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Uroczystość Zesłanie Ducha Świętego ∙ ROK B

Ewangelia J 20, 19 – 23   

Wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia, tam gdzie przebywali 
uczniowie, gdy drzwi były zamknię-

te z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, sta-
nął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!

Pewność dana przez Mistrza!Strach ma wielkie oczy! Spa-
raliżował skutecznie uczniów Jezusa, którzy z wielką bojaźnią zamknęli się w Wieczer-
niku. Często brakuje nam również odwagi do głoszenia Prawdy. Zamykamy się w sobie, 
bo lepiej nic nie mówić, nie narażać się niepotrzebnie innym. Potrzebujemy pomocy, 
żeby się otworzyć.

Drogi Przyjacielu! Chrystus stanął pośród uczniów, obdarował ich pokojem, ze-
słał na niech swego Ducha. Ten Duch Święty zamieszkał również w każdym z nas od 

chwili chrztu świętego. Czy pozwalam Mu działać? Czy słucham Jego głosu? Czy stać 
mnie na wolność w Duchu Świętym?  

Ks. Sylwester

Kalendarz liturgiczny

04 czerwca 2006r. – NIEDZIELA
Zesłanie Ducha Świętego
Imieniny: Franciszka, Karola, Lutomiły, 
Wernera
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 1 – 11, Psalm 104
1 Kor 12, 3b – 7. 12 – 13 (Sekwencja)
EWANGELIA: J 20, 19 – 23 

05 czerwca 2006 r. – PONIEDZIAŁEK
NMP Matki Kościoła
Imieniny: Bonifacego, Walerii, Waltera, 
Emilii, Dobromiła
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9 – 15. 20, Psalm 87
Dz 1, 12 - 14
EWANGELIA: J 2, 1 – 11 

06 czerwca 2006 r. – WTOREK
Imieniny: Norberta, Marii, Pauliny, 
Dominiki, Filipa 
LITURGIA SŁOWA:
2 P 3, 12 – 15a. 17 – 18, Psalm 90
EWANGELIA: Mk 12, 13 – 17  

07 czerwca 2006 r. – ŚRODA 
Imieniny: Antoniego, Roberta, Wiesława, 
Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 1, 1 – 3. 6 – 12 
Psalm 123
EWANGELIA: Mk 12, 18 – 27

08 czerwca 2006r. – CZWARTEK
Imieniny: Jadwigi, Wilhelma, Maksyma, 
Seweryna, Helgi
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 2, 8 – 15 
Psalm 25
EWANGELIA: Mk 12, 28b – 34 

09 czerwca 2006 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Anny, Hanny, Felicjana, Pelagii, 
Efrema
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 3, 10 – 17 
Psalm 119
EWANGELIA: Mk 12, 35 – 37 

10 czerwca 2006 r. – SOBOTA
Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty, Diany, 
Henryka, Edgara
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 4, 1 – 8 
Psalm 71
EWANGELIA: Mk 12, 38 – 44 

Konieczne jedno z dwojga: płonąć albo gnić. 
Kto nie chciałby raczej płonąć?

Joseph Conrad

MYŚL TYGODNIA:

Nie uwierzyli Marii Magdale-
nie. Z obawy przed światem 
zamknęli drzwi. Nie widzieli, 

co począć bez swego Mistrza. 
Ale mała przestrzeń przesyco-
na lękim może być też łaskawa 
i darem bliskości. I tak trwali 

w Jego IMIENIU. Do chwili, 
gdy On sam stanął pośród nich, 
obdarował ich pokojem, zesłał 
na nich swego Ducha. Otwo-

rzyli drzwi. Już wiedzieli, co te-
raz należy robić...
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Wiele ciepłych słów słyszałam o tej 
rodzinie. Teraz mam sposobność, aby ich 
poznać. 

Wchodząc, słyszę słowa żony chore-
go: „O, nowy narybek!”, wita mnie bardzo 
serdecznie i myślę, że już wtedy nawiąza-
ła się między nami nić porozumienia. Pani 
Krysia jest emerytowaną nauczycielką, po-
dobnie jej mąż.

Pan Artur, przykuty do łóżka, na wi-
dok mojego uśmiechu rozpogadza się. 
Muszę się w tym momencie pochwalić, bo 
naszego chorego „rozłożyłam na łopatki” 
właśnie uśmiechem!
„...Uśmiech najkrótszą, najprostszą jest drogą
do szczęścia, do ludzkich serc.”

Stan chorego jest już poważny. Przy-
gotowujemy kroplówki i staramy się 
w miarę możliwości ulżyć Mu w cierpie-
niu. Miło sobie gawędzimy z panią Krysią, 
która opowiada różne, śmieszne historyjki 
ze swojej pracy pedagogicznej. Zostajemy 
pokrzepione pysznym obiadem, zanim ru-
szymy dalej w drogę.

Pan Artur drzemie, kiedy do niego pod-
chodzę, aby się pożegnać. Jednak na dźwięk 
mojego głosu otwiera oczy i się uśmiecha!

Odwiedzam tę rodzinę (tak, jak i in-
nych „moich” chorych) w Święta Wielka-
nocne. Nie mogę podać kroplówki, dać za-
strzyku, czy zrobić wielu innych rzeczy, ale 
Oni cieszą się, że przyszłam, choćby dlate-
go, żeby usiąść przy świątecznym stole. Jak 
mówią, tylko dzięki dobrym ludziom, coś 
jest świątecznego na tym stole! W tym cza-
sie poznaję siostrę chorego. Pani Ela zasko-
czona jest faktem, że wszyscy wolontariu-
sze są uśmiechnięci. Przecież przynosimy 
Miłość Chrystusa do tych domów!

Tydzień po świętach, przyjeżdża syn 
pana Artura (wezwany telefonicznie), ale 
zostaje tylko w tej rodzinie kilka godzin, 
bo jak mówi: „To jeszcze może długo po-
trwać...” A to są ostatnie chwile, które Pan 
Bóg daje, aby załatwili wszystkie swoje 
sprawy. Chory ojciec już nic nie je, a strzy-
kawką podaje się Mu odrobinę wody. 

W tym samym czasie, co kilka dni 
jeżdżę do pana Edwarda, do Szydłowca. 
Różnica ogromna. Fakt, że jest tu troje, 
dorosłych dzieci, które zapewniają ojcu 
opiekę. Jednak mają swoje rodziny, pracę 
w odległych miastach, są przemęczeni, cza-

sem załamani, ale chcą te ostatnie chwile 
spędzić ze swoim bliskim! 

Są to dla mnie dość męczące wieczo-
ry, po całym dniu pracy i jeszcze ta podróż, 
kiedy żołądek odmawia posłuszeństwa. 
I kiedy czuję potworne zmęczenie, a gło-
wę zaprząta jedna myśl, że przecież to bez 
sensu! Wtedy, ktoś mówi: „Witam nie-
zmordowany zespół!” lub „Jak to dobrze, 
że jesteś z nami!” Zmęczenie mija, wracają 
siły, a ja biorę się w garść! Tym bardziej, że 
nie mogę pozwolić, aby pani doktor jechała 
sama. W duecie zawsze raźniej, a i zmęcze-
nie rozkłada się na dwie! Zresztą, na każdej 
wizycie, czegoś nowego się uczę i to nie 
zawsze chodzi o sprawy medyczne.

Pan Artur powoli gaśnie. Choć jest 
świadomy, nie ma siły rozmawiać. Czasem 
w odpowiedzi na pytanie ściska rękę lub 
mruga oczami. Nie może połykać, dlatego 
wodą już tylko zwilża się Mu usta.

Kiedy wyjeżdża siostra chorego, w na-
szych szeregach pełna mobilizacja! Ustala-
my dyżury całodobowe przy chorym. Nie 
możemy pozwolić, aby pani Krysia była 
teraz sama. Jest bardzo wyczerpana, a naj-
trudniejsze jeszcze przed nią. Widząc taką 
postawę moich koleżanek, jestem dumna 
z tego, że jestem wolontariuszem Hospi-
cjum Królowej Apostołów! Brawo, dziew-
czyny!         Zaglądam do tego domu tak 
często, jak tylko mogę i choć nie mam wie-
le czasu, znajduję chwilę na odmówienie 
wspólnie (razem z wolontariuszką Jadzią) 
Koronki do Bożego Miłosierdzia i dodanie 
otuchy żonie chorego, która nie może się 
pogodzić z chorobą męża. Przeżyli ze sobą 
50 lat. Jedno za drugim by w ogień skoczy-
ło. A teraz wizja samotności jest przeraża-
jąca i niestety zbliża się wielkimi krokami. 

Jestem pełna podziwu dla tych wszyst-
kich rodzin. Dają one takie ogromne świa-
dectwo Miłości, ogromnego poświęcenia 
i oddania! To są tacy mali święci, o których 
się nie mówi, których się nie wynosi na oł-
tarze, ale Oni są! „Pójdźcie, błogosławieni 
Ojca mojego, weźcie w posiadanie króle-
stwo...bo byłem chory...”(Mt 25, 34).

Stan obydwu chorych systematycznie 
się pogarsza. Przyjeżdża syn pana Artura z 
rodziną. Najwyższy czas - to już agonia. Nie 
wiemy, czy chory nas słyszy, ale na pewno 
czuje dotyk. Przed każdą czynnością (zmiana 

pampersa, podanie leku przeciwbólowego, 
czy nawet zmianie kompresu, ponieważ pan 
Artur ma wysoką gorączkę) i lekarz i wolon-
tariusze mówią do chorego, co będą teraz ro-
bić. Nasza posługa powoli się kończy w tym 
domu. Oddajemy miejsce rodzinie przy łóż-
ku. Jeszcze wspólnie odmawiamy Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia. „Do zobaczenia w 
niebie panie Arturze” mówię i składam ostat-
ni pocałunek na jego czole. Kiedy podchodzę 
do pani Krysi, aby się pożegnać, mówi: „Mo-
nika, ale ja tu zostaję. Nie zapominaj o mnie!” 
Nie wiem, jak w nadmiarze moich obowiąz-
ków dam radę, ale nie zapomnę o pani Krysi, 
choćby moja pamięć była tylko „telefoniczna 
i modlitewna”!

Pan Artur umiera tej nocy. Szkoda, że 
poznałam Go tak późno! Na pogrzebie są 
prawie wszyscy wolontariusze, którzy od-
wiedzali ten dom.

Pan Edward również umiera. „Wy-
biera” chwilę, kiedy przez moment nie ma 
nikogo w pokoju. Na pogrzeb jadę z księ-
dzem Markiem i dr Marią.

Wszyscy spotykamy się na Mszy świę-
tej dla rodzin osieroconych, która jest w 
każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 
10.00 w kaplicy Świętej Rodziny. Są łzy, 
ale i radość ze spotkania i wspólnej modli-
twy za tych, którzy odeszli.

Dziękuję Bogu, za to, że pozwolił mi 
być z nimi w tym czasie, z nimi płakać, 
śmiać się, po prostu być! Każda taka chwila 
jest czymś niepowtarzalnym i nie chcę żad-
nej z nich przegapić, przespać. Również dla-
tego, aby wam to wszystko opowiedzieć.

„Częstym grzechem młodości jest od-
kładanie ważnych spraw na później. Ale 
nie wszystko można odłożyć. Czas zmar-
nowany dzisiaj nie wróci już nigdy. Twoje 
plany i marzenia łatwo mogą pozostać na 
papierze... Pozostanie wyrzut sumienia. Żal 
za zmarnowaną młodością!” (ks. K. Pawli-
na „Jak zagospodarować młodość”)

Nie marnujcie ani sekundy. Chrystus 
czeka!

Wasz zabiegany 
korespondent hospicyjny

               Monika Wężyk

Z okazji imienin Hospicjum Królowej 
Apostołów, pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim wolontariuszom, rodzinom 
znajdującym się pod naszą opieką oraz wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób pomagają 
w naszej posłudze.

Królowo Apostołów i patronko naszego 
Hospicjum, wyjednaj nam moc Ducha Święte-
go, jak wyjednałaś ją wspólnocie Apostołów. 
Polecamy się Twojej macierzyńskiej opiece. Po-
móż nam  poświęcić dla większej chwały Boga 
i dla zbawienia ludzi nasze życie i wszystkie na-
sze zdolności oraz dary łaski.

Niech wszyscy pamiętają, że nie mając radosnego usposo-
bienia i wesela ducha, mało osób zbliża się  do Boga. Pochmur-
ne usposobienie wielu ludzi zniechęci do naśladowania Jezusa 
Chrystusa; jeżeli zaś okażą się radosnymi i pełnymi wesela, wte-
dy dadzą do zrozumienia, że służenie Bogu i naśladowanie Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa daje życie prawdziwie szczęśliwe.

(„W drodze ze Św. Wincentym Pallottim”) 
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O Duchu Święty, 
bądź uwielbiony!

O, Duchu Święty, Duchu Mądrości
O, Duchu Święty, Obrońco nasz!
O, Duchu Święty, Pocieszycielu

O, Duchu Święty, Duchu Zbawienia,
Choć Świat dzisiejszy szybko się zmie-

nia,
Ty przecież jesteś; Boska Osoba

Ty – Trójjedyny
Tyś – Bogiem samym,

I choć zbyt trudno, by pojąć to
Że – Trzy Osoby – a Jeden Bóg
Wystarczy jeden niewielki gest

Więc: W Imię Ojca, Syna i Ducha...
Czyli – znak Krzyża uczynić trzeba

na swoim czole, sercu, ramionach
I cała prawda tu się wyjawi

Bóg – w Trzech osobach: Ojciec, Syn, 
Duch...

Bóg Ukochany nam błogosławi
by każdy z nas zbawić się mógł!

...................................................
Kiedy już Chrystus wstąpił do Nieba

(Bo nadszedł Jego czas)
Apostołowie cisi siedzieli

Tam, w Wieczerniku,
Choć rozumieli, że Jezus ich

na zawsze nie opuścił przecież
Tęsknili za Nim, po ludzku tak

bo tu, na Ziemi, było im Go ogromnie 
brak!

A gdy Pięćdziesiątnicy
dzień wreszcie przyszedł

Nagle – szum potężnego wichru
dał się zewsząd słyszeć...

Na tych, co w domu tym przebywali
jasne języki ognia spoczęły

I wówczas piękny nastąpił moment:
Zebrani – Duchem Świętym zostali na-

pełnieni
I choć językami różnymi mówić zaczęli
O dziwo! Mowę swą jakże doskonale 

rozumieli...
Tak... Było tak... Kiedyś...

...............................................
Duch Święty

To jest Osoba Boska,
Która usuwa w cień wszelkie troski.

Nie jest samotny nigdy człowiek,
który się często modli do Niego

I który mówi:
„Prowadź mnie, Duchu do Nieba

Wszak to największa moja potrzeba!
 Duch Święty...

 Jakież to piękne słowa...
Nie zginie ten, kto Go kocha, czci

i kto wierności Mu dochowa!

Katarzyna Wilczyńska

Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła
Święto obchodzone w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.
Uroczysta aklamacja Matki Bożej na Matkę Kościoła odbyła się w Polsce na Jasnej 

Górze w Częstochowie 12 września 1971 roku. Za pozwoleniem Rzymu zostało także 
w Polsce wprowadzone tegoż roku święto Matki Kościoła a do Litanii Loretańskiej dołą-
czono wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”. 

Na pierwszą uroczystość Matki Kościoła (31 maja 1971 roku) Ojciec święty Paweł 
VI podarował Prymasowi Polski piękną płaskorzeźbę Matki Kościoła. W roku 1966 uka-
zała się w Rzymie książka Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego pod tytułem: 
„Matka Kościoła”, w której szeroko uzasadnił ten tytuł i wyjaśnił zawartą w nim treść oraz 
wskazał na doniosłe jego konsekwencje.

 Przeto na chwałę Matki Bożej, ku naszemu pokrzepieniu, ogłaszamy Najświętszą 
Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką Ludu Bożego - zarówno wiernych, jak i pa-
sterzy, którzy nazywają Ją najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym najmilszym 
tytułem od tej chwili Dziewica - Matka była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud 
chrześcijański”.

       Opr. Małgorzata Zawisza

Jedność małżonków wyraża się nie tylko 
w zespoleniu fizycznym. Ta najgłębsza jedność 
jest możliwa, jeśli małżonkowie łączą się ze 
sobą duchowo – w modlitwie. „Panie, naucz nas 
się modlić” – prosili apostołowie. Na to Jezus 
odpowiedział im: „Ojcze nasz...” – nie „Ojcze 
mój”, ale „Ojcze nasz”. Zachęcał, aby modlić 
się razem do naszego wspólnego Ojca.

Wspólna modlitwa wydaje się być taka 
prosta. Wystarczy stanąć obok siebie i mówić 
razem do Boga. Tymczasem w małżeństwie 
często trudno zdobyć się na to wspólne stanię-
cie przed Panem. Każdy wstaje o innej porze, 
wieczorem wkrada się zmęczenie, a do tego do-
chodzi brak chęci do wspólnej modlitwy z po-
wodu nieporozumień i kłótni, co przecież zdarza 
się wśród ludzi żyjących blisko siebie. I kółko 
się zamyka, bo bez modlitwy nie ma jedności, 
a gdy nie przeżywamy jedności, to uciekamy 
od modlitwy. W niektórych rodzinach zdarzają 
się tragikomiczne sytuacje, kiedy małżonkowie 
modlą się odwróceni od siebie, każdy klęcząc 
przed swoim obrazkiem.

Najtrudniejszą przeszkodą we wspólnej 
modlitwie jest brak pojednania. Biblia poucza, 
że należy najpierw pojednać się ze swoim bra-
tem, a dopiero później składać ofiarę Bogu (por. 
Mt 5, 21-25). Bóg odpuszcza nam nasze winy, 
jeśli Go o to prosimy. A nam tak trudno wyba-
czyć winowajcy, zwłaszcza temu, który jeszcze 
niedawno był dla nas najukochańszy. Czy mo-
żemy coś zrobić, aby pokonać tę przeszkodę? 
Jednym ze sposobów jest wprowadzenie zwy-
czaju stałej, codziennej modlitwy małżeńskiej 
i bycie wiernym temu postanowieniu. Ten stały 
zwyczaj wspólnej regularnej modlitwy może 
bardzo pomóc w pogłębieniu relacji i z Bogiem, 
i ze sobą wzajemnie. On mobilizuje do pojedna-
nia, bo – jak pisał św. Paweł w liście do Efezjan 
– „niech nad waszym gniewem nie zachodzi 
słońce!”. Im szybciej ten zwyczaj wprowadzi-

my, tym lepiej. Bo modlitwa, tak samo jak mi-
łość, potrzebuje czasu, by stać się dojrzałą.

Razem uniżając się przed Panem, naszym 
Stwórcą i Zbawicielem, łatwiej przychodzi 
przyjąć postawę uniżenia i pokory wobec siebie 
samych. Jesteśmy powołani do miłości i do tego 
się zobowiązaliśmy przysięgą małżeńską. A mi-
łość małżeńska to, między innymi, pozytywne 
spojrzenie na współmałżonka, także wtedy, gdy 
zrobi coś nie po naszej myśli. Miłość to bezinte-
resowne okazywanie względów drugiej osobie, 
niezależnie od tego, czy nasza dobroć zostanie 
odwzajemniona. Miłość to nawracanie, ale nie 
współmałżonka, tylko samego siebie, mimo że 
łatwiej zobaczyć cudze niż własne błędy. W koń-
cu miłość to nieustanne wybaczanie drugiemu, 
to bezwarunkowe darowanie winy małżonkowi, 
bez powracania do spraw z przeszłości.

Matka Teresa z Kalkuty zauważyła, że 
miłość jest ściśle związana z wiarą w Boga, bo 
twórcą prawdziwej miłości jest Bóg. Natomiast 
wiara rozwija się na modlitwie. Tę myśl Matka 
Teresa zapisywała na odwrocie obrazków, które 
rozdawała wielu ludziom. Brzmi ona dokładnie 
tak: „Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem 
modlitwy jest miłość. Owocem miłości jest 
służba. Owocem służby jest pokój”. Taka jest 
kolejność najważniejszych spraw.

Jeśli pragniesz małżeńskiej miłości, za-
cznij się modlić, nie tylko indywidualnie – także 
razem ze współmałżonkiem. Nie czekaj na przy-
pływ poczucia jedności, nie zwlekaj. Podejmij 
decyzję i zaproponuj wspólną modlitwę. Na 
początek wystarczy „Ojcze nasz...”. Jeśli zale-
ży ci na miłości w rodzinie, zaproś do wspólnej 
modlitwy dzieci, już od najmłodszych lat. Do-
świadczenie uczy, że jeśli w modlitwę wprowa-
dzimy swoje dzieci, to one później same będą 
przypominać, aby w momentach kryzysu nie 
rezygnować z modlitwy, ale ją wzmóc.

Sylwester Szefer

Stała codzienna modlitwa małżeńska 
– od dzisiaj!
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. W naszej świątyni dzisiaj Niedziela Eucharystyczna. Po każdej Mszy 
świętej, zamiast kazania, krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. Dziś Msza święta w intencji Rodzin w kaplicy Świętej Rodziny o godz. 
16.00.

3. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego w niedziele 
o godz. 17.00, w dni powszednie bezpośrednio po wieczornej Mszy 
świętej. Dziś po Nabożeństwie Czerwcowym, zmiana tajemnic dla Kół 
Żywego Różańca.

4. Również dzisiaj, po każdej Mszy Świętej, Komitet Budowy będzie przyj-
mował indywidualne ofiary na dalsze prace wokół naszego kościoła.

5. Próby sypania kwiatów przygotowujące do Uroczystości Bożego Cia-
ła odbędą się w poniedziałek, środę i w piątek o godz. 17.00 (przed 
kościołem). Zachęcemy wszystkie dziewczynki, które bardzo chciały-
by w czasie procesji Bożego Ciała sypać kwiatki, do licznego udziału 
w tym pięknym wydarzeniu.

6. W piątek, 9 czerwca zapraszamy na Mszę święta o godz. 18.00, oraz na 
spotkanie modlitewne w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Ojca Świe-
tego Jana Pawła II.

7. W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, Msza święta imieninowa Ks. Anto-
niego Czulaka SAC o godz. 10.45.

8. Pielgrzymów zapraszamy na Mszę świętą w przyszłą niedzielę, 
13 czerwca, na godz. 18.00

i Odeszli do Pana:
29. 05. 2006 r. – Jan Sztabnicki (l. 66)

30. 05. 2006 r. – Mieczysław Bąba (l. 86)
30. 05. 2006 r. – Halina Górka (l. 57)

31. 05. 2006 r. – Anna Chruściel (l. 78)
31. 05. 2006 r. – Jerzy Andrzej Król (l. 67)

02. 06. 2006 r. – Tomasz Głowacki (l. 47)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Ochrzczeni zostali:
Oskar Karol Paciorek

Natalia Eliza Mikulska
Szymon Paweł Taborek

Wiktoria Ofiara
Dawid Ofiara

Dzieckiem Bożym jestem ja...

W 50. rocznicę ślubu Danuty i Leona
w 50. rocznicę ślubu Krystyny i Jerzego

w 30. rocznicę ślubu Zofii i Leszka
w 30. rocznicę ślubu Henryki i Adama

w 30. rocznicę ślubu Małgorzaty i Piotra
w 15. rocznicę ślubu Agnieszki i Grzegorza

w 5. rocznicę ślubu Kingi i Mariusza
w 2. rocznicę ślubu Wioletty i Pawła 

w 1. rocznicę ślubu Emilii i Arkadiusza
w 1. rocznicę ślubu Agnieszki i Pawła

w 70. rocznicę urodzin Janiny
w 60. rocznicę urodzin Jadwigi

w 50. rocznicę urodzin Ewy
w 18. rocznicę urodzin Natalii

w 10. rocznicę urodzin Bartosza
w 1. rocznicę urodzin Karoliny

w 1. rocznicę urodzin Weroniki
w 1. rocznicę urodzin Krzysztofa

wszelkich potrzebnych łask, szczególnie 
zdrowia, radości, pokoju ducha, 

życzliwości ludzkiej, obfitego Bożego 
błogosławieństwa, opieki Matki 

Najświętszej życzy Redakcja

ŻYCZENIA

W drodze  ze 
św.Wincentym 
Pallottim

Radość i wesele ducha 
powinno się objawiać 
w skromnym spojrzeniu 
i w solidnym wykonywaniu 
obowiązków.


