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„Gościu siądź
pod mym liściem
a odpocznij sobie…”
Te słowa J.Kochanowskiego to może

dziwna zachęta do skorzystania z tego,
że nasz kościół jest otwarty i można tu
o każdej porze dnia w ciszy „pobyć” w
bliskości Boga; ale czyż nasze życie to
nie ciągła wędrówka, stawianie sobie
celów i zmierzanie do nich? W takim
życiowym pędzie, jak w każdej podró-
ży potrzebujemy się zatrzymać, odpo-
cząć, zweryfikować swe plany. Ponie-
waż zaś jesteśmy ludźmi to, jak bez je-
dzenia, tak też bez bliskości i dobrych
relacji nie jesteśmy w stanie konstruk-
tywnie żyć. Potrzebujemy więc w tej
podróży napełnić się pewnością, że
Ktoś jest blisko, czuwa, ba, nawet nas
w tej wędrówce prowadzi.
Zapraszamy do takiego „przystanku”,

do zatrzymania się przy Bogu by spoj-
rzeć na Niego, napełnić się Jego Mocą
i nabrać sił i pokoju na dalszą drogę.
Tomasz Merton napisał „Nikt z nas nie

jest samotną wyspą”.
Członkowie Bractwa Adoracji Naj-

świętszego Sakramentu pragną, aby
tej samotności nie odczuwał sam Pan

Jezus ukryty w Najświętszym Sakra-
mencie. Dlatego też każdego dnia od
rana do wieczora na zmiany trwają przy
Jezusie. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych do włączenia się
w nasze Bractwo.

Nasze spotkania formacyjne rozpo-
czynamy Mszą świętą w każdy
pierwszy czwartek miesiąca o godz.
18.00. Po Mszy zapraszamy na spo-
tkanie informacyjno -formacyjne do
salki.

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i  facebook      : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
17/11/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 16  (72-1, 144-73, 224-145)

Chorzowska 212 i 214 oraz 216 (od góry)
18/11/2019 r godz. 16.00 /poniedziałek/ Tysiąclecia 15  (72 - 1, 144 - 73, 224 -145)
19/11/2019 r godz. 16.00 /wtorek/ Piastów 7 (56 - 1, 112 - 57, 168 - 113, 7 m. 224 - 169)

Tysiąclecia 13 m. 36 - 1
20/11/2019 r godz. 16.00 /środa/ Piastów 26 (56 - 1, 112 - 57, 168 - 113, 224 - 169)

Tysiąclecia 35 m. 36 - 1
23/11/2019 r godz. 14.30 /sobota/ Piastów 9 (72 - 1, 144 - 73, 228 - 145)

Tysiąclecia 19 (59 - 1, 119 - 60)
24/11/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 5 (72 - 1, 144 - 73, 224 - 145)

Tysiąclecia 19 (178 - 120, 238 - 179)
  7.Mój teatr" zaprasza Dzieci i Młodzież, które chciałyby grać w różnych insceni-

zacjach na spotkanie w środę o godz. 18.45 do salki nr 2. Boże Warsztaty dla
dzieci i młodzieży w sobotę od godz. 10.00 w salce nr 2.

  8.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na rok 2020. Są jeszcze
wolne intencje wtym roku - w grudniu o godz. 7.00.

  9.Od przyszłej niedzieli (24.11), po Mszy św., w salce nr 1  można nabyć opłatki,
lampiony, świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki
świąteczne oraz Śląski Kalendarz na rok 2020.

10.W dniu 24 listopada br. (niedziela) w godz. 7.00 - 19.00 w naszej dzielnicy,
w tradycyjnych lokalach wyborczych, odbędą się wybory do Rady Jednostki
Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

11. W przyszłą niedzielę (24.11) obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata. Kolekta będzie przeznaczona na budowę cmentarza.
Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą zło-
żyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

12.W niedzielę (24.11) o godz. 12.30, Msza św. w intencji Duszpasterstwa Małżeństw - które
obchodzi w tym roku 10 r. powstania grupy w parafii. W czasie mszy św. będzie odnowie-
nienie przyrzeczeń małżeńskich, dlatego prosimy małżeństwa, aby w kościele zajęły miej-
sca obok siebie. Przedłużeniem świętowania odnowionych przyrzeczeń będzie zaprosze-
nie po Mszy św. na małżeńską kawę i ciasto do salki nr 1, które oferuje Duszpasterstwo
Małżeństw. Będzie można także dowiedzieć się coś więcej o tej grupie.

13.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby archidiecezji.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   (17 listopada 2019)
  1.Wszystkich, którzy pragną redagować naszą gazetkę parafilaną „Być bliżej” za-

praszamy w środę (20.11) o godz. 18.45 na spotkanie Diakonii Słowa.
  2. W czwartek (21.11) swoje urodziny obchodzi ks. Dawid Majka. Zapraszamy

na Mszę św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.
  3.Mężczyzn i młodzieńców zapraszamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn

Św. Józefa - w czwartek (21.11) - w salce nr 1 - o godz. 18.45.
  4.Osoby, które pragną czytać Słowo Boże w czasie liturgii zapraszamy na spotka-

nie Diakonii Liturgicznej w czwartek (21.11) o godz. 18.45.
  5.W piątek (22.11) zapraszamy na nabożeństwo do św. Rity, patronki spraw

beznadziejnych. Nabożeństwo połączone z obrzędem poświęcenia róż odprawi-
my po Mszy św. wieczornej. Do skrzynki przy zakrystii można składać kartki
z wypisanymi prośbami do św. Rity, które będą odczytane w czasie nabożeństwa.

  6.Rozpoczęliśmy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan Kolędy znaj-
duje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach
ewangelizacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie swoich Są-
siadów o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można
umieścić na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (18 - 24 LISTOPAD 2019)
PONIEDZIAŁEK (18.11.2019 r.) - Wspom. bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.
  7.00 1/za + męża Andrzeja Kumora w 7 r. śm.

2/za+mamę Lidię Godzwon,+m.Władysława,++z rodz. i dusze w czyśćcu cierpiące
3/za + matkę Janinę w r. śm., + ojca, ++ teściów i ++ z rodziny z obu stron
4/w intencji Franciszka Tur z ok. ur., z prośbą o zdrowie i opiekę MB Nieust. Pomocy

  7.30 - Różaniec
18.00 - za + syna Piotra Choinkę w kol. r. śm., + męża Floriana, + brata Czesława,

+ szwagierkę Kazimierę oraz wszystkich ++ z rodziny
WTOREK (19.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + ojca Fryderyka Klyttę w r. śm., z podziękowaniem za jego życie

z Jezusem, z prośbą o szczęście przebywania z Bogiem w niebie
2/za + ojca Eugeniusza, z prośbą o radość życia wiecznego
3/za ++ Jana i Henrykę Curyło, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
4/za + męża Zdzisława Grajkowskiego i ++ rodziców z obu stron

  7.30 - Różaniec
18.00 - za + brata Eugeniusza Wawrzyka w 6 r. śm. i ++ z rodziny
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (20.11.2019 r.) - Wspomnienie  św. Rafała Kalinowskiego, prezb.
  7.00 1/za + Teresę Wrótniak w 5 m-cy po śm. z prośbą o życie wieczne

2/za ++ Edytę, Elżbietę, Czesławę, + pana Joachimowicza, ++ znajomych
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

3/za ++ Hannę i Oskara Froelichów, ++ z rodziny: Grabowskich, Froelichów,
Jasińskich, Malskich oraz + Eugeniusza Kozaka

4/w intencji Doroty i Zofii Waniek prosząc Opatrzność Bożą za wstawiennic-
twem MB Uzdrowienia Chorych o zdrowie i opiekę

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za ++ Halinę i Zdzisława Stefaników, + Adama Broneckiego w 10 r. śm.

oraz ++ z rodziny Jarzynka
CZWARTEK (21.11.2019 r.) - Wspomnienie Ofiarowania NMP
  7.00 1/za ++ Jana i Henrykę Curyło, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

2/za ++ przyjaciół, nieprzyjaciół, dobroczyńców i byłych uczniów
3/za + mamę Marię Pukosz w 1 r. śm.

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji ks. Dawida Majki z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia, prosząc

o żywą wiarę,  gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/o Boże błog. w intencji Bogu wiadomej oraz + męża Tadeusza Dzień, ++ teściów

i wszystkich ++ z rodziny Dzień oraz ++ rodziców i ++ z rodziny Dziarskich
PIĄTEK (22.11.2019 r.) - Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.
  7.00 1/za + męża Jana Śnieżek, + córkę Marię, + zięcia Mieczysława, + wnuka

Artura, + brata Sergiejusza, ++ rodziców: Annę i Bazylego Pietrusiewicz,
++ rodziców: Honoratę i Franciszka Śnieżków

2/w int.Barbary Michalskiej z ok.ur. i imienin, dziękując Bogu za otrzymane łaski,
prosząc o dalsze za  wstaw.MB Nieust. Pom. i o zdrowie i opiekę dla całej rodziny

3/w intencji przyjaciół, nieprzyjaciół, dobroczyńców i byłych uczniów
  7.30 - Różaniec

18.00 1/za++Agnieszkę,Stefana Urban,++Kazimierę,Tadeusza,++ z rodz.Urban,Gorzelnik
2/za + Michała Stronczka (od wujka Antoniego z żoną Zofią)

18.45 - Nabożeństwo do św. Rity
SOBOTA (23.11.2019 r.) - Dzień powszedni 
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ rodziców: Cecylię i Edwarda Pierończyków, ich + syna Jana, ++ dziadków:

Marię i Filipa Pierończyków, Julię i Alojzego Długajczyków i ++ z pokrewieństwa
2/za + ojca Franciszka Skrzypca oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
3/za + Janusza Burzawę z ok. urodzin (od żony, synów z małżonkami i wnuków)
4/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 - za + męża Zygmunta w 14 r. śm., jego + siostrę Pelagię i wszystkich ++ z rodziny
NIEDZIELA (24.11.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,

KRÓLA WSZECHŚWIATA
  7.30 - za + Marię Szojda w 1 r. śm.
  9.30 - w intencji Celiny z ok. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o opiekę MB, Boże błog., zdrowie dla całej rodziny
11.00 - w int.Katarzyny Odelgi z ok.8 r.ur. i im. z podzięk.za otrzymane łaski, prosząc

o zdrowie i opiekę MB i błog. Boże dla niej i dla wnuczek: Martyny i Aleksandry
12.30 1/Do Opatrzności B.za wstaw. MB i Patronki chórów św. Cecylii, z podzięk. za łaskę

świętowania 28 lat działalności chóru „Dei Patris”., wraz z prośbami o Boże błog.
dla wszystkich czynnych i byłych Chórzystów z Panią dyrygent Aldoną i opieku
nem ks. Józefem, oraz z prośbą o łaskę wiecznego zbawienia dla ++ Chórzystów

2/w intencji  Duszpasterstwa  Małżeństw z okazji 10 r. istnienia grupy w para-
fii, z prośbą o błog. Boże dla ich rodzin

16.30 -  Nabożeństwo do Chrystusa Króla
17.00 - w intencji Marii z ok. 75 r. ur., z podziękowaniem za dotychcasowe łaski,

prosząc o dalszą Bożą opiekę i błog. dla całej rodziny (Te Deum)
20.00 - za + męża Czesława Muzyczuka w 25 r. śm., ++ rodzeństwo i rodziców z obu stron
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Pielgrzymka szlakiem Sanktuariów Zag³êbia

26 października br., o godz. 8.00 wyru-
szyła po raz kolejny parafialna piel-
grzymka – tym razem szlakiem sanktu-
ariów Zagłębia.

Zaczęliśmy od Kościoła pw. Najświęt-
szego Zbawiciela w Przegini, którą usta-
nowiono najprawdopodobniej w 1325 r.
Dzisiejszy kościół gruntownie został
przebudowany na pocz. XX wieku, gdzie
znajduje się otoczony kultem wizerunek
Cierpiącego Chrystusa Miłosiernego z
XVI w.

Stamtąd udaliśmy się całkiem niespo-
dziewanie do kościoła pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Racławi-
cach, gdzie w ołtarzu głównym znajduje
się łaskami słynący obraz Matki Bożej z
Dzieciątkiem z połowy XVII w. zwanej
Matką Bożą Śnieżną. Tutaj  sprawowali-
śmy Eucharystię przy odsłoniętym obra-
zie Matki Bożej.

Kolejnym sanktuarium na naszej dro-
dze pielgrzymiej było Sanktuarium Mat-
ki Bożej Dobrej Drogi w Wojkowicach
Kościelnych, gdzie jest XV-wieczny go-
tycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Zarówno w Racławicach jak i w Wojko-
wicach opowiedziano nam historię ko-
ściołów, które nawiedziliśmy.

Następnym punktem w naszej wędrów-
ce był Będzin i dwa miejsca. Pierwsze z
nich – coś dla wzmocnienia ciała a więc
kawa/herbata i Pascha w „Cafe Jerozoli-
ma”. Tu tutaj jakby w czasie przenieśli-
śmy się do żydowskiego mieszkania, w
którym  znajdowało się bardzo wiele
przedmiotów, elementów z bogatej histo-
rii żydów będzińskich. Drugie miejsce to
Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu
na osiedlu Syberka. Tutaj zobaczyliśmy
Krzyż obrazujący MB Katyńską, oraz
Drogę Krzyżową, która symbolizuje i jest
zapisem męczeńskiej drogi Polski do
wolności.

Ostatnim miastem nasze pielgrzymki
był Sosnowiec. Po przybyciu zaczęliśmy

od zwiedzania Pałacu Dietla, który dzi-
siaj jest jednym z najpiękniejszych i naj-
bardziej okazałych obiektów w Zagłębiu
Dąbrowskim. Jest również najciekaw-
szym przykładem pałaców przemysłow-
ców z końca XIX w., a obecnie wyko-
rzystywane jest jako Centrum Artystycz-
no-biznesowe oraz do organizacji wesel,
bankietów, przyjęć okolicznościowych.

Po zwiedzeniu Pałacu udaliśmy się na
talerz dobrej kwaśnicy. Po zjedzeniu po-
siłku przybyliśmy do Klasztoru Sióstr
Karmelitanek, który znajduje się w Domu
Macierzystym Zgromadzenia. Tutaj też
jest muzeum Czcigodnej sługi Bożej
Matki Teresy Kierocińskiej.  Zwiedzając
to miejsce poznaliśmy dzięki siostrom
przewodniczkom postać Sługi Bożej,
oraz jej oryginalne meble i przedmioty
codziennego użytku, notatki osobiste,
itp., a także historię Zgromadzenia i dzie-
ła miłosierdzia, które pełnią siostry dla
Zagłębia. Każdego 12-go dnia miesiąca
jest możliwość uczestniczenia we wspól-
nej Eucharystii o łaskę beatyfikacji Mat-
ki Teresy Kierocińskiej. Na zakończenie
naszego pobytu w klasztorze, siostry po-
częstowały na s kawą i herbata oraz ciast-
kami.

Wędrując po ziemi zagłębiowskiej w
autobusie czekały na nas „słodkie niespo-
dzianki”. Była też tradycyjnie „zabawa
w numery” podczas której kilkanaście
osób wylosowało niespodzianki. Do
Parafii wróciliśmy po godz. 20.00.

Gorąco dziękujemy księdzu Leszkowi
za sumienne przygotowanie pielgrzym-
ki i wiele miłych niespodzianek. Już cze-
kamy z niecierpliwością na wiosnę i na
kolejne pielgrzymowanie… Maria. P
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Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2018

Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data .......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczęcia kolędy …..........……………

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!

Wzór
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Polscy œwiêci i b³ogos³awieni (4)

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński  –
arcybiskup, patron na czasy trudne.

Arcybiskup był metropolitą Warszawy
w czasie powstania styczniowego. Uro-
dził się w 1822 r. na Wołyniu. Wcześnie
stracił ojca, a gdy jego matkę zesłano na
Syberię, został z rodzeństwem bez domu
i środków do życia. Dzięki życzliwości
znajomych rodziny studiował w Mo-
skwie i Paryżu (był przyjacielem Juliu-
sza Słowackiego, jedynym Polakiem
obecnym przy jego śmierci). Po ukończe-
niu studiów wstąpił do Seminarium Du-
chownego.

W 1855 r. po otrzymaniu święceń ka-
płańskich dał się poznać w Petersburgu,
jako gorliwy kapłan, wykładowca i oj-
ciec duchowny w seminarium. Był wraż-
liwy na cierpienia ludzkie, a szczególnie
na opuszczone dzieci polskich wygnań-
ców oraz starców pozbawionych opieki.
Założył w 1857 r. zgromadzenie zakon-
ne Sióstr Rodziny Maryi, któremu zlecił
opiekę nad dziećmi, chorymi i starusz-
kami.

W roku 1862 papież Pius IX mianował
ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego ar-
cybiskupem metropolitą warszawskim.
Po 16 miesiącach - za obronę praw Ko-
ścioła i Ojczyzny - został przez władze
carskie skazany na wygnanie w głąb Ro-
sji. Przez 20 lat pomimo ograniczeń ota-
czał opieką zesłańców, niosąc im pocie-
chę duchową i pomoc materialną. Miej-
scowi wspominali „świętego biskupa
polskiego” i jego długie modlitwy oraz
trwanie przed Najświętszym Sakramen-
tem. Po powrocie z zesłania (do Warsza-
wy nie pozwolono mu powrócić) osiadł
we wsi Dźwiniaczce na Podolu, poświę-
cając się, mimo podeszłego wieku i sła-
bego zdrowia, pracy duszpasterskiej, spo-
łecznej i oświatowej. Zmarł w czasie jed-
nej z podróży, 17 września 1895 roku, w
pałacu biskupim w Krakowie.

Beatyfikował go Jan Paweł II w 2002
roku, a kanonizacji dokonał w 2009 r.
papież Benedykt XVI. Ciało Świętego
spoczywa w archikatedrze św. Jana
Chrzciciela w Warszawie.

„Strze¿cie praw Koœcio³a Œwiêtego,
pilnujcie gorliwie
tej œwiêtej wiary naszej;
przeciwnoœciami nie zra¿ajcie siê. (...)
Kochajcie siê wzajem,
¿yjcie w jednoœci i mi³oœci,
wspomagajcie siê w modlitwie
i pracy, módlcie siê jedni za drugich”.

Abp Z.Feliñski.

Wspomnienie liturgiczne obchodzone
jest 17 września.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Bogusz Jan, Piastów 3
Cyran Stanisława, Piastów 7
Hermyt Barbara, Tysiąclecia 6
Mital Andrzej, Piastów 24
Prasol Hildegarda, Piastów 9
Kawiński Mirosław, Z.Czarnego 4
Pytlik Krystyna, Piastów 16
Iwanicki Jan, Tysiąclecia 41
Kowalska Maria, B.Chrobrego 43
Stronczek Michał, B.Chrobrego 26

W paŸdzierniku odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie. A
œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w pokoju
wiecznym. Amen.

Szewczyk Małgorzata, Tysiąclecia 6
Podsiedlik Paulina, Piastów 5
Lukaszczyk Urszula, Piastów 11
Makselon Maria, Z.Czarnego 6

05.11. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
wieczorna modlitwa przed Najświętszym
Sakramentem. Temat modlitwy: „Odważ
się żyć „bardziej”. Ks. Dawid przygoto-
wał pod rozwagę fragment Ewangelii
(Mk 10, 17-22).

06.11. – O godz. 18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych z błogosławieństwem lo-
urdzkim.

07.11. –  O godz. 19.45 w kaplicy Św.
Józefa odbyło się spotkanie Nadzwyczaj-
nych Szafarzy Komunii Św. Wraz z ks.
Proboszczem odmówili modlitwę bre-
wiarzową oraz omówili sprawy dotyczą-
ce ich posługi w kościele podczas odwie-
dzin duszpasterskich.

Również w tym dniu, o godz. 18.45 w
salce nr 1 odbyło się spotkanie Bractwa
Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Oprócz bieżących spraw dotyczących
grafiku adoracji ustalaliśmy datę spotka-
nia kolędowego, a następnie został od-
czytany wstęp „Chrystus został ofiaro-
wany jako nasza Pascha” do książki pt.
„Eucharystia nasze uświęcenie” Ranie-
ro Cantalamessa.

08.11. – O godz. 20.00 w kaplicy Św.
Józefa Duszpasterstwo Małżeństw
uczestniczyło w Mszy św. odprawianej
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przez ks. Marka w intencji solenizantów
z miesiąca października oraz za zmarłą
naszą założycielkę Marię Bernad. Po
Eucharystii spotkaliśmy się w sali Św.
Jana Pawła II, by wspólnie świętować i
omówić sprawy dotyczące przygotowań
do obchodów 10-lecia istnienia Duszpa-
sterstwa Małżeństw w naszej Parafii.

Świętowanie rozpocznie się 24.11.2019
r. Mszą św. o godz. 12.30. Już dziś
wszystkich zapraszamy.

09.11. – O godz. 10.00 w salce nr 2 roz-
poczęły się kolejne Boże Warsztaty pro-
wadzone przez ks. Leszka.

D.M.

M i n i s t r a n c i

Jesteśmy potrzebni podczas Mszy
Świętej - bo kto dzwoni dzwonkami
w czasie nabożeństw, bo kto macha
kadzidłem? Dzielnie stoimy na stra-
ży przy Bożym Grobie w Wielki
Czwartek, chodzimy w odwiedziny
duszpasterskie. Poza tym jeździmy
na wycieczki, gramy i robimy
wszystko to, co każdy chłopiec w
naszym wieku. Najważniejsze jednak
jest, że możemy służyć Panu Bogu
przy ołtarzu.

Jeśli Ty też  chcesz tak służyć
Panu - zostań ministrantem.

Spotykamy się w każdą sobotę
o godz. 9.00.

Bożena S.


