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MSZE ŚW.
I NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
10.30 - Msza święta dla dzieci
(wrzesień - czerwiec)
12.00
18.00
Dni powszednie
8.00, 18.00
Spowiedź
Spowiedź odbywa się przed 
kaźdą Mszą św.
Nabożeństwa:
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godzinie 18.00
a w niedziele o godzinie 17.30
Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godziny 17.15

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, 
piątek w godzinach 17.00 - 17.45
Parafia Rzymskokatolicka 

Objawienia Pańskiego 
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne
tel./fax (022) 7220250

NOWE KONTO PARAFII
Nastąpiła zmiana konta parafialnego
16 2490 0005 0000 4530 7455 5934

REDAKCJA
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia poprzednie numery 

Epifani razem z Epifankiem)

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary 

złożone do koszyka

1.  04.11 - pierwsza niedziela miesiąca,  
po sumie adoracja Najświętszego  
Sakramentu

2.  05.11 - poniedziałek, na Mszy św.  
o g. 18.00 modlimy się za naszych 
zmarłych poleconych modlitwie Kościoła 
w wypominkach

3.  09.11 - piątek, święto rocznicy  
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 

4.  11.11 - niedziela, setna rocznica odzy-
skania niepodległości, Święto Narodowe, 
w Świątyni Opatrzności Bożej uroczysta 
Msza św. o g. 9.00, a o g. 17.00 okolicz-
nościowy koncert, w zakrystii są bilety  
na te uroczystości

5.  serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy 
włączyli się w przygotowanie balu Wszyst-
kich Świętych dla dzieci

JEDEN-WIELE album Karoliny Cichej
Album Karoliny Cichej i Elżbiety Rojek „Jeden-wiele” to zbiór pieśni, które można usłyszeć  
w świątyniach na Podlasiu, gdzie od wieków współegzystują obok siebie różne religijne tradycje. 
Ta płyta to połączenie tej bogatej mozaiki w jeden spójny program, w którym wszystkie reli-
gie przemawiają niejako jednym głosem. Jest to materiał bliski stylistycznie muzyce folkowej,  
z charakterystycznym brzmieniem instrumentów et-
nicznych takich jak fidel płocka, suka biłgorajska, ko-
byz, komancze, ud, rubab, daf czy tombak.
Całość dopełniają języki sakralne, m.in cerkiewno-
-słowiański, łacina, arabski, hebrajski i polski. Obok 
katolickich skarbów muzyki sakralnej słyszymy tu tra-
dycyjne pieśni ku chwale Boga innych tradycji Religii 
Księgi: prawosławną pieśń z Liturgii świętego Bazyle-
go; staroobrzędową pieśń z Irmologiona Supraskiego 
z XVI wieku, suficki poemat Rumiego z XIII wieku czy 
hebrajską pieśń mistyka Elazara Azikri z XVI wieku. 
Na podstawie www.chrzescijanskiegranie.pl, Agnieszka Idźkowska

Veronique Olmi, Bakhita
Bakhita – niewolnica, która została świętą. Z czarną jak heban skórą i oczami jak migdały 
była prawdziwą pięknością. A przy tym cennym łupem. Porwana w 1877 roku jako kilkulet-
nia dziewczynka z rodzinnej wioski w Darfurze na zachodzie Sudanu, zaznała wszelkich 
możliwych okrucieństw niewoli. Jest to powieść o miłości, bezgranicznym oddaniu i pokorze. 
O tym, jak zachować nadzieję i człowieczeństwo, mimo przeżytych cierpień i traum.  

Na podstawie www.kmt.pl, Wiola Malan
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CZYTAJ W NUMERZE

Ks. Marian Rowicki

T Y G O D N I K  PA R A F I I
pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Bliznem

Żyjemy w czasach, w któ-
rych słuchanie nie jest po-
pularne. Sama często 
łapię się na tym, że 

w rozmowie z drugim człowiekiem 
dużo łatwiej mi mówić niż kogoś 
słuchać. W pierwszym czytaniu 
słyszymy jak Bóg Izraela mówi do 
swojego ludu: Pierwsze jest: Słu-
chaj Izraelu.
    Żydzi słyszą te słowa wiele razy, 
od urodzenia aż do śmierci. Co daje 
takie powtarzanie? Jest synonimem 
medytacji, dzięki temu te słowa 
zapadają głęboko w nasze serce 
i sprawiają, że zaczynamy nimi żyć. 
Stają się nieustanną modlitwą
    Człowiek współczesny nie chce 
ani słuchać, ani być posłusznym, 
ani nikomu się podporządkować. 
I ten opis dotyczy każdego z nas. 
Potrzebujemy wołać do Jezusa: 
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się 
nade mną bo jestem grzeszny!  
Ale także: Szema Izrael – Słuchaj 
Izraelu. Potrzebujemy powtarzać 
te zdania jak mantrę, aby to Sło-
wo Boże przenikneło nasze serce 
i nasze umysły.

    Słowo Boże ma moc wzbudzić naszą ule-
głość i posłuszeństwo. To słowo: Słuchaj Izra-
elu, może zrodzić w nas miłość do Jezusa. 
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym 
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swo-
im umysłem i całą swoją mocą.
    Potrzebujemy wołać do Jezusa, aby otwo-
rzył nasze uszy tak jak Słudze Pańskiemu 
z Księgi proroka Izajasza: Każdego rana po-

budza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. 
Pan Bóg otworzył mi ucho, a Ja się nie opar-
łem ani się cofnąłem. (Iz 50, 4b-5)
Były takie okresy w moim życiu i mam na-
dzieję, że wiele takiego czsau przede mną, 
kiedy wstawałam przed wszystkimi domowni-
kami i siadałam ze Słowem Bożym aby słu-
chać Boga. I różnie to wychodziło bo prawie 
zawsze słuchałam siebie, swoich pragnień, 
swoich oczekiwań.

Ale był to również czas nauki słuchania i przy-
nosił małe sukcesy. Kiedy wsłuchuję się tylko 
w siebie i swój świat, to troska o niego, którą 
nazywam miłością, jest lękiem o przyszłość 
moją, moich bliskich ale jeśli uda mi się wsłu-
chać w Boga, to moja troska staje się miło-
ścią, bo wiem, że jest Ktoś większy.
Za każdym razem, kiedy przestaję słuchać 
mojego Ojca w Niebie, dopadają mnie wątpli-
wości i wraca stary człowiek – zlepek lęków, 
grzechów i kompleksów. Zawsze wtedy od-
zywają się demony o imieniu Nie Dasz Rady, 
Jesteś Kiepska, Znamy Cię. I wtedy Bóg mówi 
do mnie: Słuchaj Grażyno, jesteś moim dziec-
kiem. Tylko muszę to usłyszeć bo diabłu zale-
ży na tym, by podważyć i zniszczyć we mnie 
świadomość bycia dzieckiem Boga. Diabeł 
robi wszystko, by w naszym sercu pojawiło 
się pytanie: „Boże, czy Tobie na mnie zale-
ży?” To pytanie podcina skrzydła wielu z nas. 
Sprawia, że przestajemy patrzeć na Ojca. Na-
wrócenie to patrzenie na Ojca i wsłuchiwanie 
się w Jego głos. Nie wychodzi, jest trudne? 
Dzięki Jezusowi mamy przebaczenie i ciągle 
możemy zaczynać od nowa. Korzystajmy 
z tego i cieszmy się, że codziennie dostaje-
my nową szansę. Żeby móc kochać musimy 
umieć słuchać.

Grażyna Karwowska

Pan Bóg upraszcza nasze życie, nie mnoży przykazań. Wystarcza, jeśli zachowamy te dwa, mi-
łość Boga i bliźniego. Pan Jezus uczy, że wszystkie pisma wypełniają się w nich. Kto je zachowuje 
jest na drodze do królestwa Bożego. Również, mieści się w nich całe prawo stanowione przez 
ludzi, o ile zgodne jest z Bożą wolą. Otwierajmy serca Bogu, który jest Miłością! 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Pwt 6,2-6); 
(Ps 18,2-3a.3bc-4. 47 i 51ab); 
(Hbr 7,23-28); 
(J 14,23); (Mk 12,28b-34);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Marka (12, 28b - 34) fragment

NUMER 302 • Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła • 04.listopada 2018 r.

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszyst-
kich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan 
jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 
całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźnie-
go jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony 
w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego 
prócz Niego.»

Szema Izrael

HONOROWY KRWIODAWCA 
CEL AUTOBUSU ŚWIĘTYCH

Diabeł robi wszystko,  
by w naszym sercu  

pojawiło się pytanie: „Boże, 
czy Tobie na mnie zależy?”  
To pytanie podcina skrzydła 
wielu z nas. Sprawia, że  
przestajemy patrzeć na Ojca.
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HONOROWY KRWIODAWCA 
SPOTKANIA Z BIBLIĄ
Już od 6 lat biblistka s. dr Judyta Pudełko pro-
wadzi w Warszawie cotygodniowe otwarte spo-
tkania Lectio continua. Pod tą łacińską nazwą 
kryje się czytanie Pisma świętego, a uczestni-
cy spotkań mogą też słuchać komentarzy bi-
blistki z Papieskiego Wydziału Teologicznego 
w Warszawie. Spotkania mają formułę otwartą, 
nie ma żadnej listy czy zapisów. Każdy kto 
chce posłuchać Biblii, lepiej ją zrozumieć może 
po prostu przyjść w środę o 19.30. Spotkania 
odbywają się w Domu Sióstr Uczennic Boskie-
go Mistrza przy ul. Żytniej 11 i trwają około 
półtorej godziny. Można przyjść jednorazowo, 
albo przychodzić co tydzień.

PARLAMENT PRZECIW PORNOGRAFII   
Komisja Izby Gmin zaapelowała do rządu 
Wielkiej Brytanii o przeanalizowanie wpły-
wu mediów eksploatujących seksualność, 
a zwłaszcza pornografii na molestowanie 
seksualne. „Istnieją bardzo poważne obawy 
dotyczące związku między mediami, kultu-
rą a molestowaniem seksualnym” - czytamy 
w raporcie. Zacytowano w nim badania stwier-
dzające, że dziewczęta i młode kobiety często 
odczuwają dyskomfort z powodu sposobu 
w jaki media ukazują kobiety, a wiele z nich 
uważa, że pornografia i mainstreamowe media 
przyczyniają się do molestowania seksualnego 
lub banalizują przemoc wobec kobiet. Komisja 
skrytykowała rząd Wielkiej Brytanii z powodu 
poddawania w wątpliwość związków między 
pornografią a przemocą. 

JASNA GÓRA Z NOWYM OŚWIETLENIEM
Z racji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości wieża Jasnej Góry roz-
błyśnie na biało-czerwono. Główne uroczystości 
rocznicowe odbędą się w niedzielę, 4 listopada, 
dokładnie w sto lat od przejęcia częstochow-
skiej twierdzy przez polskich żołnierzy. 106-me-
trowa wieża sanktuarium zyska całkiem nowe 
oświetlenie. Około godz. 18.00 każda ze ścian 
jasnogórskiej wieży zamieni się w biało-czerwo-
ną flagę Polski. Do nowego oświetlenia użyto 
16 projektorów nowej generacji, które pozwolą 
na podświetlenie budynku w dowolnej barwie. 
Sterowanie całym systemem iluminacji będzie 
się odbywać w sposób automatyczny. Wybór 
kolorów będzie dostosowany do spotkań i za-
pisany w pamięci serwera, uwzględniając np. 
kalendarz świąt i wydarzeń.

ZA TYDZIEŃ W WARSZAWIE
Narodowe Święto Niepodległości zostanie 
uświetnione przez uroczysty koncert rozpoczy-
nający się o godzinie 17.00. W tym roku usły-
szymy skomponowane specjalnie na stulecie 
niepodległości dzieło Pawła Muzyki. To monu-
mentalne 13-częściowe oratorium będzie mia-
ło w Świątyni Opatrzności Bożej swą światową 
prapremierę. Mszę Dziękczynną – bo taki jest 
tytuł tego dzieła – wykona pod batutą Tomasza 
Tokarczyka orkiestra Sinfonia Viva wraz z chó-
rem Filharmonii Narodowej i solistami.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Moja przygoda z oddawaniem krwi za-
częła się od mobilnej stacji poboru 
krwi, właśnie takiej jaką gościliśmy 

w niedzielę 28 października 2018 r pod na-
szym kościołem. Miałem niedawno co skoń-
czone 18 lat w centrum mojego rodzinnego 
miasta Dąbrowy Górniczej stał ambulans do 
poboru krwi. Zaciekawiłem się tym i po raz 
pierwszy z tą akcją się spotkałem. Honorowe 
krwiodawstwo istnieje w Polsce od 1935 roku 
ale dzięki wyjściu ze szpitalnych sal do ludzi, 
większa ilość osób może uświadomić sobie 
potrzebę oddawania krwi, a nie tylko jak ko-
muś z rodziny będzie ona potrzebna. Byłem 
po lekcjach, czekałem na autobus do domu, 
więc z nudów i ciekawości poszedłem oddać 
krew. Potem dowiedziałem się, że codziennie 
krew można oddawać w miejskim szpitalu. 
Zawsze chciałem ludziom jakoś pomagać, 
więc zacząłem systematycznie oddawać krew. 
Dowiedziałem się, że moja krew ratuje zdro-
wie i życie. Tym sposobem zostałem cichym 
bohaterem bo osoba, która dostaje krew nie 
wie od kogo ona pochodzi. Do uratowanie jed-
nej osoby z wypadku potrzeba 6 osób, które 
oddadzą krew, 10 do operacji serca, aż 20 do 
przeszczepu wątroby. W Polsce średnio krew 
jest potrzebna 1 osobie na 10 pozostających 
w szpitalach, a co 15 sekund jest ona prze-
taczana. Podczas studiów na AWF w Katowi-
cach proponowałem kolegom wspólne wyjście 
do RCK. Będąc w Krakowie na studiach za-
pisałem się do koła krwiodawców przy AGH 
w którym jestem nadal. W Krakowie też po raz 
pierwszy, oddałem płytki krwi, oddawanie ich 
trwa 6 razy dłużej niż krwi pełnej ok 1 godzinę. 
Płytki krwi mają krótszą przydatność ok 5 dni 
i są podawane osobą chorym na choroby krwi. 
Będąc w różnych miejscach Polski oddawa-
łem krew, można powiedzieć, że uprawiałem 
turystykę krwiodawczą😊. Oddałem krew mi.
w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Jastrzębiu 
Zdroju, Gdańsku, Warszawie, Częstochowie, 
Niepokalanowie. W seminarium zachęcałem 
kolegów do podjęcia tej dobrej akcji. Uczest-
niczyłem w pielgrzymkach HK do Łagiewnik, 
Niepokalanowie, opłatku na Krakowskiej AGH. 
Krwiodawcy mają również swojego świętego 
jest nim św. o. Maksymilian Maria Kolbe.
 Po święceniach poproszono mnie, bym 
został duszpasterzem HK w Archidiecezji War-
szawskiej.  Po oddaniu  6 litrów krwi otrzyma-
łem brązową odznakę  „Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi III stopnia. Po kolejnych latach 
i oddaniu 12 litrów krwi otrzymałem srebrną 
odznakę  „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
II stopnia a w 2014 roku przekroczyłem 18 li-
trów krwi stałem się pełnoletnim krwiodawcą😊
i otrzymałem złotą odznakę  „Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi I stopnia. Każdej osobie, 

która uzyska właśnie tę odznakę przysługuje 
w Warszawie darmowy bilet na komunikacje 
miejską. Raz skorzystałem z uprawnień do 
kontaktu z lekarzami poza kolejką, gdy stan 
mojego zdrowia się pogorszy. I tak do lekarza 
pierwszego kontaktu Honorowy Dawca Krwi 
I stopnia powinien być przyjęty najpóźniej 
następnego dnia a do lekarza specjalisty do 
tygodnia a termin każdy wie jakie są. W 2016 
diecezją ministra zdrowia wyróżniony zosta-
łem odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłu-
żony dla Zdrowia Narodu”.
 Ze zorganizowaniem akcji HK w naszej 
parafii nosiłem się od dawna ale obawiałem 
się, że nie wyjdzie ze względy na małą ilość 
zainteresowanych. W końcu odważyłem się 
i zaprosiłem ekipę do poboru krwi. Trzeba 
było ruszyć z akcją promocyjną poza kościół 
bo do kościoła chodzi tylko ok 10% naszych 
parafian a wielu jest schorowanych i w pode-
szłym wieku. W akcję informacyjną włączyły 
się szkoły dzięki uprzejmości dyrekcji: SP 
w Starych Babicach, SP Edulab, SP Big Ben, 
SP w Zielonkach, SP Gaudeamus w Warsza-
wie, przedszkole  w Starych Babicach i Bli-
zne a dodatkowo wolontariusze SP z Starych 
Babic zrobili plakaty i roznieśli je po okolicy. 
Przeprowadziłem 14 lekcje z filmem eduka-
cyjnym o HK. W niektórych sklepach, zakła-
dach fryzjerskich pozwolono na zawieszenie 
informacji za co bardzo dziękuje. Dziękuje 
również osobą prywatnym, które propagowały 
HK przez ulotki smsy i portale społecznościo-
we. Dzięki tak szerokiej akcji informacyjnej 
a przede wszystkim otwartym sercom na dzie-
lenie się, zgłosiło się 54 osoby z tego mogło 
oddać krew 35 osób co daje 15,740 litra tego 
drogocennego płynu. Za wszystkie te osoby 
dziękowałem Bogu na mszy świętej w nie-
dziele o symbolicznej godzinie 15h wtedy kie-
dy Jezus przelał krew za nas. Ofiara mszy 
świętej została złożona w więzieniu. Dziękuje, 
że zostałeś bohaterem, że uratowałeś życie, 
że oddałeś krew. 

ks. P. Paliga
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 Gdy rok temu pisałem o zatłoczonym 
autobusie pełnym świętych, którzy mogą 
pozwolić wejść do zatłoczonego środka lo-
komocji, nie wspomniałem o trasie rzeczo-
nego autobusu. Autobusy, jak wiemy, mają 
początki i końce swoich tras. A w przypad-
ku autobusu ze Świętymi, jest nim Niebo.
 Jak w przypowieści, w której wstępnie 
zaproszeni goście nie pojawili się. Gospodarz 
wysłał wówczas swoje sługi na rozdroża, aby 
wyłapywali podróżnych i zapraszali ich na 
ucztę. I tak autobusami zwożeni Święci będą 
balować w niebie.
 „Wszyscy Święci balują w Niebie” 1 
listopada, a po nim pojawia jeszcze się dzień 
zaduszny. Poszukując pochodzenia takiego 
nazwania tego dnia, może przyjść z pomocą 
porównanie tej imprezy z 1 listopada do sza-
lonej zabawy, po której, kolejnego dnia, nikt 
nie jest w stanie się nawet ruszyć z miejsca, 
gdzie padł wcześniej. Możliwe jednak, że nie-
którzy mają duszności po imprezie, i z uwagi 
na to, mówią, że za duszno im jest.

 Abstrahując jednak od tych nieco absur-
dalnych wyobrażeń, 1 listopada jest dniem 
wspomnienia, że byli kiedyś na Ziemi ludzie, 
którym udało się zostać Świętymi. A skoro 
każdy z nas jest do Świętości powołany, to 
czy nie jest to też dzień uroczysty, kiedy świę-
tujemy sukces naszej ziemskiej pielgrzymki 
i naszych poprzedników?
 Natomiast, gdyby okazało się, że komuś 
w trakcie podwinęła się noga, to zawsze jest 
czyściec, aby odpokutować. Nie mamy stycz-
ności z duchami zmarłych, więc nie jesteśmy 
w stanie określić komu. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że dla takiego obrotu spraw, warto 
poświęcić oddzielny dzień, aby wesprzeć mo-
dlitwą tych nieszczęśników.
 Aczkolwiek, 2 listopada możemy po-
traktować szerzej, gdzie modlimy się za 
wszelkie duchy, rozumiane wprost jako du-
sze ludzkie, jak i za inne dusze, o których 
wspomina Tomasz z Akwinu. Dziękujemy 
tym samym również za ich wkład za to, że 
mogliśmy skorzystać z ich wkładu w nasze 

życie. Może znasz jeszcze jakieś inne kate-
goryzacje?
 Tym samym na początku listopada ob-
chodzimy podwójne świętowanie. Pierwsze 
z gratulacjami dla zwycięzców, i drugie z proś-
bą do Boga o wybaczenie nad nieszczęśni-
kami, którzy przyjechali w autobusie, ale byli 
nieodpowiednio ubrani. A nóż gospodarz, lub 
ktoś z gości, znajdzie kilka dodatkowych szat, 
których będzie mógł użyczyć?
 Czy doczekamy się ustawowego dnia 
wolnego 2 listopada?
 12 listopada jako dzień wolny wydaje się 
trochę oderwany od rzeczywistości, bo tak 
naprawdę, Piłsudzki przyjechał do Warszawy 
pociągiem wieczorem 10 listopada, więc na-
wet ten 11 listopada to już trochę naciągany… 
Ale zrozumiałe, ponieważ dzieci muszą się 
wyspać, a nie chodzić po nocy z chorągiew-
kami. Mogą to robić w świetle dnia, kiedy to 
łatwiej będzie można je pilnować, aby nie zro-
biły sobie krzywdy.

Grzegorz Otczyk

CEL AUTOBUSU ŚWIĘTYCHHONOROWY KRWIODAWCA 

Wsobotę 27 października w salce pa-
rafialnej dzieci tańczyły, śpiewały 
i bawiły się w świętym towarzystwie. 

Nie zabrakło św. Jana Pawła II, św. Matki 
Teresy z Kalkuty, św. Józefa, św. Łucji, św. 
Anny, a także wielu, wielu innych świętych. 
Było wesoło i kolorowo. Każdy patron mógł 
się przedstawić i zaprezentować.  Dzieci 
miały okazję uczestniczyć w konkursie na 
najlepsze przebranie. Oglądały bajkę o św. 
Janie Bosko, a potem odpowiadały na pytania 
na temat jego życia. Za wspaniałe przebrania 

oraz za prawidłowe odpowiedzi – otrzymywa-
ły nagrody. Było mnóstwo śmiechu i zabawy. 
Nie zabrakło losowania biletów z nagrodami 
a także – słodkiego poczęstunku. 
A na koniec na czekała wyjątkowa atrakcja 
– dzieci wysyłały swoich patronów do Nieba, 
aby tam się za nich wstawiali. Święci w po-
staci baloników napełnionych helem unosili 
się wysoko ponad dachem kościoła! Tak po-
żegnaliśmy naszych wyjątkowych gości, ale 
nie na długo, gdyż zapraszamy ich ponownie 
za rok!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się 
zaangażowali w organizację balu. Dziękujemy 
za przyniesienie słodkości i wielu wspaniałych 
nagród. Dziekujemy Sali Zabaw ABRAKADA-
BRA w Latchorzewie za ufundowanie bezpłat-
nych wejść!

Aleksandra Perkowska

RADOSNA NIEDZIELA!
Do grona ministrantów w niedzielę 28 paździer-
nika  zostało przyjętych dwóch młodych chłop-
ców. Adam i Przemek przez rok przygotowywali 
się do przejścia z kandydata na ministranta. 
Dostali swoje własne stroje w których będą te-
raz posługiwali do liturgii, zostały one uroczy-
ście poświęcone na mszy o 10.30 Otrzymali też 
książkę, która pomoże im zgłębiać tajniki mini-
strantury, grę biblijną by pogłębić znajomość 
Pisma Świętego oraz słodycze by polepszyć 
samopoczucie. Zapraszamy do włączenia się 
w służbę przy ołtarzu. A nowym ministrantom 
życzymy gorliwości i wzrostu w świętości. 

Ks. Paweł Paliga

RELACJA PO BALU


