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XXVII NIEDZIELA ZWYK£A � ROK C Czy wiesz, ¿e�
List do Efezjan. Pismo zredagowane
prawdopodobnie przez jednego z ucz-
niów �w. Paw³a w jego imieniu. Od 33 r.
przed Chrystusem Efez by³ stolic¹ Azji,
prowincji rzymskiej. �w. Pawe³ spêdzi³
w tym mie�cie 3 lata. Poniewa¿ w wielu
rêkopisach brak w pierwszych wierszu
wzmianki o Efezie, istnieje przypuszcze-
nie, ¿e chodzi o list okrê¿ny do ró¿nych
chrze�cijañskich wspólnot Azji Mniej-
szej. Mimo formy listu, pismo, zarówno
pod wzglêdem tre�ciowym, jak i styli-
stycznym, jest raczej uroczystym kaza-
niem, po�wiêconym tajemnicy Chrystu-
sa w Ko�ciele i zasadom ¿ycia chrze�ci-
jañskiego.
List do Filemona(gr. Philemon - kocha-
j¹cy). Najkrótszy list �w. Paw³a, skiero-
wany z powódek osobistych do Filemo-
na i chrze�cijan gromadz¹cych siê w jego
domu (ok. 55 r.) Zbieg³y niewolnik File-
mona, Onezm, którego �w. Pawe³
ochrzci³ i pozyska³ dla wiary, móg³by
okazaæ siê mu przydatny w dalszej pra-
cy misyjnej. �w. Pawe³ odrzuca jednak
tê my�l. Odsy³a Onezyma do Filemona,
jego pana z listem, w którym prosi swe-
go przyjaciela, by zechcia³ przyj¹æ swe-
go dawnego s³ugê jak brata.
List do Filipian. List �w. Paw³a do chrze-
�cijan Filipi (od gr. imienia Philippos -
mi³o�nik koni) (Macedonia) - wspólno-
ty, któr¹ darzy³ szczególn¹ mi³o�ci¹. By³a
to pierwsza wspólnota za³o¿ona przez
niego na kontynencie europejskim
(w czasie drugiej podró¿y misyjnej).
Z Listu do Filipian jest znana zw³aszcza
tzw. pie�ñ o Chrystusie, wcze�niejszy
tekst, który �w. Pawe³ w³¹czy³ do swo-
ich rozwa¿añ. Pie�ñ s³awi dzie³o Jezusa,
który �istniej¹c w postaci Bo¿ej� staje siê
cz³owiekiem i przyjmuje �mieræ na krzy-
¿u, by ostatecznie dost¹piæ chwa³y Boga
Ojca.

Ewangelia: £k 17, 5-10
Aposto³owie prosili Pana: �Przymnó¿ nam wia-
ry!� Pan rzek³: �Gdyby�cie mieli wiarê jak ziarn-
ko gorczycy, powiedzieliby�cie tej morwie: �wy-
rwij siê z korzeniem i przesad� siê w morze!�,
a by³aby wam pos³uszna.

Uwa¿amy siê za
naród ludzi wierz¹-
cych. Lubimy mó-
wiæ, ¿e Polska za-

wsze wierna Bogu, krzy¿owi, Ewangelii,
Ko�cio³owi. Ale to ju¿ historia. Oblicza
siê, ¿e katolików w pe³ni ortodoksyjnych,
czyli tych, którzy przestrzegaj¹ Dekalo-
gu, uznaj¹ prawdy wiary i zasady moral-
no�ci chrze�cijañskiej jest w Polsce co
najwy¿ej jedna trzecia ogó³u wierz¹cych.
Pozostali stanowi¹ rzesze swego rodzaju
�nie�wiadomych heretyków�. W ich po-
stawie ¿yciowej nie ma odzwierciedlenia
tego, w co wierz¹ i Komu wierz¹.

A wierzyæ to spotkaæ Chrystusa
i uczestniczyæ w Jego dziele zbawienia
cz³owieka. Wierzyæ, to przylgn¹æ do
Chrystusa i w Nim szukaæ oparcia. Wie-
rzyæ to zaufaæ Chrystusowi i zdaæ siê
w swej bezradno�ci na Niego. Wierzyæ
to uznaæ, ¿e wszystko jest darem: i to, co
jest krzy¿em i to, co jest rado�ci¹.

Przyjacielu, je�li utracisz wiarê
- utracisz wszystko. Pro�my wiêc Jezu-
sa: �Przymnó¿ nam wiary�. Tej ¿ywej,
codziennej, otwieraj¹cej nas na Boga i Je-
go dzia³anie. Wiary, która góry przenosi,
góry naszej codzienno�ci.

Ks. Ireneusz

�Nie�wiadomi heretycy�

Kto w³¹czy siê we wspólnotê odmawiaj¹c¹ ró¿aniec, zapewne wnet odczuje, co znaczy daæ siê nie�æ przez
wiarê innych chrze�cijan, przez wiarê, któr¹ wierzy³y i przepowiada³y, i przemodli³y poprzednie pokolenia.
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KATECHEZA
Tajemnica

Trójcy �wiêtej

W ostatnich katechezach
zg³êbiali�my pojêcie wiary,
jak równie¿ próbowali�my
przybli¿yæ sobie i zrozumieæ
Osobê Boga, w którego wie-
rzymy - Tego, który jest
wieczny, który jest mi³o�ci¹ i
który jest wierny przymierzu
zawartemu z cz³owiekiem.

Jedn¹ z podstawowych
prawd chrze�cijañskich jest
wiara w Boga Trójjedynego.
Zastanówmy siê nad t¹ trud-
n¹ kwesti¹...

Podczas chrztu �wiêtego
nasi rodzice i chrzestni wypo-
wiadali w naszym imieniu po-
trójne �wierzê� w Boga Ojca
i Syna i Ducha �wiêtego. Dla-
tego te¿ zostajemy ochrzcze-
ni w imiê Ojca i Syna i Ducha
�wiêtego. Najnowszy Kate-
chizm Ko�cio³a Katolickiego
podkre�la jeden szczegó³, a

mianowicie, ¿e chrzest dokonu-
je siê w �imiê� , a nie w �imio-
na� Boga Ojca i Syna i Ducha
�wiêtego. Fakt ten jest wyrazem
wiary w jednego Boga. Prawda
o Bogu Trójjedynym jest nie-
zwykle trudna do przyjêcia na
p³aszczy�nie rozumu. Ju¿ �w.
Augustyn, który w szczególny
sposób rozwin¹³ naukê o Trójcy
�wiêtej napisa³: Trójcê wszech-
mocn¹ któ¿ poj¹æ zdo³a? Ka¿dy
o Niej mówi - ale czy naprawdê
o Niej?

Rzeczywi�cie Trójca jest ta-
jemnic¹ wiary, które nie mog¹
byæ poznane je�li nie s¹ objawio-
ne przez Boga. Jednak zarówno
�w. Augustyn, jak i Katechizm
Ko�cio³a Katolickiego zostawia-
j¹ wskazówki, które pomog¹ w
otwarciu serca na Tajemnicê,
któr¹ jest sam Bóg. Nastêpna ka-
techeza bêdzie w³a�nie na ten
temat...

ks. Tomasz

Ks. Roman Kotlarz urodzi³ siê
17 pa�dziernika 1928 r. w Koniem³otach
k. Staszowa, jako najm³odsze dziecko
z sze�ciorga rodzeñstwa Szczepana i Wa-
lerii z domu Czerwiec. Ukoñczy³ szko³ê
podstawow¹ i liceum w Staszowie. Zda³
maturê i wst¹pi³ do seminarium.

Formacjê kap³añsk¹ otrzyma³ naj-
pierw w Czêstochowskim Seminarium Du-
chownym w Krakowie, nastêpnie w Wy-
¿szym Seminarium Duchownym w Sando-
mierzu. �wiêcenia kap³añskie przyj¹³
30 maja 1954 r. Pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni³
jako wikariusz w parafiach: Szyd³owiec,
¯arnów, Koprzywnica, Mirzec, Kunów
i S³upia Nowa. Od 26 sierpnia 1961 r. a¿
do �mierci by³ proboszczem parafii pw.
Matki Boskiej Czêstochowskiej w Pelago-
wie ko³o Radomia.

25 czerwca 1976 r. do³¹czy³ siê do
protestuj¹cych robotników, którzy mani-
festowali przeciw podwy¿kom cen ¿yw-
no�ci. Sta³ siê przez to obiektem zaintere-
sowania s³u¿b bezpieczeñstwa. Gor¹co
modli³ siê za wiê�niów bitych i poni¿a-
nych. Ksi¹dz czêsto wzywany przez mili-
cjê traci³ zdrowie psychiczne i fizyczne.
Cierpia³ jednak w milczeniu, by nie nara-
ziæ bliskich oraz parafian. Pod koniec
czerwca stan zdrowia proboszcza znacz-
nie siê pogorszy³. Wszyscy wierni modlili

siê o zdrowie dla niego.
Ostatni¹ Mszê �w. odprawi³ w uro-

czysto�æ Naj�wiêtszej Maryi Panny -
15 sierpnia 1976 r. Podczas Mszy �w. za-
s³ab³ i zawo³awszy: �Matko ratuj� straci³
przytomno�æ. Zosta³ przewieziony do szpi-
tala w Krychnowicach. Zmar³ 18 sierpnia
1976 r. w wieku 48 lat.

Dwa dni pó�niej odby³ siê po-
grzeb, który przerodzi³ siê w manifestacjê
robotnicz¹. Droga z Krychnowic do Pela-
gowa us³ana by³a kwiatami. Wierni na
swych ramionach nie�li trumnê ze zw³o-
kami Ksiêdza. Zosta³ pochowany w Ko-
niem³otach, obok swojej matki.

Po �mierci wszelkimi sposobami
starano siê zacieraæ pamiêæ Ks. Romana
Kotlarza: zastraszano ludzi, niszczono do-
kumenty, wymazywano �lady postawy i
czynów. Jednak nikt nie zapomnia³ swego
bohaterskiego proboszcza. Co roku w rocz-
nicê Jego �mierci odbywaj¹ siê pielgrzym-
ki do grobu w Koniem³otach.

Opr. Sylwia Buchacz

Ks. Roman Kotlarz

�Owocem za� ducha jest: mi³o�æ, rado�æ, pokój, cierpli-
wo�æ, uprzejmo�æ, dobroæ, wierno�æ, ³agodno�æ, opanowa-
nie�(Ga 5,22-23).

Pod takim has³em w ko�cio³ach ca³ej Polski bêdziemy
obchodziæ Tydzieñ Mi³osierdzia. Tydzieñ, który chce sku-
piæ serca katolików wokó³ ludzi nieszczê�liwych, opusz-
czonych, biednych, nikomu - jakoby -niepotrzebnych. Za-
daniem tego tygodnia jest przypomnieæ nam na nowo przy-
kazanie mi³o�ci bli�niego i obowi¹zek �wiadczenia mi³o-
sierdzia.

Ubóstwo i niedola ludzka maj¹ nas pobudziæ do pracy
nad ich pomniejszeniem. Gdy praca ta podjêta bêdzie
z chrze�cijañskiej mi³o�ci ku bli�nim, dokona jednocze�nie
nowego pomno¿enia mi³o�ci. A mi³o�æ jest doskona³o�ci¹,
do której zachêca Chrystus: �B¹d�cie doskonali, jak i Oj-
ciec wasz niebieski doskona³y jest�
(Mt 5,48). Chrze�cijañskie mi³osierdzie, rodz¹ce siê z mi-
³o�ci do Boga i bli�niego, jest szko³¹ braterskiego wspó³¿y-
cia, przezwyciê¿eniem samolubstwa, ciasnoty serca, sk¹p-
stwa, sknerstwa, chciwo�ci i innych grzechów, prowadz¹-
cych do wielu wad i klêsk spo³ecznych.

Wezwanie do mi³osierdzia chrze�cijañskiego to równie¿
zaproszenie do zwalczania w sobie wad, przez uczynki mi-
³osierdzia, to skierowanie na drogê wy¿szej doskona³o�ci,
tak niezbêdnej dla naszych czasów. Tydzieñ Mi³osierdzia,
do którego wzywa nas Ko�ció³, niech stanie siê zatem dla
nas nie tylko sposobno�ci¹ do z³o¿enia ofiary z grosza
i w naturze na rzecz ubogich naszych braci, ale niech bê-
dzie równie¿ obudzeniem gorliwo�ci w zdobywaniu spo-
³ecznych cnót chrze�cijañskich, które maj¹ odmieniaæ i usz-
lachetniaæ wspó³¿ycie wszystkich dzieci naszej Ojczyzny.

Grupa charytatywna

54 Tydzieñ Mi³osierdzia 4-10 X 1998
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26 wrze�nia br. w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów
- Jerzego Buzka - odby³o siê
ogólnopolskie spotkanie z
udzia³em przedstawicieli rz¹-
du, samorz¹dów i mediów
lokalnych z ca³ego kraju. Na
spotkanie przybyli licznie za-
proszeni go�cie. Niestety Pan
Premier nie móg³ przybyæ

i jego przemówienie odczyta³ Zastêpca Szefa Kancelarii
Sekretarza Stanu Zbigniew Derdziuk. Pan Premier pod-
kre�la³ jak wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ media lokalne w ¿yciu
danej spo³eczno�ci tzw. �ma³ych ojczyzn�. Ich dzia³anie
jest nie do zast¹pienia i w³a�nie one mog¹ z ró¿nymi in-
formacjami dotrzeæ do wszystkich obywateli.

Nastêpnie wyst¹pi³ Pe³nomocnik Rz¹du ds. Reform
Ustrojowych Pañstwa prof. Micha³ Kulesza, który oma-
wia³ sprawy reform i prosi³ o wspó³pracê w ich wprowa-
dzaniu.

My�l¹ przewodni¹ wszystkich przemówieñ by³a tro-
ska o zaanga¿owanie mediów lokalnych w kampaniê in-

Z Kancelarii Premiera
formacyjn¹ dotycz¹c¹ przewidywanych reform.

W�ród przedstawicieli lokalnych mediów byli równie¿
reprezentanci gazetek parafialnych. Spotkanie to by³o wiêc
okazj¹ do wymiany do�wiadczeñ zwi¹zanych z redago-
waniem i wydawaniem tego rodzaju pisma lokalnego.

Spotkanie to by³o równie¿ okazj¹ do wrêczenia egzem-
plarza naszej gazetki Panu Ministrowi Micha³owi Kule-
szy, który przes³a³ nam za³¹czone ni¿ej pozdrowienia.

Maria Sowiñska

Nie mogê oprzeæ siê pewnej wa¿nej spra-
wie, która dotyczy nie tylko jednej osoby, ale
nas wszystkich. Wandalizm i opiesza³o�æ nie
tylko m³odych ludzi, ale i starszych daj¹ o so-
bie znaæ. Fakty z³ego zachowania, niszczenia
mienia mówi¹ same za siebie.

Wystarczy spojrzeæ na nasze klatki schodo-
we, trawniki i place zabaw. Bardzo czêsto mo¿-
na zobaczyæ dzieci bawi¹ce siê na placach za-
baw pozostawione bez opieki. Nikogo nie ob-
chodzi czy samochód zaparkuje przed oknem,
czy mo¿e na chodniku. Ulubione zwierzêta
domowe staj¹ siê powoli bezpañskimi, ponie-
wa¿ fascynacja nimi szybko mija i nikt nie po-
trafi siê nimi zaj¹æ. A te, które zamieszkuj¹
w domach wyprowadzane s¹ nie na d³u¿szy
spacer jak nakazuj¹ przepisy, lecz do najbli¿-
szej piaskownicy lub na trawniki przyleg³e do
naszych bloków.

Skoro wolno�æ jest a¿ tak szeroko pojêta, to
trudno siê dziwiæ, ¿e dzieci i m³odzie¿ coraz
czê�ciej dopuszcza siê aktów wandalizmu: wy-
rywania i podpalania domofonów, psucia drzwi,
malowania brzydkich napisów na klatkach
schodowych i �cianach bloków, palenia kabli
telefonicznych czy rozrzucania �mieci. Obojêt-
no�æ i beztroskie zachowanie rodziców budzi
wiele kontrowersji. Dzieci pozostawione bez
opieki w³ócz¹ siê do pó�nych godzin wieczor-

nych. Wracaj¹ czêsto bardzo pó�no, kiedy my
ju¿ uk³adamy siê do snu. Przecie¿ czerpi¹ przy-
k³ad z osób doros³ych, kiedy to nietrze�wi oj-
cowie wracaj¹ do swoich domów w �rodku
nocy.

O nietrze�wo�ci mo¿na by mówiæ wiele, ale
najbardziej przykry jest widok pijanych, siedz¹-
cych ko³o �mietnika ludzi, w ró¿nym wieku.
Mo¿na ich spotkaæ ka¿dego dnia nawet i w nie-
dzielê, kiedy wszyscy wracaj¹ z ko�cio³a.

Wzrasta równie¿ brak szacunku dla samych
siebie, dla osób nas otaczaj¹cych oraz dla na-
szej Ziemi. Skoro wspomnia³am tu o szacunku
do Ziemi, to muszê przypomnieæ, ¿e jest ona
nasz¹ przystani¹ i nasz¹ ¿ywicielk¹. Ci¹gle
mam przed oczami ten cudowny widok, kiedy
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II przylatuj¹c do Pol-
ski uca³owa³ na Lotnisku Okêcie nasz¹ polsk¹
ziemiê. To widok godny na�ladowania i wiel-
kiego wyrazu umi³owania nie tylko naszego
kraju, ale ca³ej naszej Ziemi.

Co my wiêc mamy powiedzieæ? Czy powin-
ni�my z szacunkiem podchodziæ do Ziemi,
któr¹ zamieszkujemy?
Ja mam tylko jedno ¿yczenie:
�Ziemio moja ojczysta,
B¹d� zawsze zdrowa i czysta�.

H.S 

Dziwne obyczaje
/2238/ Ci, którzy s¹ podporz¹dkowani w³a-
dzy, powinni uwa¿aæ swoich prze³o¿onych
za przedstawicieli Boga, który ich ustanowi³
s³ugami swoich darów. �B¹d�cie poddani
ka¿dej ludzkiej zwierzchno�ci ze wzglêdu na
Pana� Jak ludzie wolni [postêpujcie], nie
jak ci, dla których wolno�æ jest usprawiedli-
wieniem z³a, ale jak niewolnicy Boga� (1 P 2,
13. 16). Lojalna wspó³praca obywateli obej-
muje prawo, niekiedy obowi¹zek udzielania
s³usznego napomnienia, je�li co� wyda³oby
siê im szkodliwe dla godno�ci osób i dla do-
bra wspólnoty.
/2239/ Obywatele maj¹ obowi¹zek przyczy-
niaæ siê wraz z w³adzami cywilnymi do do-
bra spo³eczeñstwa w duchu prawdy, sprawie-
dliwo�ci, solidarno�ci i wolno�ci. Mi³o�æ oj-
czyzny i s³u¿ba dla niej wynikaj¹ z obowi¹z-
ku wdziêczno�ci i porz¹dku mi³o�ci. Podpo-
rz¹dkowanie prawowitej w³adzy i s³u¿ba na
rzecz dobra wspólnego wymagaj¹ od oby-
wateli wype³niania ich zadañ w ¿yciu wspól-
noty politycznej.
/2240/ Uleg³o�æ wobec w³adzy i wspó³odpo-
wiedzialno�æ za dobro wspólne wymagaj¹
z moralnego punktu widzenia p³acenia po-
datków, korzystania z prawa wyborczego,
obrony kraju.

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego

Polak - obywatel
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¯YCZENIA

PARAFIANINEK

1. Dzi� nabo¿eñstwo o godz.1700

2. W pa�dzierniku w szczególny sposób modlimy siê na ró¿añcu.
Poprzez tê modlitwê chcemy wyprosiæ b³ogos³awieñstwo dla nas,
naszych rodzin i naszej ojczyzny, która staje u progu wa¿nych
wydarzeñ.
Nabo¿eñstwa ró¿añcowe dla doros³ych w niedzielê o godz. 17.00, w dni po-
wszednie o godz. 17.30. Dla dzieci od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 16.30.
Ró¿aniec dla doros³ych i dzieci w du¿ym ko�ciele. Ró¿aniec dla m³odzie¿y o godz.
19.00 w ma³ym ko�ciele. Zachêcamy do licznego udzia³u.

3. Dzi� w Ko�ciele w Polsce rozpoczynamy 54 Tydzieñ Mi³osierdzia. Pamiêtajmy
o biednych i potrzebuj¹cych, których jest coraz wiêcej. Niech s³owa Jezusa �B³o-
gos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹� bêd¹ dla nas zachêt¹
do czynienia mi³osierdzia i ofiarno�ci. Dary materialne mo¿na sk³adaæ w ksiê-
garni parafialnej codziennie od godz. 9.00 do 17.00. Dary pieniê¿ne bêdzie mo¿-
na z³o¿yæ do puszek w przysz³¹ niedzielê na zakoñczenie Tygodnia Mi³osier-
dzia.

4. Dzi� o godz. 16.00 w ma³ym ko�ciele Msza �wiêta w intencji rodzin.
5. Dzi� komitet budowy przyjmuje indywidualne ofiary na budowê ko�cio³a.
6. Wszystkich pielgrzymów zapraszamy w przysz³¹ niedzielê, 11 pa�dziernika, na

Mszê �w. o godz. 18.00.
7. Wszystkich uczestników oazy dzieci i m³odzie¿y zapraszamy na Mszê �w. w sobo-

tê 10 pa�dziernika o godz. 15.00 w ma³ym ko�ciele.
8. Wszystkich, którym bliska jest idea misyjna i którzy chcieliby swoj¹ modlitw¹

i wspó³prac¹ z Grup¹ Misyjn¹ wesprzeæ misje zapraszam na spotkanie 8 pa�-
dziernika (czwartek) o godz. 15.30 do sali nr 7.

9. M³odzie¿ klas VIII szkó³ podstawowych nr 2 i 11 i ich rodziców zapraszamy na
Mszê �w. w pi¹tek, 9 pa�dziernika, o godz. 16.30 do ma³ego ko�cio³a.

10.Dzieci klas II i ich rodziców zapraszamy na Mszê �w. po³¹czon¹ z po�wiêce-
niem ró¿añca w niedzielê, 11 pa�dziernika na godz. 16.00 w du¿ym ko�ciele.

11.Spotkanie rodziców dzieci z klas II ze szko³y podstawowej nr 9 odbêdzie siê we
czwartek, 8 pa�dziernika o godz. 17.00 w �wietlicy szkolnej.

Ochrzczeni zostali:

Katarzyna Ewa Nowakowska
Natalia Karolina Kroczewska
Krzysztof Miros³aw Janowski
Mateusz Kamienik

Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli:

Monika Agnieszka K³ys
i Dariusz Domaga³a
Maria Ziêba
i Dariusz Firlej

Odeszli do Pana:

Piotr Ruszkowski - l. 18
Agnieszka Ewa Zakrzewska - l. 20
Marianna Borkowska - l. 85
Henryk Czajka - l. 77
Adam Romanowski - l. 73
Helena Mg³osek - l. 56
Stanis³aw Okomski - l. 67

W 55. rocznicê �lubu Anny i W³adys³awa,
w 30. rocznicê �lubu Krystyny i Jerzego,
w 14. rocznicê �lubu Marzeny i Romana,
w 10. rocznicê �lubu El¿biety i Dariusza,
w 7. rocznicê �lubu Agnieszki i Dariusza,
w 4. rocznicê �lubu Beaty i Sylwestra,
w 3. rocznicê �lubu Moniki i Hermana,
w 2. rocznicê �lubu Wioletty i Artura,
w 1. rocznicê �lubu Anny i Tomasza,
w 50. rocznicê urodzin Natalii,
w 18. rocznicê urodzin Emila
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i opieki Naj�wiêt-
szej Maryi Panny ¿yczy Redakcja.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki
Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z nr 192 �Mojej
Parafii� brzmi:
�Zdrowych rad nigdy nie jest za wiele�.
Nagrodê, któr¹ mo¿na odebraæ w ksiêgarni parafial-
nej, wylosowa³a Daniela Sadura.

Miejsce na Twoj¹ reklamê,
og³oszenie lub ¿yczenia

Zg³oszenia mo¿na sk³adaæ oso-
bi�cie przy kancelarii parafialnej
lub telefonicznie (366 81 44)
w poniedzia³ki od 19.00 do
20.00.
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POSTUMENT
POMNIKA

SZPICRUTA,
BICZ

GRECKIE
BOGINIE LOSU

GNIEW,
Z£O�Æ

JEDNOSTKA
POJEM. ELEKTR.

MIEJSCE NAUKI
J. KOCHANOWSKIEGO

UDERZENIE W
BOKSIE

PRAWY DOP£YW
DUNAJU

SZYFROGRAM

Litery od 1 do 40 utworz¹ rozwi¹zanie.

Laurka i ¿yczenia dla
Ojca �wiêtego

 W 20-st¹ rocznicê
pontyfikatu Jana Paw³a II pra-
gniemy modliæ siê za Piotra na-
szych czasów i z³o¿yæ Mu jak naj-
serdeczniejsze ¿yczenia. Niech
wyrazem tych ¿yczeñ bêdzie laur-
ka  namalowana lub narysowana
przez naszych najm³odszych czy-
telników.

Wszystkie prace prosi-
my dostarczaæ do 11 pa�dzierni-
ka do naszej redakcji lub do ksiê-
garni parafialnej. Najlepsze zosta-
n¹ opublikowane w naszej gazet-
ce, a autorzy najpiêkniejszych
laurek otrzymaj¹ nagrody.

Redakcja


