
Zebral i się u Niego faryzeusze i ki lku uczonych w Piśmie, którzy przybyl i z Jerozol imy. I zauważyl i , że niektórzy z Jego
uczniów bral i posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się
tradycj i starszych, nie jedzą, jeśl i sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I [gdy wrócą] z rynku, nie jedzą, dopóki się
nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które przejęl i i których przestrzegają, jak obmywanie kubków,
dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytal i Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępu-
ją według tradycj i starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział
o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci
Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyl i l iście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycj i”.

Pan Jezus uczy nas prawdziwego znaczenia przepisów prawa. Dość często ludzka tra-
dycja pomija prawdziwe posłuszeństwo Bogu, zatrzymując się na literalnym wypełnie-
niu przepisów. Pan Jezus nie chce znieść Prawa, ale je wypełnić. W Nim całe Prawo
zostało wypełnione i od Niego otrzymujemy nowe Prawo, przykazanie miłości. W Nim,
z Nim i przez Niego mamy udział w życiu Boga.

Izraelu przywiązywano dużą
wagę do czystości. Mycie było
jednym z nakazów narzuconych

przez Boga. Spożywanie posiłku bez
uprzedniego mycia rąk było w sensie
dosłownym grzechem. Dokładne mycie
się jak mawial i rabini - jest skuteczniej-
sze od wszelkich leków. Inni zapew-
nial i , że brud prowadzi do pomieszania
zmysłów.

Faryzeusze i uczeni w Piśmie nieje-
den raz spieral i się z Jezusem. Chciel i
przychwycić Go na czymś nagannym,
by Go skompromitować. Tym razem
chciel i wytknąć Jezusowi to, że Jego
uczniowie zaniedbywali niektóre „trady-
cje starszych”. O sobie samych sądzil i ,
że ich rel igi jność i pobożność są wzor-
cowe, a serca – idealnie czyste. Gdy
zadal i Jezusowi to pytanie: Dlaczego
Twoi uczniowie nie postępują według
tradycj i starszych, lecz jedzą nieczysty-
mi rękami? – w odpowiedzi usłyszel i
słowa gorzkiej prawdy. Dowiedziel i się,
że są obłudnikami, do których odnosi
się to zdanie proroka Izajasza: „Ten lud
czci Mnie wargami, lecz sercem swym
daleko jest ode Mnie”. To był bardzo

poważny zarzut. Faryzeusze usłyszel i
prawdę o sobie samych, ale czy ją
przyjęl i?

A co z nami? Czy te słowa też nas
dotyczą? Oczywiście na to pytanie każ-
dy musi odpowiedzieć sobie sam, sta-
jąc w świetle nauki Jezusa. Ale

generalnie jest oczywistym, że te słowa
odnoszą się do nas i dlatego właśnie
dzisiaj je słyszymy. Abyśmy się opamię-
tal i . Faryzeusze nie wykorzystal i tej
szansy. Nikomu z nas nie brakuje trud-
nych momentów w życiu. Jak je przyj-
mujemy? Czy potrafimy zobaczyć Boga
w tym, co trudne i bolesne i szczerze
się modlić, aby pomógł nam te chwile
przetrwać? Czy raczej obrażamy się na
Pana Boga, protestujemy i szemrzemy
przeciw Niemu? Co z nas wychodzi i ja-
kie dajemy świadectwo wiary naszym

najbl iższym? Nie pomijajmy Boga! Nie
pozwalajmy, by szatan wmawiał nam tę
absurdalną i „pyszną głupotę”: «Ty,
człowieku, sam wiesz najlepiej! Ty
wiesz naj lepiej , co w życiu jest dla cie-
bie na pewno dobre, a co na pewno
złe». I za co należy się Bogu nagana.
Nie żądajmy, by Pan Bóg wszystko
z nami konsultował. Nie próbujmy za-
mieniać się rolami z Boską Opatrzno-
ścią. To naprawdę Pan Bóg, nasz Dobry
Ojciec, lepiej wie, czego nam potrzeba
i co posłuży nam bardziej do oczysz-
czenia serca i rozwoju przyjaźni z Nim.
Często słyszymy takie powiedzenie, że
starość Panu Bogu nie wyszła, bo
z biegiem lat przybywa trudów życia
i cierpienia. I wtedy diabeł uporczywiej
będzie „wtykał” nam swoją naukę. We-
dług niej to właśnie my sami mamy wie-
dzieć lepiej niż Bóg, co dla nas jest
dobre. Tymczasem szarpanie się z ży-
ciem przynosi jedynie więcej bólu.

Powiedzmy lepiej , za Ojcem Dolin-
do „Jezu, Ty się tym zajmij”.

Grażyna Karwowska

NUMER 293 • Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła • 2 września 201 8 r.

SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Marka (7, 1 -8a. 1 4-1 5. 21 -23) fragment

CZYTAJ W NUMERZE

JUBILEUSZ XX - LECIA PARAFII W BLIZNEM
ROWEROWY SZLAK ORLICH GNIAZD 1 -3 LIPCA 201 8

Ks. Marian Rowicki

TYGODNIK PARAFIALNY NR 293

CZYTANIA NIEDZIELNE:
PWT 4, 1 -2. 6-8;

PS 1 5 (1 4), 1 B-2. 3 I   4B. 4C-5;

JK 1 , 1 7-1 8. 21 B-22. 27;

MK 7, 1 -8A. 1 4-1 5. 21 -23

Ż
Y
Ć
S
Ł
O
W
E
M
B
O
Ż
Y
M

Wiedzieć lepiej niż Bóg

1 . . 02.09 - pierwsza niedziela miesiąca,
po sumie procesja, zapraszamy asysty,
dziękuję wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie uroczystości 20 lecia
naszej Parafi i;

2. 03.09 - poniedziałek, wspomnienie
św. Grzegorza Wielkiego,
- g.1 8.00 Msza św. wypominkowa;

3. 06.09 - pierwszy czwartek miesiąca,
modlimy się w intencji wspólnoty Krwi
Chrystusa i o powołania

4. 07.09 - pierwszy piątek miesiąca,
- spowiedź od g. 1 7.1 5,

- przypominamy o pierwszych piątkach
miesiąca,
- nabożeństwo po Mszy św. wieczornej,
- adoracja Pana Jezusa do g.21 w intencji
Ojczyzny.
- Prosimy zgłaszać chorych

5. 08.09 - sobota, święto Narodzenia NMP,
w czasie Mszy św. wieczornej
błogosławieństwo ziarna

6. 09.09 - niedziela, na sumie odpust parafialny,
zapraszamy asysty procesyjne.

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 7220250

Konto parafii
Nastąpiła zmiana konta parafialnego,
prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:
1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00

Spowiedź
Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Nabożeństwa
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godz. 1 8.00
a w niedziele o godz. 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godz. 1 7.1 5

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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ks.  Adam Rybicki, Uzdrawiająca moc Maryi

Fizyczna przemoc pozostawia rany widoczne, ale o wiele trwalsze są te, które
psychologowie nazywają emocjonalnymi - ukryte, które nieraz wiele lat żyją
w formie przetrwalnikowej, aby w pewnym momencie się ujawnić, rzutują one na
wiele sfer funkcjonowania człowieka. Najbl iższa rodzina jest miejscem, gdzie
dziecko po raz pierwszy zostaje ugodzone w swoje najdel ikatniejsze punkty.
Maryja chroni życie i opiekując się zranionym ciałem, dba o to, by życie duchowe
nie było abstrakcyjne, przeintelektual izowane. Maryja chce ich przyjąć na nowo
i poprowadzić drogą uzdrowienia. O tej drodze opowiada niniejsza książka.
Lektura książki pomaga otworzyć się na moc uzdrowienia, pomaga pojednać się
z Bogiem i z samym sobą.

Opracowała: Wiola Malan

W

Czy potrafimy zoba-
czyć Boga w tym, co

trudne i bolesne i szczerze
się modlić, aby pomógł
nam te chwile przetrwać?



o długiej walce wewnętrznej i braku przy-
gotowania kondycyjnego, na zapowie-
dzianą przez księdza Pawła wycieczkę

rowerową, zgłosiłem siebie i swego dziewięciolet-
niego syna Maksymil iana. Wobec tego skład ze-
społu wzrósł o połowę, gdyż łącznie w drogę
z Częstochowy wyruszyło 6 osób. Zgodnie z pla-
nem we czterech wyruszyl iśmy z Bliznego samo-
chodami w sobotę 30 czerwca, do domu
rodzinnego naszego wikariusza. Oczywiście rowe-
ry razem z nami na bagażnikach.

Przedsmakiem podziwiania zam-
ków na trasie Orl ich Gniazd był
postój w Siewierzu,
gdzie mogliśmy do-
wiedzieć się od miej-
scowego przewodnika
o ciekawostkach kon-
strukcyjnych, jak też o re-
konstrukcj i zamków. Tu
ciekawostką była dziura
w ścianie na wysokości około
4 metrów, czyl i na piętrze zamku,
przez którą to z osobnego pomiesz-
czenia - przez ścianę, dokładano
opał do pieca kaflowego
znajdującego się
w innym po-
mieszczeniu.

Następnie,
krótka przerwa
w Będzinie i wie-
czorne osiągnięcie ce-
lu podróży w Dąbrowie
Górniczej, gdzie zostal i- śmy serdecznie przy-
witani przez mamę naszego organizatora i spotka-
l iśmy kolejnego uczestnika wyprawy – Natal ię.
Ostatni śmiałek dołączył do nas następnego dnia
i tak oto wyprawa rozpoczęła się o godzinie dzie-
siątej ze wschodniej części Częstochowy. Uczest-
nicy to Natal ia, ks. Paweł, ks. Michał, Wojtek, Maks
i Marek – średnia wieku to 25 lat, gdzie ja z Mak-
sem byliśmy jako najmłodszy i najstarszy uczest-
nik. Przez pierwszy dzień miel iśmy przejechać
80 km, do Ogrodzieńca – w najlepszym razie finisz
proponowany na godzinę 1 8.00, był jak się później
okazało bardzo śmiałym założeniem. Ten etap
ukończyły w całości 2 osoby, a reszta pracowała
nad logistyką transportową.

Pierwszym postojem był zamek w Olsztynie,
z którego podziwial iśmy piękne widoki i szukal iśmy
kolejnych zamków w oddali . Po 200 minutach jazdy
z punktu widokowego zamku nadal widoczna była
wieża na Jasnej Górze. Po chwil i odpoczynku
i wzrokowej uczcie pięknych krajobrazów ruszyl i-
śmy w kierunku Żarek. Pierwszym punktem w tej
miejscowości, po około 3 godzinach jazdy, było od-
wiedzenie sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej,
kąpiel księdza Pawła w soczyście zielonym trawni-

ku, a następnie przerwa obiadowa, podczas której
można było skorzystać ze sklepiku z pamiątkami.

Jak to podczas przygody w nieznane, miel i-
śmy poważnie wyglądający upadek Maksa z ro-
weru. Na szczęście po sprawdzeniu wszelkich
miejsc, które powinny się zginać i stwierdzenia
poprawności ich działania, ruszyl iśmy w dalszą
drogę, aby zobaczyć zamki w Mirowie i Boboli-
cach. Spadek tempa spowodował, iż rozdziel i l i-
śmy się na dwie grupy, utrzymując między sobą
łączność radiową. Do grona poszkodowanych
dołączył także ksiądz Michał, ale walczył ze

skurczami wytrwale do końca dnia, osiągając za-
mierzony cel. Maks pomimo zmęczenia i podpro-
wadzania roweru pod większość wzniesień –
ewentualnie korzystając z pomocy drogowej
w postaci l inki oraz mojego roweru – nie odpuścił
sobie przyjemności wspięcia się na skałę przy
zamku w Mirowie, a była to już nasza 9 godzina
wyprawy. W tym czasie czołówka peletonu zwie-
dzała kolejny zamek oddalony o około 30 minut
drogi. Będąc w ogonie wycieczki miel iśmy czas
na podziwianie pięknych lasów i skosztowania
pysznych jagód, szczególnie w miejscach, gdzie
droga stawała się piaszczysta. Maks i ja zakoń-
czyl iśmy pierwszy dzień wykonując 75% trasy. Tu
pełen podziw dla wszystkich, dla Maksa ze
względu na wiek i Natal i i z Wojtkiem – za wyko-
nanie planu w 1 00 procentach. Ze względów logi-
stycznych do parafi i w Ogrodzieńcu w pełnym
składzie dotarl iśmy około godziny 23 z minutami.
Najmłodszy uczestnik usnął w samochodzie, po
który jechal iśmy do miejsca startowego. Niedziel-

ną Eucharystię rozpoczęl iśmy o 23.30 i tu tylko
mogę dodać, że choć ciało słabe to duch si lny.

Drugi dzień rozpoczęl iśmy o 7.1 5 Mszą św.,
a po niej śniadanie na powietrzu i dalej w drogę,
aby przemierzyć kolejne 60-70 km, tak by ostatnie-
go dnia zostało jak najmniej. Najdzielniejsi rowe-
rzyści ruszyl i z Ogrodzieńca, natomiast najmłodszy
i najstarszy postanowil i skrócić sobie trasę, by ze
względów wytrzymałościowych dotrwać do końca
podróży. Ks. Michał wspierał wszystkich duchowo
i nabierał sił na ostatni dzień poruszając się autem.

Dzięki takiemu obrotowi sytuacj i Maks
mógł zobaczyć na
własne oczy unikatową
Pustynię Błędowską,
taki przerywnik w dal-
szym odkrywaniu Orl ich
Gniazd. Głównym punk-
tem w poniedziałek były
ruiny zamku w Rabsztynie
i dalsza walka ze słabościa-
mi kondycyjnymi. Niezmor-
dowany natomiast pozostawał
ksiądz Paweł, który zal iczał

kolejne punkty na mapie
wycieczki.
Szczegól-
nie w miej-
scowości
Czerna, gdzie
próbowaliśmy
znaleźć miejsce
na nocleg. Też
jako jedyny miał

okazję wymieniać przebitą dętkę. Ostatecznie
rozbil iśmy trzy namioty w Krzeszowicach, gdzie
spomiędzy wysokich traw wyłaniał się widok
wzgórz i supermarketu. Dzień zakończyl iśmy
około godziny 22.00 i był to najsłabszy dzień
w ogonie peletonu z wynikiem 20% planu.

Ostatni dzień wyprawy rozpoczęl iśmy Eucha-
rystią polową i o godzinie 9.00 rozpoczęl iśmy dal-
sze zmagania. Marek, Maks i Michał, wystartowali
w Grzybowie, mając do pokonania 1 8 km, by do-
trzeć do centrum Krakowa, reszta miała nas dogo-
nić, tak byśmy równocześnie wjechal i do stol icy
Małopolski. Okazało się jednak, że ten odcinek był
w większości zjazdowy, wobec czego nie dal iśmy
ścigającym szans, mijając znak Kraków około go-
dziny 1 0.40. Dalsza jazda to już raczej rekreacja
niż walka, ale jak na pierwszy raz w takim składzie
to i tak było bardzo dobrze. W etapie końcowym
były obowiązkowe lody i krótkie zwiedzanie miasta.

Chętnie za rok powtórzyłbym tę trasę, ale
rłożoną na krótsze odcinki, tak by wszyscy mogli
ją wykonać w 1 00%. Więcej czasu poświęciłbym
też na pobyt przy ruinach zamków i podziwianie
piękna Jury.

Marek Sujecki
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Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów.

Bardzo dziękuję za wasze modlitwy w czasie mojej podróży
apostolskiej do Irlandi i . Dzisiaj szczególnie pozdrawiam Stowa-

rzyszenie Comunità Regina della Pace z Radomia i Ojców
Franciszkanów z Niepokalanowa. Na ich prośbę pobłogosławi-

łem przed audiencją Ołtarz Adoracj i Eucharysti i , nazwany „Gwiaz-
da Niepokalanej”. Zostanie on umieszczony w Sanktuarium
w Niepokalanowie, które staje się ósmym Międzynarodowym

Centrum Modlitwy o Pokój. Adorując Chrystusa zgodnie z ducho-
wym pragnieniem św. Maksymil iana Kolbego, wypraszajcie pokój

dla waszych rodzin, Ojczyzny, Europy i całego świata.
Wam i waszym bliskim z serca błogosławię.

AUDIENCJA GENERALNA 29.08.2018 r.

Ojciec Święty
FRANCISZEK
do Polaków

Beatyfikacja Wojtyłów?
Trwa już faza przygotowawcza procesu beatyfi-
kacyjnego rodziców św. Jana Pawła II, niedługo
proces rozpocznie się urzędowo – donoszą źró-
dła z  Krakowa. Aby mógł rozpocząć proces beaty-
fikacyjny musi trwać żywa pamięć o kandydatach na
ołtarze. Modlitwa w intencj i rodziców św. Jana Pawła
I I pokazuje, że ta pamięć nie tylko trwa, ale że bar-
dzo wiele osób już teraz przekonanych jest o ich
świętości. Emil ia i Karol Wojtyłowie połączyl i się sa-
kramentem małżeństwa w lutym 1 906 r. w Krakowie.
Miel i troje dzieci: Edmunda, który zmarł w wieku 26
lat, Olgę – zmarłą zaraz po urodzeniu oraz Karola
Józefa – urodzonego w 1 920 r. i wyniesionego na
ołtarze jako święty papież Jan Paweł I I .

Żytnią do nieba
Na dziedzińcu sanktuarium św. Faustyny przy
ul. Żytniej odbędzie się 2 września festyn "Żyt-
nią do nieba". W programie m. in. koncerty La Pal-
lotina oraz Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej.
Festyn organizowany jest w ostatnią niedzielę wa-
kacji , po przypadających 25 sierpnia urodzinach św.
siostry Faustyny. Jego nazwa – jak wyjaśniają or-
ganizatorzy – nawiązuje do faktu, że ul icą Żytnią
chodzil i różni ludzie Kościoła: św. Faustyna, św.
Zygmunt Szczęsny Feliński, Sługa Boży kard. Ste-
fan Wyszyński, św. Jan Paweł I I , św. Maksymil ian
Maria Kolbe, ks. Ignacy Skorupka. Organizatorzy
zapraszają wszystkich warszawiaków!

W Niepokalanowie
Dnia 1 września, w  rocznicę wybuchu II wojny
światowej, w  Niepokalanowie zostało poświę-
cone Światowe Centrum Modlitwy o  Pokój . Jego
częścią jest Kaplica Wieczystej Adoracj i Najświęt-
szego Sakramentu. To jedyne miejsce w Polsce
i jedno z 1 2 na świecie, należące do 1 2 Gwiazd
w Koronie Maryi Królowej Pokoju, błogosławionych
przez Ojca Świętego. Centra powstają na wszyst-
kich kontynentach, aby w ramach idei propagowa-
nia modlitwy w intencj i pokoju i pojednania między
ludźmi, łańcuchem modlitwy objąć całą ziemię. Bu-
dowane są w miejscach szczególnie doświadczo-
nych skutkami wojen, konfl iktów rel igi jnych czy
nienawiści rasowej. Niepokalanów zaprasza!

Tydzień Wychowania
Bóg jest obecny w  swoim Słowie, dlatego w  ro-
zeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie
z  Biblią – piszą biskupi w  liście z  okazji VIII Ty-
godnia Wychowania. Rozpocznie się on 9 wrze-
śnia pod hasłem: „Wybór drogi”. Przed młodymi
ludźmi stoi szereg ważnych decyzj i : o życiu małżeń-
skim, kapłańskim, konsekrowanym lub w stanie wol-
nym, następnie wybory dotyczące pracy czy też
dalszego kształcenia i miejsca zamieszkania. List
wskazuje też na osoby towarzyszące w odkrywaniu
powołania, jakimi są: rodzice, księża, katecheci, na-
uczyciele i wychowawcy. Zachęca do modlitwy w in-
tencj i młodych i rozeznawania przez nich powołania.
Na zakończenie l istu biskupi błogosławią na rozpo-
czynający się rok szkolny i katechetyczny.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII
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Pokazji jubi leuszu na Mszę św. o godz.
1 2.00 zostal i zaproszeni wszyscy kapłani
związani z naszą parafią. W tym dniu po

każdej Mszy można było również obejrzeć pre-
zentację, w której znalazły się najważniejsze wy-
darzenia z naszego życia parafialnego. Bardzo
ciekawe były zdjęcia porównujące, jak było kie-
dyś, a jak jest dzisiaj oraz pokazujące to, że ko-
ściół to nie tylko budynek, ale ludzie. Można było
zobaczyć, że parafia żyje poprzez różne wspólno-
ty i wydarzenia. Prezentację z uwagą oglądal i ci ,
co są w naszej parafi i od początku jak i ci, którzy
tworzą ją od niedawna. Wiele osób odnalazło sie-
bie na zdjęciach, co sprawiło im wiele radości. Po
każdej Mszy z chóru były robione wspólnotowe
zdjęcia tak, by została pamiątka po tym wydarze-
niu dla następnych pokoleń.

Quiz
Zapraszam, by sprawdzić, i le wiesz o swojej para-
fi i . Na wszystkie pytania odpowiedź znajdowała
się w prezentacj i . Na osoby, które przyniosą za ty-
dzień do zakrysti i wypełnione odpowiedzi, czekają
atrakcyjne prezenty. Odpowiedzi zostaną wydru-
kowane za dwa tygodnie. Życzę powodzenia.
- Jak nazywał się pierwszy proboszcz?
- Z jakich parafi i została wydzielona nasza para-
fia?
- Jakie wioski, osiedla wchodzą w skład naszej
parafi i?
- Kto ufundował drewniany krzyż?
- Kto poświęcił plac i krzyż?
- Kiedy obchodzimy datę ustanowienia naszej pa-
rafi i?
- Jaki biskup wydał akt erygowania naszej parafi i?
- Co rozpoczęło (jakie wydarzenie) sprawowanie
Mszy św. w parafi i?
- 1 7.1 0.1 998 r, . z czym kojarzy ci się ta data?
- Jak nazywa się pan kościelny?
- Jak nazywa się pani organistka?
- I le lat kapłaństwa ma pierwszy proboszcz?
- Do jakiego dekanatu należy nasza parafia?
- Jaki kolor z zewnątrz miała nasza kaplica?
- Jaki obraz był w prezbiterium w kaplicy?
- Kiedy i dokąd była zorganizowana pierwsza pa-
rafialna pielgrzymka w 2001 r.?

- W którym roku została poświęcona chorągiew
KŻR?
- Kiedy przypada drugi odpust naszej parafi i?
- W którym roku poświęcono figurkę Matki Boskiej
Fatimskiej?
- W którym roku został proboszczem ks. kanonik
Marian Rowicki?
- W którym roku zamontowano krzyż na wieży ko-
ścioła?
- W którym roku był pożar kościoła?
- W którym roku po raz pierwszy odwiedził naszą
parafię ks. Kardynał Nycz?
- Jak się nazywał pierwszy wikariusz bl izneński?
- Kiedy rozebrano tymczasową kaplicę?
- W którym roku powstała wspólnota Drogi Neo-
katechumenalnej w naszej parafi i?
- Kiedy była sprawowana pierwsza Msza św.
w obecnym kościele i z jakiej okazj i?
- Co było motywem malowideł na ścianach suro-
wego kościoła na 1 0 - lecie parafi i?
- W którym roku powstał pierwszy krąg
Domowego Kościoła w naszej parafi i?
- Kiedy ks. Janusz był po raz pierwszy w naszym
kościele?
- W którym roku pojawiły się dzwony?
- W którym roku pożegnal iśmy ks. Adriana?
- Jak się nazywał drugi wikary?
- Od którego roku ks. Janusz jest rezydentem?
- W którym roku pojawił się marmurowy ołtarz?
- Kto był inicjatorem powstania wspólnoty Najdroż-
szej Krwi Chrystusa?
- W którym roku pojawiła się marmurowa chrzciel-
nica?
- W którym roku pojawiły się organy?

ks. Paweł Paliga
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