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CZYTAJ W NUMERZE

T Y G O D N I K  PA R A F I I
pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Bliznem

obowiązkami, lecz także doświadczeń ducho-
wych i przeżyć związanych z relacją do Boga. 
Bywa na przykład, że niby pamiętamy jeszcze 
różne formułki katechetyczne, a i niektóre kwe-
stie nauczania Kościoła są nam dobrze znane, 
ale wydają się one odległe… Nie dotykające 
naszego życia…

Aby poradzić sobie z tym nieprzyjemny 
uczuciem dyskomfortu duchowego, potrzebu-
jemy pomocy Ducha Świętego, tego samego, 
którego otrzymali apostołowie po Zmartwych-
wstaniu Jezusa. Jego powinniśmy w pierwszej 
kolejności prosić o pomoc.

Drugie zadanie, które dzisiejsza Ewangelia 
zostawia każdemu z nas, to rozmyślanie nad 
moim i twoim miejscem w relacji Jezusa do Boga 
Ojca. Czy widzę, że mogę być tak samo kochany 
przez Boga Ojca jak był kochany Jezus? 

Dziś, zachęcony lekturą Ewangelii, mogę 
także rozważyć wszystkie wydarzenia z mo-
jego życia w perspektywie relacji miłości Ojca 
do swojego dziecka, czyli do mnie. Mogę spró-
bować spojrzeć na prawdy wiary i nauczanie 
Kościoła jako na sposób, aby upodobnić się do 
Syna Bożego i doświadczyć miłości Ojca.

dk. Dominik Kulczycki 

znaki takie jak: obecność Mojżesza i Eliasza, 
przemiana szat i wyglądu oraz głos Boga, który 
oznajmia, że Jezus jest Jego Synem. 

Boży głos wskazuje apostołom na wyjątko-
wą relację ich Mistrza z Ojcem, będącą pełną 
jednością między Nimi. Jest to relacja prze-
wyższająca wszelką bliskość jaką może mieć 
człowiek z Bogiem. Jest ona nawet ponad tę 
bliskość, jaką mieli z Nim Eliasz i Mojżesz, czy-
li dwie najważniejsze postaci w religii żydów, 
które w dzisiejszym fragmencie Ewangelii stoją 
u boku Jezusa jako doradcy albo wręcz Jego 
słudzy. Uczniowie, mimo otrzymania od Boga 
tak niezwykłego znaku, nadal nie rozumieją 
cudu Przemienienia. Zrozumienie przyjdzie do 
nich dopiero jakiś czas później, wraz ze zstąpie-
niem Ducha Świętego. 

I my nie raz znajdujemy się w tej samej sytu-
acji co apostołowie. Wokół nas dzieją się wyda-
rzenia, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć 
i „przetworzyć” w głowie. Czujemy się jak we 
śnie albo jak za szybą witryny sklepowej. Docie-
rające do nas zewsząd wiadomości i powiado-
mienia wiszą bezwładnie w próżni naszej świa-
domości. Może się to tyczyć nie tylko bieżących 
wydarzeń i spraw związanych z codziennymi 

W czasie Przemienienia, 
czyli wydarzenia, o któ-
rym czytamy w dzisiejszej 

Ewangelii, widzimy apostołów św. 
Piotra, Jana i Jakuba pogrążonych 
we śnie. Jezus w obecności Mojże-
sza i Eliasza odsłonił swą boskość 
i odkrył przyszłość, a chwilę wcze-
śniej rozmnożył chleby. Słowem, 
właśnie dokonał największych cu-
dów. Tymczasem apostołowie nie 
potrafią nic z tego zrozumieć i stoją 
bezwładnie obok tych wydarzeń.

Czytając ten i sąsiednie fragmen-
ty Ewangelii, możemy mieć wrażenie, 
że Jezus nie przejmuje się niepo-
radnością uczniów. Nie wyjaśnia im 
cudów, nie opowiada żadnej przypo-
wieści. Zostawia ich samych z trud-
nościami. Właściwych odpowiedzi 
na rodzące się pytania i wątpliwości 
udzieli im dopiero po zmartwychwsta-
niu i zesłaniu Ducha Świętego. Na tę 
chwilę - stopniowo i w delikatny spo-
sób - próbuje im jedynie przekazać 
pewne konkretne wskazówki, daje 

Jesteśmy w drodze do oglądania Pana Jezusa w chwale. Wiara w Ewangelię pozwala nam 
doświadczać Jego duchowej bliskości. Zanim ujrzymy Pana twarzą w twarz, trzeba przejść 
przez doświadczenie cierpienia i śmierci. Umarliśmy i zmartwychwstaliśmy razem z Chrystusem 
w sakramencie chrztu. Nosimy już w sobie zadatek nowego życia, które wzrasta przez kontakt 
z Jezusem. Niech dany nam czas i znaki, pomogą nam pogłębiać relacji z Żyjącym na wieki.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Rdz 15, 5-12. 17-18); 
(Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14); 
(Flp 3, 17 – 4, 1); 
Aklamacja (Mt 17, 5); 
(Łk 9, 28b-36);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (9, 28b-36) 
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Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego 
twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli 
to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozoli-
mie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch 
mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że 
tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie 
wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] 
weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili, gdy 
odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie 
oznajmiali o tym, co widzieli.

JAK WE ŚNIE

JEZUS CHCE SIĘ Z TOBĄ SPOTKAĆ

Ks. Marian Rowicki
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Podziękowania od papieża
Stolica Apostolska wyraziła wdzięczność 
krajom sąsiadującym z Ukrainą, a zwłaszcza 
Polsce, za hojność jaką okazują przyjmu-
jąc uchodźców, przez co stanowią przykład 
prawdziwej rodziny narodów. Mówiono o tym 
podczas posiedzenia Biura Wysokiego Komi-
sarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 
w Genewie. Stolica Apostolska wyraziła głębo-
kie zaniepokojenie eskalacją wojny na Ukrainie, 
która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 
życia ponad 7,5 mln dzieci. Papież Franciszek 
z wielkim niepokojem śledzi ten konflikt i za po-
średnictwem Urzędu Dobroczynności Apostol-
skiej wysyła na Ukrainę pomoc humanitarną, 
zwłaszcza leki i inne artykuły medyczne pierw-
szej potrzeby. 

Kardynałowie na Ukrainie
Kard. Konrad Krajewski dotarł w tym tygo-
dniu na Ukrainę. Papieski jałmużnik jest jed-
nym z dwóch kardynałów, których Franciszek 
wysłał do tego kraju, aby w jego imieniu okazali 
pomoc potrzebującym i zabiegali o zakończenie 
wojny. Drugi papieski wysłannik kard. Michael 
Czerny ma dotrzeć na Ukrainę przez Węgry. 
„Papież Franciszek niestrudzenie oręduje za 
pokojem w Ukrainie” – mówił we Lwowie kard. 
Konrad Krajewski. Papieski wysłannik podzię-
kował też Polakom, że otworzyli swe domy 
przed uchodzącymi przed wojną. Jałmużnik pa-
pieski wskazał, że jego wizyta skierowana jest 
bez wyjątku do całego narodu ukraińskiego.

Niedziela misyjna
W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół 
w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy, Postu 
i Solidarności z Misjonarzami. Bp Jan Pio-
trowski, przewodniczący Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji, dziękuje za pomoc wszystkim 
darczyńcom misji: wiernym świeckim, kapła-
nom i osobom życia konsekrowanego. Prosi 
o nieustawanie w pomaganiu. W niedzielę w ko-
ściołach będzie organizowana zbiórka ofiar do 
puszek na rzecz misji. Możemy też przekazać 
pomoc, wysyłając SMS na numer 72032 o treści 
„Misje”.

Droga Krzyżowa w seminarium 
W kolejne piątki Wielkiego Postu, o godz. 
20.00, klerycy poprowadzą adoracje krzyża 
w kościele seminaryjnym. Nabożeństwo roz-
poczyna się o godz. 20:00 i jest podzielone na 
dwie części – przez pierwszą godzinę rozwa-
żania modlitewne prowadzą klerycy, natomiast 
w drugiej godzinie jest więcej ciszy, więcej prze-
strzeni na osobistą modlitwę, adorację. Każ-
demu z tegorocznych nabożeństw przypisano 
konkretne hasło, są nimi: pokusy, grzech, odna-
lezienie i nawrócenie. W piątek 25 marca, gdy 
przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
alumni zapraszają na akatyst ku czci Najświęt-
szej Maryi Panny

 Urocze, melodyjne piosenki chwytają za 
serce każdego. Dzieci śpiewają tak harmonijnie 
i z werwą. Jest też kilka akcentów tanecznych 
w tym filmie. Są sceny, które zostają na długo 
w pamięci. Krajobrazy alpejskich gór i łąk dopeł-
niają piękna tego dzieła. Obejrzałam ten film dwa 
razy, a niektóre fragmenty kilkukrotnie, bo warto 
zostawać pod urokiem delikatności relacji mię-
dzyludzkich. Zachęcam do obejrzenia filmu całą 
rodziną. Można go znaleźć na stronie www.gloria.
tv lub można go zakupić w empiku.

Anna Bielawska

„DŹWIĘKI MUZYKI”
- JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH 
FILMÓW WSZECHCZASÓW

W 1965 roku reżyser Robert Wise 
nakręcił znakomity film muzyczny 
„Dźwięki muzyki”. Słusznie na-
grodzony 5 Oscarami film do dziś 

wzrusza i zachwyca. Ostatnie spokojne chwile 
przed anschlussem Austrii przez Niemcy i począ-
tek napiętej sytuacji wojennej są jakże wymowne 
w naszych czasach. Autentyczna historia rodziny 
von Trappów jest kanwą dla akcji filmu. 

 Nie zdradzę wszystkiego, ale muszę powie-
dzieć, że film jest pełen dobra, humoru i momen-
tów, kiedy można uronić mądrą łzę. Czy Marija, 
nowicjuszka w zakonie sióstr, odkryje swe praw-
dziwe powołanie? Julia Andrews, grająca ową 
postać, o niesamowicie pięknym głosie zachwyca 
swą delikatną urodą i znakomitym aktorstwem. 
Marija trafi jako guwernantka do bogatego domu 
wdowca, kapitana Marynarki Królewskiej, ojca 
siedmiorga dzieci. Kapitan pogrążony w smutku, 
po utracie żony, nie pozwala dzieciom na radość 
i śpiew. Traktuje je wojskowo, próbując uciec 
przed wspomnieniami odgradza się od dzieci 
sztywną dyscypliną. Wesoła, energiczna, rozśpie-
wana Marija zmieni o wiele więcej w życiu kapita-
na niż mógłby przypuszczać. Ale droga do rodzin-
nego szczęścia będzie usłana cierniami. Miłość do 
ojczyzny i jej wolności też będzie wzruszającym 
tematem tego filmu. Historia i teraz się powtarza, 
więc warto umocnić się mądrymi i dobrymi posta-
wami w sytuacjach pełnych wyzwań.

Wszystkie szczegóły dot. pielgrzymki do Gruzji można znaleźć tu: 
http://swietateresa.pl/gruzja-sladami-wczesnego.../
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Ponadto, często nie jest to samotna adoracja, 
a więc czynimy to w jedności z Kościołem. Czę-
sto też towarzyszy temu wspólna modlitwa, która 
jest ważna, ale nie powinna zajmować całego 
czasu adoracji. Jeśli już jesteśmy przed Naj-
świętszym Sakramentem, czyli jawnie spotyka-
my się z Nim twarzą w twarz, pozwólmy Bogu do 
nas mówić, aż w końcu doznamy cudu rozmowy 
z Nim, naszym Stwórcą, a nie tylko monologu, po 
którym często mówimy, że Bóg nas nie słucha.
Otóż nic bardziej mylnego – Bóg nas wysłuchuje 
nawet wtedy, gdy boli Go to co mówimy, bo Mi-
łość Jego do nas jest właśnie „pomimo”, nie zna 
granic, jest przepełniona troską o nas i nasze 
życie, a  szczególnie o nasze wynikające z wol-
ności wybory. Bogu zależy na naszym szczęściu, 
na naszym Zbawieniu. Tak więc trwajmy z Bo-
giem i w Bogu, a On będzie trwał w nas.

Krystyna

– Ty i ja –
w cichym zakątku Tabernakulum w Ciszy Życia 
Jedynego przychodzisz do mnie a ja trwam  
przy Tobie i jednoczę się z Tobą Jezu Bracie mój 
całym mym ja całą sobą 

– Bliskość –
Jesteś Panie moje myśli wirują rozedrganenie 
cierpliweTwojej Bliskości niecierpliwe widoku 
Twegow tęsknocie oczekujące w nadziei ufające 
w miłości czująceTwą Bliskość mój Jedyny Panie 

– Skarb –
Boże Twoje oczy Twe spojrzenie pełne Ciebie  
raz tak smutne raz radosne raz poważne  
raz promienne patrzę w twarz Twą ukochaną  
serce moje głośno bije Panie przecież  
Tyś mym Skarbem dzięki Tobie jeszcze żyję 

(Wiersze z tomiku „Moje z Bogiem rozmawianie”  
Marii-KrystynyKozłowskiej ps. Krystyna)

Spotkałam kiedyś, w kaplicy Przenajświęt-
szego Sakramentu kościoła pw Wszystkich 
Świętych w Warszawie, ówczesnego księdza 
proboszcza śp. Mirosława Nowaka. Ponieważ 
zdarzyło się to już kolejny raz, a byliśmy akurat 
sami, odważyłam się odpowiedzieć na Jego po-
witanie stwierdzeniem, że często go tu widuję, 
na co Ksiądz spokojnie odpowiedział: „jak przyj-
mowałem święcenia kapłańskie obiecałem sobie 
i Jezusowi, że codziennie jedną godzinę będę 
Go adorował w Najświętszym Sakramencie. I oto 
minęło już ponad 20 lat a ja, dzięki Bożej pomo-
cy, nie opuściłem ani jednego dnia”. Dziś ksiądz 
Mirosław adoruje już Boga twarzą w twarz. 
Zmarł w tym roku, nie ukończywszy nawet 60 
lat. Piękna postać, piękny Kapłan. Czemu więc 

jeden człowiek potrafi adorować Boga przez co 
najmniej godzinę dziennie, a  dla drugiego 15 
minut raz na jakiś czas, jest wielkim wysiłkiem. 
No cóż, odpowiedź wydaje się prosta: tak to już 
jest, że z osobą którą kochamy czas się nie dłu-
ży i tego wspólnego przebywania nigdy nie jest 
za wiele. Jest jeszcze jeden, nie mniej znaczący 
powód. Otóż w dzisiejszym, bardzo zabieganym 
świecie, każde zatrzymanie się w miejscu i bez-
troskie milczenie, wydają się być zbyt dużym 
komfortem lub wręcz marnotrawstwem. Wobec 
tego, jak przeskoczyć swoje przyzwyczajenia, 
jak pokochać Boga tak bardzo, aby pragnąć 
tej chwili wzajemnego zainteresowania, chwili 

Czy wobec tego możemy 
Boga adorować tylko  

w  kościele, tylko w  Najświętszym 
Sakramencie? – oczywiście nie. 
Jeśli wierzymy, że Bóg żyje
i Jest z nami, to możemy Go  
adorować w  każdej chwili  
naszego życia. 

JEZUS CHCE SIĘ Z TOBĄ SPOTKAĆ

zanurzenia się w Boskiej Miłości? Bóg, miłując 
nas nieskończenie, zawsze tęskni za spotkaniem 
z nami i widząc nasze nieporadne próby prze-
życia lat na Ziemi w dobry, pożyteczny i uczciwy 
sposób, czyni wszystko, abyśmy usłyszeli Jego 
plany wobec nas i dostrzegli Jego wyciągnięte ku 
nam z pomocą Ręce. Wobec tego, jak uczynić 
ten pierwszy krok ku spotkaniu z Jego Miłością? 
Okazuje się, że to nie takie trudne jakby się wy-
dawało, bowiem Bogu wystarcza nasze TAK, 
aby mógł napełniać nas swą Miłością a to z kolei 
będzie źródłem naszej za Nim tęsknoty. A jeśli 
nie potrafię powiedzieć stanowczego TAK, co 
wówczas? – wówczas możemy powiedzieć jak  
dziecko do ojca: „Tato, nie umiem, ale bardzo 
chcę umieć, naucz mnie proszę mówić Tobie 
TAK, bym bez lęku dał się napełnić Twoją Mi-
łością, bym tęsknił za spotkaniem z Tobą i nie 
poczytywał cichej adoracji jako czasu zmarno-
wanego…”. Bóg czeka cierpliwie na to, byśmy 
Mu pozwolili, by nas nawracał, by nas prowadził 
do prawdziwego szczęścia a nie ku ułudzie Świa-
ta.Jeśli już raz poczujemy prawdziwą obecność 
Boga i Jego bliskość, to każde z Nim spotkanie 
będzie dla nas bogate w Jego Owoce, co pozwoli 
na lepsze poznanie siebie a także na akceptację 
siebie i bliźnich, skąd już prosta droga do Miło-
ści, tej pochodzącej od Boga, Miłości „Agape”, 
Miłości pomimo…Czy wobec tego możemy Boga 
adorować tylko w kościele, tylko w  Najświętszym 
Sakramencie? – oczywiście nie. Jeśli wierzymy, 
że Bóg żyje i Jest z nami, to możemy Go adoro-
wać w każdej chwili naszego życia. Mogą nam 
w tym pomóc święte obrazy, czy inne przedmioty 
kultu religijnego, ale w zupełności wystarczy na-
sze serce, w którym Bóg przebywa najchętniej.  
A  zatem, czy potrzebna jest w ogóle adoracja 
Boga w „wystawionym Najświętszym Sakra-
mencie”? – oczywiście tak. Jako ludzie lubimy, 
gdy świat jest namacalny, a więc wolimy widzieć 
Jezusa nie tylko naszym wnętrzem ale i oczami. 

Adoracja. z  łac. adoratio – oddawanie komuś czci, okazywanie uwiel-
bienia, zachwytu, podziwu; a co na ten temat mówi Katechizm Kościoła 
Katolickiego: 

KKK 2096 Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać 
Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną 
i miłosierną Miłość. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-
dziesz” (Łk 4, 8) mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6, 13). KKK 2097 
Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać „nicość stworzenia”, które 
istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego 
siebie – podobnie jak Maryja w „Magnificat” – wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie 
rzeczy i że święte jest Jego imię (Por. Łk 1, 46-49). Adoracja Jedynego Boga wyzwala człowieka 
z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata. KKK 2143 Wierzący powi-
nien świadczyć o imieniu Pańskim, odważnie wyznając swoją wiarę. Przepowiadanie i katecheza 
powinny być przeniknięte adoracją i  szacunkiem dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
KKK 2145 Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swo-
im Stwórcą. Tyle definicje. 



TYGODNIK PARAFIALNY NR 457

MSZE ŚW.
I NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
10.30 - Msza święta dla dzieci
(wrzesień - czerwiec)
12.00
18.00
Dni powszednie
8.00, 18.00
Spowiedź
Spowiedź odbywa się przed 
kaźdą Mszą św.
Nabożeństwa:
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godzinie 18.00
a w niedziele o godzinie 17.30
Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godziny 17.15

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, 
piątek w godzinach 17.00 - 17.45
Parafia Rzymskokatolicka 

Objawienia Pańskiego 
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne
tel./fax (022) 7220250

NOWE KONTO PARAFII
Nastąpiła zmiana konta parafialnego
16 2490 0005 0000 4530 7455 5934

REDAKCJA
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia poprzednie numery 

Epifani razem z Epifankiem)

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary 

złożone do koszyka
 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

NA WIELKI POST  
– NOWY SINGIEL MARCINA WARGOCKIEGO “CZUWAĆ”

We Środę Popielcową, 2 marca 2022 roku 
o godzinie 19.00 odbyła się premiera drugie-
go singla “Czuwać” z nadchodzącej trzeciej 
płyty Marcina Wargockiego. Kawałek mocno 
wpisuje się w obecną sytuację za naszą wschodnią granicą i wzywa nas do czujności.

Piosenka, choć została napisana już jakiś czas temu, idealnie pasuje do chwili obecnej. 
Pomaga stanąć w prawdzie. Zarówno w duchu Wielkiego Postu, jak i czasu wojny na 
Ukrainie. Ten utwór wyraźnie pokazuje, że słowa świętego papieża Jana Pawła II są 
bardzo uniwersalne i pełne mądrości.

“Czuwać powinniśmy zawsze. Wielki Post ma nam o tym przypomnieć, żebyśmy nie 
zapomnieli. Aby wygrywać ze złem musimy być czujni… w każdej sekundzie życia.” – 
mówi Marcin Wargocki..

www.chrzescijanskiegranie.pl

1.  13.03 – niedziela, 9 rocznica wyboru Ojca 
Świętego Franciszka, niedziela dzieła 
pomocy misjonarzom Ad Gentes, zachęcamy 
do udziału w wielkopostnych nabożeństwach 
stacyjnych, do kosza przy ołtarzu można 
składać dar serca dla potrzebujących, po 
Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygo-
towujących się do I Komunii św., o g. 17.30 
Gorzkie Żale

2.  14.03 – poniedziałek, kolejna katecheza, g. 
19.00 serdecznie zapraszamy. Bóg objawia 
się przez słowo, które ma moc ukształtować 
w nas nowego człowieka, dlatego demon 
tak bardzo chce zagłuszać w nas ten głos, 
odrzuć pokusę, przyjdź słuchać

3.  16.03 – środa, spotkanie wspólnoty Galilea 
o g. 19.00

4. 17.03 – czwartek, katecheza
5.  18.03 – piątek, po Mszy św. wieczornej Dro-

ga Krzyżowa i wystawienie Najświętszego 
Sakramentu do adoracji, wypraszajmy łaskę 
pokoju, który bez Bożej interwencji nie jest 
możliwy

6. 19.03 – sobota, uroczystość św. Józefa
7.  Zachęcamy do podjęcia abstynencji na 

czas Wielkiego Postu i wpisanie swego po-
stanowienia do parafialnej księgi trzeźwości

8.  Pomoc Ukrainie, zebraliśmy i przekazali-
śmy, ponad 15 tys, dary materialne wg rozpi-
ski można składać w zakrystii w okolicy Mszy 
św. jeśli ktoś chciałby gościć uchodźców 
w swoim domu, prosimy zgłosić to w zakrystii 
lub kancelarii parafialnej


