
Nr 349
4/11/2001

Bliżej BibliiXXXI NIEDZIELA ZWYKŁA · ROK C

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Ewangelia: Łk 19,1 - 10
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w 
górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, 
albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 
domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go 
rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: 
Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz 
stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mo-
jego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus 
rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem 
tego domu.

Ewangelia tej niedzieli mówi o powołaniu. Zacheusz wszedł na sykomorę po to, żeby po-
znać swoje prawdziwe powołanie. Jego powołaniem było spotkanie Jezusa i przyjęcie Go 
w swoim domu. Zdumiewające są w tej scenie reakcje. Zacheusz czuł się dowartościowany 
i zauważony, tłum natomiast był wyraźnie zazdrosny. I, prawdę powiedziawszy, tłum nie 
zmienił się do dzisiaj, nadal reaguje zazdrością na każdy znak wyróżnienia. Każdy z tłumu 
chciał być przez Jezusa dostrzeżony. Mistrz, chyba nie tylko w ocenie zazdrosnego tłumu, 
wybrał to, co najgorsze, co zdecydowanie słabe. To prawdziwa tajemnica powołania.
Drogi Przyjacielu! Nie lękaj się, że Pan Ciebie nie dostrzeże, nie zobaczy. Wcielenie – Syn 
Boży stał się człowiekiem w stajni betlejemskiej – to wybór tego, co słabe, potwornie słabe. 
Bóg wybiera to, co głupie i słabe w oczach świata. Tłum, ten świat, na pewno przejdzie obok 
Ciebie i nie zwróci nawet uwagi na Twoją osobę. Dlatego staraj się szukać Boga i Jemu się 
podobać, a nie ludziom.

Ks. Sylwester  

Tajemnica powołania 

Zacheusz był bogatym człowiekiem, 
był bowiem przełożonym nad celnikami 
w Jerycho, przez które prowadziła droga z 
Arabii do Palestyny i którędy przewożono 
wiele wschodnich towarów. Mimo bogactwa, 
Zacheuszowi nie okazywano szacunku i nie 
rozstępowano się przed nim, a on, będąc 
niskiego wzrostu nie mógł zobaczyć Jezusa, 
choć był bardzo ciekawy Jego wyglądu. Aby 
zatem zaspokoić swą ciekawość, wszedł na 
rozłożyste konary jakiejś sykomory, która 
rosła obok drogi i czekał, aż Jezus nadejdzie. 
Jezus nadszedł, zatrzymał się, podniósł oczy 
i kazał celnikowi zejść prędko z drzewa, 
oznajmiając, iż jest wolą Bożą, aby On był 
gościem Zacheusza. Wszyscy mieli za złe 
Jezusowi to, że „do grzesznego człowieka 
poszedł w gościnę”, do takiego, którym we-
dług ich mniemania trzeba gardzić. Pobyt u 
Zacheusza musiał trwać jakiś czas, a przy tym 
miała miejsce rozmowa. Następnie Zache-
usz wobec tych wszystkich, którzy byli mu 
niechętni, ogłosi, że połowę majątku rozdaje 
na ubogich, a krzywdy, jakie wyrządził, wy-
nagrodzi czterokrotnie. Słowa Jezusa były 
skierowane nie do Zacheusza, ale do tych 
ludzi, którzy niechętnym okiem patrzyli na 
Jego pobyt u celników. Stwierdził On, że 
od dziś Zacheusz wraz z całą jego rodziną 
rozpoczyna nowe życie, które prowadzi do 
zbawienia.

Jezus to miłosierny lekarz, który ratuje 
życie i zdrowie ludzi i który wybawia ich od 
grzechów i od śmierci, który jest ich zbaw-
cą; na skutek tego refleksja ta ma znaczenie 
streszczenia całej trzeciej Ewangelii.     

W Dniu Imienin, Naszemu Dro-
giemu Współpracownikowi Panu 
Sławomirowi Lenkiewiczowi, 
składamy najserdeczniejsze ży-
czenia. Zdrowia, szczęścia, wiele 
radości, oraz błogosławieństwa 
Bożego na każdy dzień.

Redakcja 

Nie zabłądź, Zacheuszu...
...w konarach swych usta-

wicznych poszukiwań. Nie 
zagub się w schematach winy. 
Chcę przyjść do Ciebie, żeby 
zobaczyć, jaki los sobie zgo-
towałeś. Wspólnie znajdzie-
my jakieś wyjście z labiryntu 
twoich wymówek i wykrętów. 
Popatrz, drzewo już budzi się 
do nowego życia: Przychodzę, 
żeby cię ocalić.
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Książki to jedne z najwspanialszych rzeczy jakie są na ziemi – przynaj-
mniej ja tak uważam. Traktuję je bardzo osobiści, szczególnie jeśli jakaś jest 
dla mnie ważna i pomogła mi w moim duchowym rozwoju. Kiedy zdałam 
mój tegoroczny egzamin dojrzałości prezentem jaki otrzymałam od mojej 
siostry i rodziców była książka. Jej tytuł brzmiał „Dlaczego warto żyć?” Jose 
Luisa Martina Descalzo. Wielu może się już na początku zniechęcić, bo tytuł 
może sugerować, że będzie to jakiś infantylny poradnik dla niezadowolonych 
z życia. Nic bardziej mylnego. Autor to kapłan i pisarz, poeta i dziennikarz, 
a książka jest zbiorem krótkich opowiadania, refleksje i opisy wydarzeń z 
życia Descalzo. Dzieło to jest częścią serii. Spotkać można jeszcze m. in. 
„Dlaczego warto kochać?”, „Dlaczego warto mieć nadzieję?”. 

Mam zwyczaj zaznaczania cytatów w moich książkach, do których 
powracam wielokrotnie i przez co ta książka staje się bardziej „moja”, 
osobista. Ktoś może powiedzieć, że po książkach się nie pisze i trzeba 
szanować książki. Tak. Co do tego drugiego się zgodzę, ale uważam, że 
książki nie są po to, aby piękne i nietknięte stały na półce, ale po to, aby 
w całym swym pięknie służyły lepszemu rozwojowi człowieka. 

Pozwól Drogi Czytelniku, że przytoczę kilka cytatów „zaznaczonych” w moim egzemplarzu tej 
książki i niech one będę zachętą dla Ciebie po sięgnięcie po tę książkę. 

„Szczęśliwy człowiek, którego niebem jest ognisko domowe. Tak, szczęśliwi ci, którzy nie muszą 
iść do nieba, aby je poznać, bo jako dzieci już w nim były.” 

„Spośród wszystkich porażek  najgorszą jest nie zrobić czegoś ze strachu przed niepowodzeniem.” 
„Trzeba zapomnieć krzywdę, żeby żyć; trzeba zrobić miejsce dla tego, co nadchodzi.”
„Szczęście ludzkie, bardziej niż z wielkich porywów radości składa się z drobnych gestów miłości 

i piękna, umiejętnie przeżytych.”   
„Sumienie w dziewięćdziesięciu przypadkach na sto jest niewygodne dla tego, kto go sucha, bo o 

wiele więcej mówi o obowiązkach, niż o prawach;, bo od nas wymaga i nas nie rozpieszcza; bo ciągle 
nam przypomina, że powinniśmy iść, a nie siedzieć; bo jest dokuczliwym strażnikiem, który każdego 
dnia oczekuje od nas więcej.” 

„Ugnę się, ale się nie złamię”
Polecam gorąco. 

Sylwia Buchacz

Czas, w którym żyjemy przepełniony jest 
różnego rodzaju zbrodniami. Ludzie coraz czę-
ściej odchodzą od Boga „gdyż zaginęła wierność, 
miłość i znajomość Boga na ziemi. Przeklinają, 
kłamią, mordują, kradną, cudzołożą, popełniają 
gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią”(Oz 4, 1−2). 

Czy choć raz zastanawialiśmy się dlaczego 
tak się dzieje? W jakim stopniu jest. Możemy się 
pytać „dlaczego przecież ja chodzę do Kościoła, 
a to już mnie nie dotyczy”. A jednak to wiąże się 
z naszą osobą. Dobrze, że chodzimy do Kościoła, 
poznajemy Boga, nauczanie Jezusa, ale nie umie-
my się z tym podzielić z bliźnim. Nie bądźmy 
tylko wierzący w Kościele!

Każdego dnia cokolwiek robimy: jadąc auto-
busem, pociągiem, będąc w pracy, szkole dawaj-
my świadectwo o Jezusie. Dzielmy się Jego obec-
nością w naszym życiu z drugim człowiekiem. Nie 
wstydźmy się uczynić znaku krzyża, przechodząc 
obok świątyni, kapliczki. To jest świadectwo 
naszej wiary. Tego, że Jezus jest naszym Panem 
i Zbawicielem. Mówimy, że Jezus jest Łaskawy, 
Miłosierny, Wspaniały. Jest naszą Drogą, Prawdą 
i Życiem. Stawiajmy Pana na pierwszym miejscu, 
a wszystko będzie na właściwym. Pokładajmy 
całą ufność w Panu. W każdej sytuacji naszego 
życia prośmy Go o pomoc. W chwilach trudnych 
rozmawiajmy z Nim jak z najlepszym Przyjacie-
lem. Zawierzajmy się Maryi, Jego i naszej Matce. 
Prośmy Ją o pomoc w pokonywaniu pokus. Jezus 
sam powiedział: „Proście, a otrzymacie, szukajcie 

Zasypiają późną jesienią kolorowe ogrody...

W listopadowym sennym powietrzu

ścielą się srebrne mgieł wilgotnych chusty.

Spójrz na ogrody dookoła

Jeszcze tak niedawno śpiewały ciepłą pieśń

złotej jesieni...

Ale to za dni dosłownie kilka,

No, może za tydzień, dwa,

Zupełnie się zmieni!

Rudo−złote, liliowe i amarantowe barw jesiennych odcienie

Ustąpią zimnej, wilgotnej szarości

Świat przesłoni ściana deszczu,

lub uparty, monotonny opad dżdżysty...

Drżące z chłodu drzewa

Pozbawione swych zielonych, złotych, purpurowych szat

spojrzą na ten późnojesienny, przemarznięty świat

zapłakanymi z  żalu oczyma...

Popatrz na tę wierzbę pochyloną

nad leśnym jeziorem:

Ona już czuje, że nieubłaganie

skądś, chyba z Północy

Nadciąga pełna grozy, o lodowatym sercu−zima.

Rozpłakała się więc owa wierzba

resztką jesiennego złota

Oddając swe łzy zimnej, ciemnozielonkawej toni.

Kurczą się dni, rozrastają noce

Wszędzie−cisza uroczysta; przez świat sunie powoli

ku nam−jesień dżdżysta,

jesień rozpłakana, w ciemnoszarej przemoczonej sukni,

o długim, złotym, mokrym warkoczu

I ostatnim purpurowym liściem klonu

Ukradkiem wyciera łzy, smutku z oczu

Serce gasnących ogrodów mocno, z lęku przed czymś 

tajem   niczym

głucho łomocze...

A Anioł Snu przechadzając się 

po uśpionych, rabatach kwietnych

Łagodnym uśmiechem i cichą modlitwą

Ten pełen melancholii i ciszy głębokiej obraz−rozświetla...

Katarzyna Wilczyńska

Zasypiają późną jesienią 
kolorowe ogrody…

DLACZEGO WARTO ŻYĆ

Nowa Ewangelizacja
aż znajdziecie(Łk 11,9). Nie lękajmy się złożyć 
świadectwa przed innymi, może dziesięciu nas 
wyśmieje, ale na pewno znajdzie się jedenasty, 
któremu potrzebne było nasze wyznanie wiary w 
Boga, aby i on odnalazł drogę wiodącą do Niego. 
Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam.

Każdemu z nas Pan wyznaczył określone po-
wołanie. Czy to w życiu kapłańskim, zakonnym, 
w samotności czy też w małżeństwie. Wszędzie 
mamy być świadkami Nowej Ewangelizacji – 
Dobrej Nowiny. Gdyby tak nie było nas na tym 
świecie „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki 
znałem cię (...) prorokiem narodów ustanowiłem 
cię” (Jr 1,5).

Obowiązkiem nas, ludzi wierzących dwudzie-
stego pierwszego wieku jest każdym, czynem, 
gestem świadczyć o Jezusie. „Do każdego więc, 
który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przy-
znam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w 
niebie” (Mt 10, 32).

Prośmy Ducha Świętego o moc, światło, łaskę 
pokonywania barier blokujących często nasze 
serca do mężnego wyznawania naszej wiary. Za-
stanówmy się teraz, kim jest dla mnie Chrystus? 
Jak ja, będąc w swoim środowisku głoszę Dobrą 
Nowinę? Jak korzystam z sakramentów świętych, 
które są  Jego darami dla nas?

„Nie bój się, wypłyń na głębię, jest przy 
Tobie Chrystus”

Monika Grzesiak
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ŚWIADOME KORZYSTANIE Z TELEWIZORA

4. XI – Niedziela
13.00 – Msza Św. Inauguracyjna TKCH, 

Katedra ONMP w Radomiu.
15.00 – Malarstwo Eugeniusza Muchy – 

niepowtarzalna okazja do zapoznania 
się z twórczością znanego krakowskie-
go artysty malarza, Muzeum Sztuki 
Współczesnej Rynek 4/5

16.00 – „Wspomnienie ludzi kultury, nauki 
i życia społecznego o ks. Biskupie 
Janie Chrapku”, Wyższe Seminarium 
Duchowne

5. XI – Poniedziałek
17.00 – Katarzyna Kolenda – Zaleska – 

spotkanie z popularną dziennikarka 
TVP, Katolickie Centrum Młodzieżowe 
ARKA

17.00 – Dwugłos wystawa „Świat ikony” 
ks. Stanisława Drąga oraz „Kościoły i 
kapliczki w pejzażu polskim” Henryka 
Sarny, Parafia Św. Jadwigi ul. Górnicza 
2 (oś. Akademickie)

18.00 – „Igraszki z diabłem” Jana Drdy 
spektakl teatralny, reż. Marta Frączek, 
muz. Tomasz Waśkiewicz, WSD, wstęp 
wolny

6.XI – Wtorek
17.00 – „Młodzież różnych dróg” – wy-

stawa fotografii Piotra Dąbrowskiego, 
KCM ARKA

17.30 – „Związki ks. Kardynała S. Wy-
szyńskiego z ziemią radomska ks. rek-
tor WSD Wacław Depo, KCM ARKA

7.XI – Środa
17.00 – „Koordynator” wystawa fortografii 

Marka Krupy poświęcona śp. ks. Bisku-
powi Janowi Chrapkowi, KCM ARKA 
18.00 – Modlitwa różańcowa o rozwój 
cywilizacji życia w naszej Ojczyźnie, 
rozpoczęcie Mszą Św. w Katedrze 
celebrowana przez ks. infułata Mariana 
Cukrowskiego, Procesja z Katedry do 
Pomnika Maryi Matki Życia

19.00 – Henryk Morawski – „Ocalone 
wzruszenia wieczór autorki”, oprac. 
muz. Zbigniew Bidziński, wykonanie: 
młodzież z KCM ARKA, KCM ARKA

8.XI – Czwartek 
16.30 – Spotkanie z prof. Janem Kuczem i 

prezentacja wystawy „Curriculum Vitae 
twórczość z lat 1965 – 2000”, Centrum 
Rzeźby Polskiej Orońsko

17.00 – „Przy muzyce o muzyce” w 
programie: J.S. Bach, W.A. Mozart, G. 
Donizetti, Prowadzi Robert Murdza, 
KCM ARKA

18.00 – Duchowośc kardynała S. Wyszyń-
skiego w świetle „Zapisków więzien-

nych” dr Leszek Wianowski, Sala 
parafii katedralnej ul. Sienkiewicza 13 
(KIK)

9.XI – Piątek 
17.00 – Spotkanie z Zygmuntem Chajze-

rem prezenterem radiowym i telewizyj-
ny, KCM ARKA

19.00 – „Przeźroczystość” wiersze i zapiski 
Jana Twardowskiego – spektakl Teatru 
ES z Siedlec, Sala Koncertowa Żerom-
skiego 53, wstęp wolny

10.XI – Sobota
16.00 – Magda Anioł – koncert, Sala Kon-

certowa Żeromskiego 53
17.00 – o. Jacek Salij Op „Co znaczy wiara 

dojrzała?”, KCM ARKA
11.XI – Niedziela 
13.00 – Msza Św. poświęcenie sztandaru 

Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, 
Katedra ONMP

15.00 Chopinowski recital fortepianowy 
Ewy Beaty Ossowskiej, CRP OROŃ-
SKO

18.00 – Swięto Niepodległości – program 
słowno − muzyczny, KCM ARKA

19.00 – Wybrane myśli księdza kardynała 
S. Wyszyńskiego”, Kościół p.w. Św. 
Rodziny, ul. Keless − Krauza     

TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 4 – 11. XI. 2001

Spośród wszystkich środków ma-
sowego przekazu najważniejsza jest 
telewizja. Choćby dlatego, że najwięcej 
zajmuje czasu. Największym niebezpie-
czeństwem, najgorszą pokusą jest, aby 
oglądać wszystko po kolei, „jak leci”. Z 
małymi przerwami na posiłek, a nawet 
jeść i oglądać, a co gorsze nie wyłączać 
go, gdy przychodzą goście, co jest już 
brakiem kultury. W ten sposób telewizor 
niszczy życie rodzinne, oducza ludzi roz-
mawiać, uniemożliwia odrabianie lekcji, 
uczenie się. I telewizor, mały Przyjacielu, 
zamiast Ci pomagać, może utrudniać Ci 
życie. Zasada Twoja powinno być: tele-
wizor pozostaje „zamknięty”. Otwiera 
się go wyjątkowo, za zgodą rodziców.

Oglądanie telewizji może także 
uskrzydlić fantazję, a nie tylko ją parali-
żować. Jest wiele ciekawych możliwości, 
które mogą nauczyć świadomego i kry-
tycznego korzystania z telewizji, choćby: 
tygodniowy „ścisły post telewizyjny”, 
samemu nakręcić film (o ile jest taka 
możliwość), zrealizować z dziećmi jakiś 

program telewizyjny, zrobić teatrzyk 
cieni, atrapę telewizora i nadać wiado-
mości o rodzinie, sąsiadach, parafii itp., 
korzystać z telewizji jak z lekarstwa: 
właściwy program w odpowiedniej ilości 

i w stosownej porze!
Dzieci potrzebują czasu, żeby przy-

gotować się do snu. Czas ten zależy od 
indywidualnych predyspozycji dziecka i 
od stopnia, w jakim poruszył je oglądany 
program. W każdym razie nie należy od 
razu wypytywać dziecko o opinię. Na-
leży poczekać, aż dziecko samo zacznie 
rozmowę, uważnie wysłuchać, co ma do 

powiedzenia i podzielić się z nim własny-
mi opiniami i uwagami. Dzieci nie mogą 
się tylko „gapić” w telewizor. Trzeba je 
uczyć nawyku rozumienia tego, co się 
ogląda. Jak napisała Urszula Herzog: 
„Oglądanie telewizji nie powinno być 
ani karą, ani nagroda. Jeżeli już tak się 
stało, rodzice powinni co najmniej dzie-
ciom wyjaśnić i uzasadnić swój sposób 
postępowania.”

Na zakończenie przytoczę wypo-
wiedź Jana Pawła II: „rodzice nie tylko 
muszą sami korzystać z telewizji w spo-
sób rozważny, ale powinni też czynnie 
kształtować w swoich dzieciach nawyki 
w tej dziedzinie, by zapewnić ich zdro-
wy rozwój osobowy, moralny i religij-
ny. Rodzice winni najpierw zasięgnąć 
informacji o treści danego programu, 
aby następnie podjąć na tej podstawie 
świadomą decyzję – kierując się dobrem 
rodziny – czy go obejrzeć, czy też nie”. 

Jakub Czubak      
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INFORMACJE W minionym tygodniu
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Rozwiązanie konkursu
Wszystkie moje troski 

1. Różaniec za zmarłych z wypominkami przez cały miesiąc listopad w 
niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.30. Wypominki 
można składać w zakrystii lub kancelarii.

2. Dzisiaj o godz. 16.00 w kaplicy Św. Rodziny Msza św. w intencji Rodzin.
3. Dziś rozpoczyna się kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie będzie 

miało miejsce w sali katechetycznej w podwórzu plebanii po Mszy Św. o godz. 13.00.
4. Dnia 8 listopada o godz. 18.00 przy ul. Malczewskiego w kościle księży Jezuitów p. w. 

Świętej Trójcy o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych pro-
fesorów, wykładowców, pracowników i studentów. Serdecznie zapraszamy środowisko 
akademickie Radomia.

5. W sobotę 10 listopada organizowany jest wyjazd do Krakowa i Wadowic dla ministran-
tów, scholki i innych chętnych dzieci. Koszt wyjazdu 45 zł. Zgłoszenia przyjmuje x. 
Tomasz.

6. Dzisiaj także Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne ofiary na dalsze prace 
budowlane.

W 346 nr „Mojej Parafii” ogłosiliśmy konkurs zwią-
zany z życiem, pontyfikatem, nauczaniem i pielgrzym-
kami Ojca Świętego Jana Pawła II. Wedle zapowiedzi 
dziś podajemy rozwiązanie tego konkursu i nazwiska 
laureatów.

1) Letnia rezydencja Papieża to Castel Gandolfo.
2) Jan Paweł II jest pierwszym papieżem, który 

napisał list do dzieci.
3) Jan Paweł II 262 następcą św. Piotra.
4) Zamach na życie Ojca Świętego miał miejsce 13 V 1981 roku o godz. 17.19
5) Po raz pierwszy Jan Paweł II odwiedził swoją Ojczyznę w 1979 r.
6) Dokument zawierający nauczanie Papieża to encyklika.
7) Kaplica, znana z pięknych fresków Michała Anioła, w której Jan Paweł II 

odprawia Msze Święte to Kaplica Sykstyńska.
8) Największą młodzieńczą pasją przyszłego Papieża był teatr.
9) Historyczne słowa modlitwy wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas 

pierwszej pielgrzymki do Polski brzmiały: „Niech zstąpi Duch Twój i odno-
wi oblicze ziemi−tej ziemi!”

10)„ Brat naszego Boga” to sztuka teatralna napisana w latach 1945−50 przez 
księdza Karola Wojtyłę poświęcona Adamowi Chmielowskiemu − św. Bratu 
Albertowi.

Osoby, które odpowiedziały na wszystkie pytania to Zofia Buchacz i An-
drzej Waluś. Nagrody można odebrać w księgarni parafialnej. Gratulujemy. 

Redakcja

Od zeszłego tygodnia w tym miejscu bę-
dzie  drukowany tekst lub teksty piosenek z 
Mszy młodzieżowej o godz. 9.30, aby każdy 
miał możliwość nauki i choć częściowego 
zapamiętania słów, by móc w pełni uczest-
niczyć w Liturgii. Piosenki drukowane będą 
z tygodniowym wyprzedzeniem, tzn. ta pio-
senka poniżej będzie śpiewana w najbliższą 
niedzielę. 

1. Chwalę Pana bo, 
 On Opoką mą, 
 On umacnia mnie, 
 daje siłę swą.
 Pan nadzieją mą!
2. Panie wielbię Cię,
 i chcę z dnia na dzień, 
 bliżej Ciebie być
 zawsze z Tobą żyć,
 Panie wielbię Cię!   

w 35 rocznicę ślubu Haliny i Wiesława,
w 10 rocznicę ślubu Agnieszki i Dariusza,
w 4 rocznicę ślubu Anny i Tomasza,
w 65 rocznicę urodzin Hanny,
w 37 rocznicę urodzin Iwony,
w 17 rocznicę urodzin Tomasza,
w 1 rocznicę urodzin Aleksandra
życzenia opieki Najświętszej Maryi Panny 

i Bożego błogosławieństwa składa Redakcja. 

Ochrzczeni zostali:
Olga Kalita,
Jakub Urbański,
Hubert Płatos,
Tomasz Alan Krakowiak

Odeszli do Pana:
Władysław Edward Kurek – l. 72
Jerzy Drzazga – l. 50
Kazimiera Zagrodzka – l. 78
Marian Jackowski – l. 51

Rozwiązanie krzyżówki z nr 345 
„ Mojej Parafii” brzmi: „Różaniec”. 
Nagrodę, którą można odebrać w księ-
garni parafialnej, otrzymuje Joanna 
Roda. Gratulujemy!

Stowarzyszenie Inicjatywa Samopomocy Parafialnej  informuje o rozpoczęciu douczania 
dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych od poniedziałku tj 5.XI.2001 r. w sali nr 7

1. J. polski dla kl. III, IV, V − J. Woźniak − poniedziałek 5 listopada − godz. 17.00
2. J. polski dla kl. VI i gimnazjum − K. Wilczyńska − wtorek 6 listopada − godz. 16.00
3. Chemia z biologią − M. Dąbrowska − czwartek 8 listopada − godz. 17.00
4. J. rosyjski − K. Wilczyńska − piątek 9 listopada − godz. 16.00
5. J. angielski − M. Gebis − sobota 10 listopada − godz. 12.00


