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Uroczystość Świętej Rodziny ∙  ROK C
Ewangelia: Łk 2, 41 – 52   

Po trzech dniach odnaleźli Go w świąty-
ni, gdzie siedział między nauczycielami, 
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 

Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumie-
ni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Być Dobrą Rodziną!
Co decyduje, że jakąś rodzinę można uznać za rodzinę dobrą? Dobra rodzina to taka, 

która umożliwia dzieciom stanie się dorosłymi i samodzielnymi. Maryi i Józefowi było 
tak samo trudno pogodzić się z myślą, że ich Syn pewnego dnia stanie się dorosłym i sa-
modzielnym, jak przychodzi to dzisiejszym rodzicom. Ale Jezus mógł i musiał iść swoją 
drogą. Mógł i musiał stać się samodzielnym, aby być tam, gdzie mieszka Jego Ojciec.

Drogi Przyjacielu! Sensem rodziny jest przygotowanie dzieci do podejmowania 
decyzji na własne ryzyko, do dorosłości i samodzielności, żeby mogły swoją drogą iść 
z Bogiem i odkryć swoje powołanie. Trzeba być świętą rodziną, żeby nie brakowało 
odwagi, aby rozwiązać w niej wszystkie pojawiające się konflikty.

Ks. Sylwester 

Kalendarz liturgiczny
31 grudnia 2006r. – NIEDZIELA

Imieniny: Sylwestra, Katarzyny, Melanii, 
Kai
LITURGIA SŁOWA:
Syr 3, 2 – 6.12 – 14  
Psalm 128
Kol 3, 12 – 21 
EWANGELIA: Łk 2, 41 – 52   

01 stycznia 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Martyny, Mieszka, Mieczysława
LITURGIA SŁOWA:
Lb 6, 22 – 27 
Psalm 67
Ga 4, 4 – 7 
EWANGELIA: Łk 2, 16 – 21    

02 stycznia 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Makarego, Izydora, Abla
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 22 – 28
Psalm 98
EWANGELIA: J 1, 19 – 28  

03 stycznia 2007 r. – ŚRODA
Najświętszego Imienia Jezus
Imieniny: Genowefy, Zdzisławy, Danuty, 
LITURGIA SŁOWA:
1 J 2, 29 – 3, 6
Psalm 98
EWANGELIA: J 1, 29 – 34   

04 stycznia 2007r. – CZWARTEK
Imieniny: Anieli, Elżbiety, Eugeniusza, 
Angeliki, Marcjana
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 7 – 10 
Psalm 98
EWANGELIA: J 1, 35 – 42 

05 stycznia 2007 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Szymona, Marceliny, Jana, 
Edwarda, Hanny 
LITURGIA SŁOWA:
1 J 3, 11 – 21
Psalm 100
EWANGELIA: J 1, 43 – 51

06 stycznia 2007 r. – SOBOTA
Objawienie Pańskie
Imieniny: Kacpra, Melchiora, Baltazara, 
Andrzeja, Miłowita
LITURGIA SŁOWA:
Iz  60, 1 – 6 
Psalm 72
Ef 3, 2 – 3a. 5 – 6 
EWANGELIA: Mt 2, 1 – 12 

Ręka w rękę
Twoje dziecko rośnie. 
I chcesz mu pomóc, żeby dorosło. 
Wszystko, co twemu życiu 
nadało kształt, może też w jakimś 
stopniu kształtować życie twego 
dziecka. Ale pamiętaj: linie życia 
na jego i na twoich dłoniach 
są różne. Dzięki nim każdy jest 
niepowtarzalny.

„Dzisiaj mamy dzieci, które nie zdają się już na dorosłych i ich wiedzę, lecz na wieści 
znikąd; mamy dzieci, które otrzymują odpowiedzi na pytania, których nigdy nie postawiły. 

Krótko: Nie mamy już dzieci.”
Neil Postman

MYŚL TYGODNIA:

Z okazji Imienin Ks. Sylwestrowi Fiećko SAC i Ks. Mieczysławowi Li-
sowi SAC składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, błogosławieństwa 
Bożej Dzieciny, opieki Matki Bożej Królowej Apostołów, Darów Ducha 
Świętego, życzliwości ze strony wszystkich osób napotkanych na drodze życia 
kapłańskiego oraz radości i ciepła na co dzień. 

Redakcja
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,,A gdy wypełnili wszystko według Prawa 
Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - 
Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając 
się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”!

Swe odkupieńcze zadanie Mesjasz chciał 
rozpocząć od prostej, normalnej rodziny. Jako 
pierwsze zostało uświęcone obecnością Jezusa 
ognisko domowe. W ciągu tych lat w Nazarecie, 
gdzie Jezus spędził większość swego życia, nie 
dzieje się nic nadzwyczajnego.

Józef był głową rodziny; to on, jako 
prawny ojciec, swoją pracą utrzymywał Jezusa 
i Maryję. On otrzymał polecenie, jakie imię ma 
dać Dziecięciu: «nadasz Mu imię Jezus», a także 
polecenia związane z ochroną Syna: «Wstań, 
weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu». 
«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi 
Izraela». Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał 
się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego 
Nazaret i tam osiadł. To od niego Jezus nauczył 
się zawodu, który był środkiem utrzymania. Jezus 
często okazywał mu podziw i czułość.

„Wychowawczyni Święta,
Ty uczysz dzieci swe
O, daj im dobrej rady,
Troskliwie prowadź je”

W dniach 15 – 17 grudnia br. w Czarnej 
odbyła się Oaza Modlitwy, którą jak co roku 
poprowadził Ks. Rafał Raus SAC. Duchową 
pomocą służy również ks. Wojciech Świder-
ski SAC. Rekolekcje odbywały się w kaplicy 
Domu Rekolekcyjnego księży Palotynów oraz 
w Sanktuarium Matki Boskiej Wychowawczyni 
w Czarnej. Na OM przybyło około 90 osób 
z różnych stron Polski. Najwięcej bo około 
40 osób przybyło z naszej parafii.

Dzień I – dzień przyjazdu
Grupa osób, która przybyła wcześniej 

miała możliwość uczestniczenia w modlitwie 
różańcowej. Około godziny 21:00 udaliśmy 
się do Sanktuarium, aby połączyć się z Mat-

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY
Józefa i Maryję łączyła święta czułość, duch 

służby, zrozumienia i pragnienia, by życie drugiej 
osoby było szczęśliwe. Taka właśnie była rodzina 
Jezusa: święta, przykładna, pełna ludzkich cnót, 
gotowa do dokładnego wypełnienia woli Bożej. 
Rodzina chrześcijańska powinna być odwzoro-
waniem Rodziny z Nazaretu: miejscem, gdzie 
przebywa Bóg i ośrodkiem wzajemnej miłości.

Czy takie jest nasze domowe ognisko? Czy 
poświęcamy mu należny czas i uwagę, na którą 
zasługuje? Czy Jezus znajduje się w jego centrum? 
Czy wyniszczamy się dla innych? Są to pytania, które 
wypada postawić sobie podczas dzisiejszej modlitwy.

W rodzinie "rodzice przy pomocy słowa i 
przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi 
zwiastunami wiary". W wypadku Świętej Rodziny 
spełniło się to w sposób bardzo szczególny. 
Jezus uczył się od swoich rodziców znaczenia 
otaczających Go rzeczy.

Rozważając te sceny, rodzice powinni 
często brać pod uwagę słowa papieża Pawła 
VI przypomniane przez Jana Pawła II: "Matki, 

czy uczycie wasze dzieci modlitwy chrze-
ścijańskiej? Czy przygotowujecie je w łączności 
z kapłanami do sakramentów wieku dziecięcego: 
spowiedzi i komunii świętej, bierzmowania? Czy 
przyzwyczajacie je myśleć w chorobie o Chrystusie 
cierpiącym? Wzywać pomocy Matki Bożej i 
Świętych? Czy odmawiacie Różaniec w rodzinie? 
A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi 
dziećmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej 
od czasu do czasu? Wasz przykład (...) jest lekcją 
życia, stanowi szczególny akt kultu; wnosicie w ten 
sposób pokój w progi domu! Pamiętajcie: w ten 
sposób budujecie Kościół".

Rodziny chrześcijańskie, które naśladują 
Świętą Rodzinę z Nazaretu, będą pełne "światła 
i radości", jeśli każdy ich członek na pierwszym 
miejscu będzie starał się o dobre relacje z Bogiem, 
a dzięki duchowi ofiarności - o coraz serdeczniejsze 
współżycie z innymi.

Opr. Marek Gos

O a z a  M o d l i t w y  2 0 0 6  –  C z a r n a
ką Bożą z Jasnej Góry i wspólnie odśpie-
wać Apel. Głównym punktem pierwszego 
dnia była Eucharystia odprawiana w intencji 
wszystkich przybyłych na OM.

Omadlajmy wszystkie sprawy te które nas 
nurtują i dodają uśmiechu na twarzy, wspólno-
ty w których trwamy, rodziny – Modlitwa to 
rozmowa z Bogiem. Pierwszy dzień był tego 
przykładem, że modlitwa jest darem bożym.

Dzień II
Rodzina była głównym tematem drugie-

go dnia OM
Gdy wybiła godzina 8:00 odśpiewaliśmy 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Na spotkaniu w grupach dzieliliśmy się z ra-

dosnymi przeżyciami rodzinnymi, opowiadaliśmy 
o swoich rodzicach, rodzeństwie – o rodzinie. 
Punktem kulminacyjnym była Eucharystia sprawo-
wana dokładnie w południe.  Mszę św. celebro-
wało czterech księży, homilię do nas skierował 

moderator prowincjalny Ruchu 
Światło – Życie ks. Tomasz 
Zaczkiewicz SAC.

Następnym punktem 
programu drugiego dnia było 
Nabożeństwo na którym 
obecne były rodziny, które 
od dziewięciu lat są zaanga-
żowane we wspólnotę Ruchu 
Światło – Życie – Oazę 
Rodzin. Rodziny przybyłe 
na Nabożeństwo dzieliły się 
świadectwem z własnego 
życia oraz chlebem na znak 
wspólnoty;

Młodzież wsłuchiwała się jak należy 
założyć ciepłą, kwitnącą miłością rodzinę. 
Na zakończenie Nabożeństwa każdy z nas 
podchodził indywidualnie do udzielonego 
błogosławieństwa przez rodziców.

Około godziny 20:00 odśpiewaliśmy 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego po której 
udaliśmy się na Apel Maryjny do Sanktuarium. 
Cały dzień zakończyliśmy rozmową z Panem 
Jezusem Eucharystycznym w Najświętszym 
Sakramencie. W trakcie Wystawienia była 
możliwość spowiedzi. O 23:00 Błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem, po 
czym zakończyliśmy drugi dzień rekolekcji 
przygotowujących do świąt.

Dzień III – dzień powrotu
Ostatni dzień już nie był tak napięty. 

O godzinie 8:00 zaspani i zmęczeni dniem 
poprzednim udaliśmy się na Jutrznię; Namiot 
spotkania w kaplicy, Msza św. z ludem w Sank-
tuarium zakończyła czas w którym mogliśmy 
odnieść duchowy sukces. Czas modlitwy dla 
każdego z nas był czasem, który nie poszedł na 
marne ale zapewne wyda plony, tylko będzie 
trzeba podlewać zakorzenione nasiona tak, aby 
wydały owoc całorocznej pracy oazowej.

   
„Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie,
Biegnąc po pomoc w trosce i trudzie,
Maryjo Matko my przychodzimy,
O wstawiennictwo Ciebie prosimy”.

Piotr Dyjo
     Foto: Piotr Dyjo
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Do Najświętszego Imienia 
Jezusa – prośba…
Najświętsze Imię Jezus zawsze pocieszy 

w niedoli,

Bo przecież to Święte Imię Jezusa 

wie doskonale,

co dolega nam, co nas tak naprawdę 

mocno boli…

Najświętsze Imię Jezus – to Najpiękniejsze 

Imię na świecie!

Na dźwięk Imienia Tego zginają się kolana

grzesznika nawet największego, dla którego 

w świecie nie ma nic świętego…

Jednak to Imię Jezus wzrusza nas i kochamy 

je tak…

Najświętsze Imię Jezus, naucz nas, jak żyć!

Najświętsze Imię Jezus – pomagaj nam 

w każdym momencie życia

dobrymi dla wszystkich ludzi 

(nawet tych nieżyczliwych nam),

Zawsze przychylnymi i pełnymi sympatii być!

z Jezusem, Który przez wieczność

Nosi tak wspaniałe i piękne Imię

dzielimy się swymi smutkami i każdą radością

Przecież Jezus, Brat nasz, Pan nasz i Przyjaciel

Jest dla wszystkich mieszkańców Ziemi

Niewysłowioną, Ogromną Miłością!

Cóż Ci, Wspaniały Jezu, mogę jeszcze rzec?

Powiem tyle: Codziennie pragnę Ciebie 

w swoim sercu mieć,

A w Wieczności – bliziutko przy Tobie, 

Jezu mój, stać!

Dzisiaj, na krótko przed Twoim Narodzeniem

Ten krótki i niezdarny wiersz 

Z wielkością, miłością do Ciebie 

Chcę Ci, Ukochany Jezu, nieśmiało dać…

(To wyraz miłości i sympatii do Ciebie).

Pragnę gorąco, by wszyscy Cię kochali

I na Ziemi i w Niebie!

Katarzyna Wilczyńska      

Trzej Królowie to w tradycji chrześci-
jańskiej Trzej Mędrcy ze Wschodu, którzy 
udali się do Betlejem, aby oddać pokłon na-
rodzonemu Jezusowi. Biblia nie wymienia 
ich imion, w zachodnim chrześcijaństwie 
popularny jest pogląd, iż ich imiona to Kac-
per, Melchior i Baltazar. 

Pamiątką tej historii jest liturgiczna 
uroczystość Objawienia Pańskiego w Pol-
sce nazywana jest też Świętem Trzech 
Króli, które obchodzone jest 6 stycznia. 
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
wyznaczało początek roku liturgicznego.

Ewangeliczna historia Trzech Króli 
opowiada o trzech cudzoziemcach, którzy 
wiedzeni przez gwiazdę, ruszyli w drogę do 
Betlejem, które wyznaczyli na podstawie 

Noc sylwestrowa - święto obcho-
dzone nocą z 31 grudnia (imieniny Syl-
westra) na 1 stycznia, kiedy to kończy się 
stary rok a zaczyna nowy. Stanowi okres 
hucznych zabaw, toastów, sztucznych 
ogni, petard. Organizowane są też bale 
sylwestrowe. 

Pierwszy raz święto obchodzone 
było uroczyście w roku 999, kiedy pa-
pieżem był Sylwester II. Wedle wcze-
śniejszego proroctwa Sybilli w 1000 
roku miał nadejść koniec świata, stąd 
mieszkańcy Rzymu (podobnie jak innych 
miast Europy) 31 grudnia 999 roku powi-
tali z wielką obawą. Kiedy jednak dzień 
minął i obawy związane z nadejściem 
końca świata okazały się bezpodstaw-
ne, w chwilę po północy ludzi ogarnęła 
wielka radość, zaczęto się bawić i święto-
wać, a Sylwester II udzielił pierwszy raz 
w historii błogosławieństwa urbi et orbi 
("miastu i światu"), które od tego czasu 
każdego pierwszego dnia nowego roku 
udzielane jest przez papieży. Do Polski 
tradycja świętowania nocy sylwestrowej 
trafiła w XIX wieku i przyjęła się począt-
kowo w miastach wśród najzamożniej-
szych osób.

Nowy Rok to międzynarodowe 
święto przypadające 1 stycznia każde-
go roku (w kalendarzu gregoriańskim). 
W powszechnie przyjętym zwyczaju ob-
chodzenie święta należy rozpocząć od 
otworzenia butelki szampana o północy 
z dnia 31 grudnia na 1 stycznia następ-
nego roku. Dzień poprzedzający Nowy 
Rok nosi w polskiej tradycji miano Syl-
westra.

Przez katolików wprowadzany jest 
zwyczaj udziału w tym dniu we Mszy 

proroctwa w księdze Micheasza, aby zło-
żyć pokłon narodzonemu Bogu. Po drodze 
wstąpili na dwór Heroda. Ten usłyszawszy 
nowinę w narodzonym upatrywał rywala.

Mędrcy po odnalezieniu stajenki be-
tlejemskiej, ofiarowali Dzieciątku swoje 
dary, które należały wówczas do najcen-
niejszych: mirrę, złoto i kadzidło. Podczas 
snu otrzymali wskazówkę, aby nie wracali 
do Heroda, trzej pielgrzymi wyruszyli z po-
wrotem do swych krajów inną drogą.

Doroczna wizyta księdza katolickiego 
(zwana popularnie kolędą), nawiązuje do 
odwiedzin Trzech Króli i powinna odby-
wać się właśnie w tym dniu, co ze wzglę-
dów praktycznych nie jest możliwe.

Opr. Wioleta Stańczak

świętej rozpoczynającej się o północy 
i odprawianej w wielu kościołach. Na-
wiązuje to do średniowiecznej genezy 
tego święta, kiedy to ludzie wyczekujący 
końca świata i lękający się Sądu Osta-
tecznego mogli odetchnąć z ulgą i po-
dziękować Bogu, że się zmiłował, że to 
jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzisiaj. Za-
raz potem przyszła też jednak refleksja, 
że kiedyś przecież to w końcu nastąpi, że 
trzeba być na to gotowym i uswięcać się, 
bo nikt nie zna dnia, ani godziny. Stąd 
właśnie tradycja Mszy noworocznych. 
Na Mszach tych nie wspomina się jednak 
św. Sylwestra (po północy mamy wszak 
już 1 stycznia, a nie 31 grudnia), tylko 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
(nazwa łacińska: Solemnitas Sanctae Dei 
Genitricis Mariae).

Zwyczaj rozpoczynania Nowego 
Roku od pierwszego dnia stycznia wpro-
wadził w swej reformie kalendarzowej 
Gaius Iulius Caesar (Juliusz Cezar). 
Wcześniej Rzymianie Nowy Rok witali 
1-go marca. Dlatego też w językach za-
chodnioeuropejskich nazwy września, 
października, listopada i grudnia, czyli 
9-ego, 10-ego, 11-ego i 12-ego miesiąca 
roku pochodzą od łacińskich liczebników 
septem, octo, novem, decem (7, 8, 9, 10). 
Pierwszym w historii rokiem rozpoczę-
tym 1-go stycznia był DCCVIII A.U.C. 
tzn. 708 od założenia Miasta (Rzymu), 
czyli wg obecnie stosowanej rachuby 
czasu 46 p.n.e..

W Chinach dzień Nowego Roku 
jest ruchomy (jest tam bowiem kalendarz 
księżycowy; liczący od dwunastu do trzy-
nastu miesięcy). Chińczycy zazwyczaj 
obchodzą go w styczniu albo w lutym.                       

 I Trzej Królowie od Wschodu przybyli…
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dzisiaj ostatni dzień 2006 roku. Na wszystkich Mszach świętych modlitwa na zakoń-
czenie Starego Roku. Po Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
modlitwy przebłagalne oraz dziękczynne Te Deum laudamus…(Ciebie Boga wysła-
wiamy…). Dziś Nabożeństwa o godz. 17.00 nie będzie!

2. Msza święta na rozpoczęcie Nowego Roku 2007 o godz. 24.00. Adoracja poprzedzająca 
Mszę świętą od godz. 23.00. Na czuwanie zapraszamy wszystkie zespoły parafialne. 

3. Jutro pierwszy dzień Nowego Roku – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze 
święte będą odprawiane tak, jak w każdą niedzielę. Msza święta o godz. 10.45 będzie 
odprawiona w intencji naszych solenizantów: Ks. Mieczysława Lisa SAC i Ks. Syl-
westra Fiećko SAC. Nabożeństwo Noworoczne o godz. 17.00.

4. Z powodu Uroczystości w I Poniedziałek Miesiąca, wypominki roczne w tym mie-
siącu będą odprawione w II Poniedziałek Miesiąca, 8 stycznia. Nabożeństwo o godz. 
17.00, a Msza święta za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych o godz. 
17.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. Od Nowego Roku w naszej świątyni w dni powszednie wieczorem będą odprawiane 
dwie Msze święte: o godz. 17.30 i o 18.00.

6. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca. Spowiedź dla 
wszystkich podczas każdej Mszy świętej. Spowiedź dzieci, które odprawiają I piąt-
ki miesiąca o godz. 16.00. Msza święta dla nich o godz. 16.30. W pierwszy piątek 
miesiąca będziemy trwać na całodziennej, wynagradzającej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Msza święta o godz. 8.00 rozpocznie czuwanie, które zakończy Msza 
święta o godz. 24.00.

7. W sobotę, 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze święte 
będą o godz.: 6.30; 8.00; 9.30; 16.30 (dla dzieci) i o 18.00. Jest święto nakazane z 
obowiązkiem uczestniczenia we Mszy świętej! 

8. W przyszłą niedzielę, 7 stycznia, Msza święta w intencji Rodzin w kaplicy Świętej 
Rodziny o godz. 16.00.

9. W przyszłą niedzielę, po każdej Mszy świętej, Komitet Budowy będzie przyjmował 
indywidualne ofiary na budowę kościoła w Mazowszanach.

10. Serdecznie zapraszamy na Jasełka w wykonaniu dzieci z naszej parafii, które odbędą się 
7 i 14 stycznia 2007 roku (w niedzielę), o godz. 14.30 w kaplicy Świętej Rodziny. 

i Odeszły do Pana:
22. 12. 2006 r. – Stefania Jóźwiak (l. 92)

27. 12. 2006 r. – Scholastyka Dąbrowska (l. 94)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ochrzczeni zostali:
Piotr Łukasz Wajs

Agata Gwarek
Dominik Sikora

Oliwia Hiacynta Byzdra
Martyna Jasik
Amelia Begrad

Kaja Górka
Emilia Chmielewska

Malwina Agnieszka Zbroszczyk
Michał Daniel Pietrzyk
Katarzyna Maria Bator

Damian Kacper Kostyka
Borys Darecki

Maciej Sambor
Blanka Julia Jarońska
Nina Ewa Fijałkowska

Amelia Anna Mazurkiewicz-Pisarek
Zofia Katarzyna Zuba

Amelia Michalczyk
Olivia Lewińska
Patryk Mordka
Adam Góralski

Natalia Maria Leszczyńska
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli:
Edyta Pawlikowska i Łukasz Wdowski

Agnieszka Rutkowska i Krzysztof Marciniak
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

W 50. rocznicę ślubu Henryki i Józefa 
w 45. rocznicę ślubu Teresy i Stanisława 
w 24. rocznicę ślubu Doroty i Dariusza

w 20. rocznicę ślubu Grażyny i Dariusza
w 18. rocznicę urodzin Moniki

wszelkich potrzebnych darów Ducha Świętego, 
zdrowia, radości, szczęścia, miłości, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Bożej 
Rodzicielki życzy Redakcja 

ŻYCZENIA

Jan Paweł II 
słowa do Polaków

Bogurodzico Dziewico, Królowo i Matko naszego 
Narodu! Poznaliśmy, jak głębokie rany w naszym 

życiu osobistym, rodzinnym i społecznym pozostawiły 
nasze słabości, grzechy i nałogi. Jesteśmy świadomi, 
że są one jedną z najistotniejszych przyczyn trudnej 

sytuacji, którą dziś przeżywamy. Zwierciadło 
Sprawiedliwości! Daj nam łaskę zrozumienia, że 

odnowę Narodu trzeba nam zacząć od własnego 
serca. Spraw, abyśmy nie poprzestali na oskarżaniu 

innych i wyliczaniu ich przewinień.

Audiencja Generalna, Modlitwa o Odnowę 
Moralną Narodu, 3 Maja 1980       

Porządek wizyty Duszpasterskiej
Wtorek 02. 01. od godz. 14.30
 Komandosów 2

Środa 03. 01. od godz. 14.30
 Komandosów 4, PCK 1

Czwartek 04. 01. od godz. 14.30
 PCK 3, 5, 7, 9/11;

Piątek 05. 01. od godz. 14.30
 Gagarina 3/7

Z okazji imienin naszego współredaktora Szczepana Zięby 
składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, 

wszelkich potrzebnych w życiu łask Bożych, 
a także spełnienia marzeń i uśmiechu w każdym dniu.

Redakcja


