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INFORMACJE

ŻYCZENIA

 

WSPOMNIENIA Z FERII 
Wypowiedzi uczniów klasy II szkoły podsta-
wowej:
Wspaniałe było to, jak w ostatnich dniach spadł 
śnieg i tata przyczepił do samochodu sanki i 
zrobił mi i siostrze kulig. 

Agata

Kiedy zjeżdżałam na nartach z wysokiej i stromej 
góry, nagle wyrzuciło mnie i mogłam złamać 
nogę, albo rękę. Właśnie wtedy przekonałam się, 
że trzeba być bardzo ostrożnym i was proszę o 
szczególną ostrożność.

Magda
Byłam z mamą i tatą na “górce indiańskiej”. 
Zjeżdżaliśmy na sankach. Było fantastycznie.

Izabela

Tegoroczne ferie spędziłam w domu mimo, iż 
nie było śniegu, nie nudziłam się. Było wesoło. 
W domu grałam w gry, słuchałam muzyki, czyta-
łam książki. Chodziłam z koleżanką na spacery. 
Byłam stałym bywalcem świetlicy “Młodzik”. 
Tam odbywały się różne konkursy, tańce. Rysunki 
utworzyły wystawę. Organizowane było ognisko 
z kiełbaską i zwiedzaliśmy Muzeum Wsi Radom-
skiej. Było fajnie i wesoło. 

Asia

 Wypowiedzi uczniów klasy II szkoły średniej:
Moje ferie to czas spędzony w domu. Można by 
rzec, że nic szczególnego, że są ciekawsze formy 
wypoczynku, ale jak widać wolny czas można 
w różnoraki sposób wykorzystać, nawet w domu. 
Nie było nudno! Liczne spotkania z przyjaciółmi, 
długie rozmowy i miłe spacery. Wzrastanie przy 
drugim człowieku to dla mnie najfajniejsze ferie. 

Monika
Te ferie spędziłam bardo pożytecznie, gdyż byłam 

na obozie języka angielskiego w Murzasihle koło 
Zakopanego. Ten obóz nauczył mnie bardzo wie-
le, gdyż organizowany był przez zgromadzenie 
chrześcijańskie. Codziennie mieliśmy trzy godziny 
czytania Pisma Świętego po angielsku. Było super. 
Jeździłam także na nartach i poznawałam nowe 
zakątki Zakopanego. Poznałam wielu ciekawych 
ludzi i bardzo zbliżyłam się do Boga, gdyż wszyscy 
obozowicze i nauczyciele byli naprawdę dobrymi 
i wierzącymi ludźmi. 

Ania

1. Dziś o godz. 16.00 Msza św. dla dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Św.

2. Dziś o godz. 17.00 Nabożeństwo w intencji chorych.
3. We wtorek, 13 lutego, o godz. 9.00 Msza św. dla chorych, cier-

piących i starszych. Po Mszy św. błogosławieństwo chorych 
Najświętszym Sakramentem. Różaniec i okazja do spowiedzi od godz. 8.30.

Ochrzczeni zostali:

Maria Sobolewska
Paweł Robert Baćmaga
Marta Stysiek

Związek małżeński zawarli:

Agnieszka Jenżak 
i Cezary Krzysztof Dziubek
Agata Angelika Gołębiowska 
i Paweł Piotr Fryszkowski

Odeszli do Pana:

Józef Franciszek Strzępek − l. 72
Władysław Skrzek − l. 71
Wiesław Aleksander Gałek − l. 55
Stanisław Bronisław Leśniak − l. 63
Czesław Nowocień − l. 57
Alojzy Zbigniew Skoczylas − l. 76
Zbigniew Bogumił Skawiński − l. 66
Marian Stanisław Niedziela − l. 53
Stefan Jaskulski − l. 81
Waldemar Zawisza − l. 49
Helena Gil − l. 72
Halina Lipińska − l. 88
Leokadia Waniak − l. 77
Stanisław Kilian − l. 92

W 35. rocznicę ślubu Krystyny i 
Tadeusza
w 4. rocznicę urodzin Dominika 
w 4. rocznicę urodzin Patryka 
błogosławieństwa Bożego i Opieki Najświętszej 
Marii Panny życzy 

Redakcja

Czujesz się samotny?
Dysponujesz wolnym czasem i chciałbyś zrobić coś 
dobrego dla innych?
Zgłoś się do nas!
My znamy takie osoby, którym Twoja bezpłatna i 
bezinteresowna pomoc jest bardzo potrzebna.
U nas możesz poznać wspaniałych ludzi, którzy 
swój czas i troskę poświęcają dla innych.
Ty też możesz zostać wolontariuszem!

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Radom, ul. 
Limanowskiego 134; II piętro, pokój 203. Koor-
dynator ds. wolontariatu Teodora Karolik, telefon: 
360−88−29 lub 360−87−07 wew. 143 w poniedziałek 
w godz. od 8.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek, 
piątek w godz. 8.00 do 10.00.

Drogi Mieszkańcu Ustronia!

Rozwiązanie krzyżówki z nr−u 309 brzmi: 
ŚWIĘTOŚĆ. Nagrodę, którą otrzymuje 
Zofia Stolarczyk, można odebrać w księ-
garni parafialnej


