczni z Panem Naczelni-
kiem Józefem Cholewk¹, a tak¿e
moim drogim Parafianom, za s³owa
wsparcia, modlitwê, zamówione in-
tencje mszalne, z³o¿one wieñce
i kwiaty, za przes³ane wyrazy wspó³-
czucia i kondolencje. Ca³ym sercem
dziêkujemy! Bóg zap³aæ!

Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
wraz z Siostr¹ Ma³gorzat¹ i Rodzin¹
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Poniedzia³ek 19 marca
   6.00 Œp. Józefa Siwiec - Zembroñ
   6.45 Œp. Ludwik Szczurek
   7.30 Œp. Helena Kap³on
   8.00 Œp. Józef Choczyñski
  12.00 Œp. Józefa, Stanis³aw, Józefa, Aniela,

W³adys³awa - o mi³osierdzie Bo¿e
  18.00 Œp. Józef Cabak

Œp. Maria, Jan, Stanislaw, W³adys³aw
Wolczko
Bogus³awa - przez wstawiennicto
b³og. Jana Paw³a II

Wtorek 20 marca
   6.00 Œp. Anna Byska

Œp. Józef Kie³taczyñska
   6.45 Œp. Józef Rozenstrauch,

Kunegunda i Józef rodzice
   7.30 Œp. Kornelia Kowalczyk
   8.00 Œp. Teresa Jucha
  12.00 O odrodzenie i umocnienie

sakramentu ma³¿eñstwa dla Anny,
Agnieszki, Marty przez wstawienncisto
b³og. Jana Paw³a II

  18.00 Œp.  Józef Warcha³
Œp. Ludwik Szczurek

Œroda 21 marca
    6.00  Œp. Maria Rajda
    6.45 Œp. Kornelia Kowalczyk
    7.30 Œp.  Józefa Kie³taczyñska
    8.00 O Bo¿e b³og. i potrzebne ³aski dla ks. Paw³a
   12.00  Œp. Maria Œwiêch
   18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
O uzdrowienia Kubusia za wstawiennciw-
tem NMP i b³og. Jana Paw³a II

Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Marianna Kud³acik
Œp. Ró¿a Wiœniewska
Œp. Maciej Chmura
Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Ryszard Jakubik
Œp. Kazimierz i Józefa Rajda
Œp. Józef Puc
Œp. Anna Byrska
Œp. Stefania Mnich

Czwartek 22 marca
   6.00   Œp. Stefania Mnich

Œp. Aleksander Kucia - 10 r. œm.
  6.45 Œp. Helena Broda - 11 r. œm.

Œp. Irena Laskowska
  7.30     Œp. Jerzy Jaglarz - 24 r. œm. oraz zmarli

z rodziny Jaglarzy i Chrobaków
     

8.00 Œp. Józefa Kie³taczyñska
  12.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski przez

B³og. Jana Paw³a II dla córki Anny,  Damiana
i Jakuba z proœb¹ o dalsze

  18.00 Œp. Józef Wróblewski, Maciej syn - 17 r. œm.
Œp. Ludwik Szczurek

Pi¹tek 23 marca
   6.00 Œp. Maria Rajda
   6.45 Œp. Rozalia Oleksa
   7. 30     Œp. Kornelia Kowalczyk

Œp. Antonia Przybylska
   8.00 Œp. Stanis³aw Adamczyk - 9 r. œm. i Marianna
  12.00 Œp. Julian Radwan
  18.00 Œp. Ludwik Szczurek

Œp. Stanis³aw Pardyga³

Sobota 24 marca
   6.00 Œp. Leopold i Joanna Zawi³a
   6.45 Œp. Stanis³awa, Piotr Cieœlik, Boles³aw syn
   7. 30 Œp. Maria, Andrzej Kosycarz z dzieæmi
   8.00 Œp. Emilia Chruszcz - 1 r. œm.
  12.00 Œp. Stanis³awa Radwan - 9 r. œm.
  18.00 Œp. Ludwik Szczurek

Œp. Aleksander Cierpia³ek - 7 r. œm.

  Niedziela 25 marca
Pi¹ta Niedziela Wielkiego Postu
   6.00 Za Parafian
   7.30 Œp. Maria Rzycka i Józef

Œp.  Ludwik Szczurek
   9.00 Œp. Franciszek i Stefania Maj
  10.00 Roków: Œp. Stanis³aw El¿bieciak - r. œm.
  10.30  Œp. Franciszek Lach
  12.00 W 80 r. ur. i 55 lat pracy jako lekarz

 stomatolog podziêkwoanie z proœb¹
o b³og. Bo¿e

  13.15 Œp. Irena Krêcioch - 2 r. œm.
  18.00 Œp. Maria Targosz

Intencje mszalne: 4. Niedziela Wielkiego Postu - 18 marca 2012

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Jutro o godz. 16.30 spotkanie
Akcji Katolickiej, natomiast o godz.
17.00 Na Górce u oo. Karmelitów
suma odpustowa ku czci œw. Józefa.

2. We wtorek o godz. 17.00 spo-
tkanie Rycerstwa Niepokalanej.

3. Przygotowanej m³odzie¿y klas
III gimnazjum ks. bp Jan Szkodoñ
udzieli Sakramentu Bierzmowania
w œrodê 21 marca o godz. 18.00.
Kandydatów do bierzmowania za-
praszamy do bazyliki na specjalne
przygotowanie w poniedzia³ek, wto-
rek o godz. 18.00. SpowiedŸ we wto-
rek o godz. 16.30.

4. W dniach 21-23 marca (œroda-
pi¹tek) w parafii œw. Piotra Aposto-
³a w Wadowicach odbêd¹ siê reko-
lekcje wielkopostne dla nauczycieli
i wychowawców. Rekolekcje bêdzie
prowadzi³ ks. dr Marcin Cholewa
wyk³adowca psychologii na Papie-
skim Uniwersytecie Jana Paw³a II
w Krakowie. Spotkanie rekolekcyj-
ne o godz. 18.30 w kaplicy. Ser-
decznie zapraszamy.

5. Spotkanie dla Honorowej Stra-
¿y Serca Bo¿ego bêdzie w czwar-
tek o godz.. 16.30.

6. W pi¹tek 23 marca o godz.
12.30 pielgrzymujemy do £agiew-
nik wraz z koœcio³em œw. Miko³aja
przy ul. Kopernika – koszt 17 z³,
a w niedziele 25 marca o godz.
14.30 na Mêkê Pañsk¹ do Oœwiêci-
mia – koszt 20z³.

7. W sobotê odwiedzimy chorych
i starszych z Sakramentami przed Œwiê-
tami Wielkanocnymi. Prosimy zg³aszaæ
ich do zakrystii lub kancelarii.

8. Rekolekcje dla parafian doro-
s³ych rozpoczniemy w przysz³¹ nie-
dzielê. Nauki ogólne na mszach œw.
o godz. 6.00, 7.30, 10.30. Dla m³o-
dzie¿y o godz. 9.00. Dla dzieci i ro-
dziców o godz. 12.00. Dla starszych
o godz. 13.15, natomiast nauka dla
ma³¿eñstw na mszy œw. o godz. 18.00.

W poniedzia³ek 26 marca nauka
ogólna na mszach œw. o godz.
6.00, 7.30, 9.00, 18.00. Msza œw.
dla chorych z udzieleniem Sakra-
mentu Namaszczenia o godz.
12 .00.  Nauka rekolekcyjna d la
m³odzie¿y o godz. 19.30.

We wtorek 27 marca nauka ogólna
na mszach œw. o godz. 6.00, 7.30,
18.00. Na wieczorn¹ mszê œw. zapra-
szamy równie¿ pracowników urzê-
dów i instytucji naszego miasta. Dro-
ga Krzy¿owa o godz. 9.00. O godz.
10.30 msza œw. z nauk¹ dla emery-
tów, rencistów oraz osób samotnych.
O godz. 12.00 msza œw. za zmar³ych
parafian z nauk¹ ogóln¹. O godz.
19.30 Droga Krzy¿owa z nauk¹ dla
m³odzie¿y.

W œrodê 28 marca nauka ogólna na
mszach œw. o godz. 6.00, 7.30, 9.00,
12.00, na któr¹ zapraszamy równie¿
grupy i wspólnoty dzia³aj¹ce przy
naszej parafii. Zakoñczenie rekolek-
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Uczestnicy pogrzebu
W sobotê 10 marca wielu bra³o

udzia³ w pogrzebie Mamy naszego
ks. Proboszcza – œp. Stefanii Jaœko-
wiec. Uroczystoœci pogrzebowe
odby³y siê w koœciele parafialnym
w Zagórzu. Z tej miejscowoœci po-
chodzi³a œp. Mama ks. Stanis³awa,
a tak¿e na tamtejszym cmentarzu
pochowany jest Tatuœ ks. Probosz-
cza, który zmar³ 6 lat temu, jak rów-
nie¿ rodzina.

Pogrzeb ten by³ wielk¹ manife-
stacj¹ ¿yczliwoœci ludzkiej z naszym
ks. Proboszczem, który ¿egna³
swoj¹ ukochan¹ Mamê. Bra³o w nim
udzia³ prawie 90 ksiê¿y na czele
z ks. bp Janem Zaj¹cem, du¿e gro-
no wadowickich Sióstr Nazaretanek

i Albertynek, a tak¿e liczne delega-
cje wiernych z parafii, gdzie nasz
ks. Kanonik duszpasterzowa³. Z Li-
bertowa, gdzie wystawi³ koœció³ pw
œw. Brata Alberta, z Su³kowic, gdzie
4 lata proboszczowa³, a tak¿e ze
Wzgórz Krzes³awickich, gdzie by³
bardzo lubianym wikariuszem.

Z naszej parafii pojechaliœmy 50-
osobowym autokarem. Natomiast
chór parafialny ze swym dyrygentem
P. organist¹ Krzysztofem Jopkiem
pojecha³ osobnym autobusem. Obec-
na by³a równie¿ Stra¿acka Orkiestra
z Choczni. Uroczystoœæ pogrzebow¹
uœwietni³a obecnoœæ delegacji z Urzê-
du Miasta z Pani¹ Burmistrz Ewa Fi-
lipiak na czele, a tak¿e ze Starostwa

Powiatowego, z Panem Starost¹ Jac-
kiem Joñczykiem na czele. Obecne
by³y tak¿e delegacje wadowickich
szkó³ i wiêzienia wadowickiego.
By³em pod wra¿eniem iloœci zamó-
wionych mszy œw. za zmar³¹ œp. Ste-
faniê, tak przez osoby prywatne, jak
i grupowe.

Po raz kolejny przekona³em siê, ¿e
uczestnikami pogrzebu jest rodzina
i znajomi. Jest dom i przyjaciele.

W tym roku has³em duszpaster-
skim jest „Koœció³ – domem rodzin-
nym”. Parafia – rodzin¹. To zadanie
duszpasterskie jest bardzo wa¿ne
i bardzo na czasie. Po wadowickich
uczestnikach pogrzebu œp. Matki ks.
Proboszcza zauwa¿y³em, ¿e do obec-
noœci na tej smutnej uroczystoœci
poczuwali siê parafianie, którzy s¹
wyraŸnie zwi¹zani z naszym koœcio-

³em. Powi¹zani z osob¹ ks. Probosz-
cza. ZnaleŸli siê tam parafialni pra-
cownicy, jak równie¿ ci, którzy
nale¿¹ do zespo³ów parafialnych.
Byli obecni rodzice kap³anów. Po
raz kolejny przekona³em siê, patrz¹c
na obecnoœæ wiernych na pogrzebie,
jak pomocne s¹ wspólnoty parafial-
ne. To one murem stoj¹ za probosz-
czem i parafi¹. Trzeba o nie koniecz-
nie dbaæ, rozwijaæ je i o¿ywiaæ. Pa-
rafia jest zawsze wspólnot¹ wspól-
not. Ma byæ domem rodzinnym dla
wszystkich parafian, ale zw³aszcza
tych, którzy maj¹ pragnienie nie-
ustannego o¿ywiania swojej wiary.
Zadaniem duszpasterzy jest im
w tym pomagaæ. Oni siê zawsze wy-
wdziêcz¹ – choæby przez udzia³
w ró¿nych uroczystoœciach, tak ra-
dosnych jak i smutnych.

„Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”
S¹ w ¿yciu cz³owieka chwile rado-

sne i smutne. £atwo prze¿ywa siê te
radosne, gorzej te drugie i dlatego
w tych ciê¿kich chwilach wa¿na jest
obecnoœæ drugiego cz³owieka, pocie-
szenie, wsparcie, modlitwa. Œmieræ
bliskiej osoby, zw³aszcza rodziców,
jest trudn¹ chwil¹. Dla ks. kanonika
Stanis³awa Jaœkowca – proboszcza
parafii Ofiarowania NMP w Wadowi-
cach – œmieræ ukochanej Mamy by³a
tym trudnym momentem, dlatego
w tych dniach byli z nim bliscy, przy-
jaciele, ksiê¿a, a tak¿e parafianie
z Wadowic, którzy licznie pojechali
na pogrzeb Mamy ks. Proboszcza.

W drodze do Zagórza, gdzie od-
bywa³y siê uroczystoœci pogrzebo-
we, ks. infu³at Jakub Gil prowadzi³
modlitwê ró¿añcow¹ za Zmar³¹.

Mszy œw. ¿a³obnej w koœciele pw
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny w Zagórzu przewodniczy³ ks.
biskup Jan Zaj¹c, kustosz sanktu-
arium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach, towarzyszy³ mu
ks. infu³at Jakub Gil i syn Zmar³ej –
ks. kanonik Stanis³aw Jaœkowiec.

Ks. Biskup odczyta³ list kondolen-
cyjny od ks. kardyna³a Stanis³awa
Dziwisza, Metropolity Krakowskie-
go. Podczas mszy œw. homiliê wy-

(ci¹g dalszy ze str. 3)

cji dla doros³ych z nauk¹ ogóln¹
o godz. 18.00. Na tê mszê œw. za-
praszamy równie¿ nauczycieli i wy-
chowawców. Zakoñczenie rekolek-
cji dla m³odzie¿y o godz. 19.30. Za-
praszamy na tê mszê œw. tak¿e ro-
dziców m³odzie¿y, która 21 marca
przyjê³a Sakrament Bierzmowania.

SpowiedŸ œw. w naszej parafii bê-
dzie w Wielk¹ Œrodê – 4 kwietnia.

9. Wspólnota „Wiara i Œwiat³o”
organizuje w przysz³¹ niedzielê
kiermasz przedœwi¹teczny. Dziêki
nabywaniu ich pami¹tek wspoma-
gamy tê Wspólnotê.

10. W tych dniach bêdzie wystawio-
ny kosz dla biednych przed o³tarzem
œw. Antoniego. Prosimy o wsparcie.

11. We wspólnej Drodze Krzy¿o-
wej z parafi¹ Œw. Piotra uczestniczy-
my w Niedzielê Palmow¹ 1 kwietnia.

12. Zachêcamy wiernych do naby-
wania prasy katolickiej, do ogl¹da-
nia programów telewizyjnych o te-
matyce religijnej.

13. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – Uroczystoœæ œw. Józefa,
Oblubieñca NMP.

14. Na nadchodz¹cy tydzieñ Wiel-
kiego Postu wszystkim Parafianom
¿yczymy wielu ³ask i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, po-
lecamy opiece Solenizantów i Jubi-
latów nadchodz¹cych dni.


