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KALENDARZ LITURGICZNY NA LIPIEC - SIERPIEŃ
03.lipca – św. Tomasza Apostoła, I. w.
06.lipca – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, XIX/XX w., pochodziła
z rodziny hrabiego Antoniego Halki-Ledóchowskiego, założyła Sodalicję św.
Piotra Klawera, której celem miało być niesienie wszelkiej pomocy misjonarzom
w Afryce;
11.lipca – św. Benedykta, opata, V/VI w., opata w klasztorze na Monte Cassino;
12.lipca – św. Bruno-Bonifacego z Kwerfurtu, arcybiskupa, męczennika, X/XIw
13.lipca – św. Andrzeja Świerada i Benedykta – pustelników,
16.lipca - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
17.lipca – bł. Jadwigi, królowej, XIV w., córki króla Ludwika Andegaweńskiego
i żony Władysława Jagiełły
20.lipca – bł. Czesława, kapłana XII/XIII w.
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24.lipca – bł. Kingi, księżnej, XIII w.
25.lipca – św. Jakuba Większego Apostoła,
26.lipca – św. św. Joachima i Anny, rodziców NMP
31.lipca – św. Ignacego Loyoli, kapłana, XV w., założyciela Towarzystwa
Jezusowego (jezuitów)
01.sierpnia św. Alfonsa Marii Ligurio, biskupa, doktora Kościoła, XVII/XVIIIw
04.sierpnia – św. Jana Marii Vianney, patrona proboszczów;
06.sierpnia – Przemienienie Pańskie
08.sierpnia – św. Dominika, kapłana, XII/XIII w.
09.sierpnia - św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy,
współpatroni Europy
10.sierpnia – św. Wawrzyńca Diakona, męczennika, III w.
11.sierpnia – św. Klary, dziewicy, XII/XIII w. z Asyżu;
14.sierpnia - św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana, XIX/XX w.
15.sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
17.sierpnia – św. Jacka, kapłana, XII/XIII w.
20.sierpnia – św. Bernarda z Clairvaux, opata, doktora Kościoła, XI/XII w.
21.sierpnia – św. Piusa X, papieża, XIX/XX w.
24.sierpnia – św. Bartłomieja (Natanaela), Apostoła, I w.
26.sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej, Odpust Parafialny.
28.sierpnia – św. Augustyna Aureliusza, biskupa, doktora Kościoła, IV/V w.
29.sierpnia – Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela

CZY WARTO IŚĆ NA PIELGRZYMKĘ?
"Moja koleżanka od kilku lat zachęca mnie do wzięcia udziału w pieszej
pielgrzymce na Jasną Górę. Początkowo w ogóle nie brałam tego pod
uwagę, ale w tym roku widząc idących pielgrzymów, zaczęłam się
zastanawiać, czy w przyszłym się nie wybrać. Ale czy to ma sens?
Przeznaczać wakacje na coś takiego? Czy Panu Bogu nie podobają się
bardziej na przykład rekolekcje?" Weronika
Jednoznacznie zachęcam Cię, Weroniko, byś i Ty wybrała się na
pielgrzymkę. Oczywiście możesz podczas wakacji pojechać na rekolekcje, ale
pielgrzymka, choć ma trochę inny charakter, też jest swego rodzaju czasem
rekolekcji.
Wartość pielgrzymek podkreśla już Stary Testament, ukazując Izraelitów
wędrujących do Ziemi Obiecanej. Co więcej, dla Żydów to był obowiązek.
Trzy razy do roku winni byli wędrować do Świętego Miasta. Jezus Chrystus
nadał pielgrzymkom nowy sens. Celem już nie była świątynia murowana,
określone miejsce tutaj na ziemi, ale świątynia rozumiana jako dom Ojca. Dla
nas ważne w tym względzie jest pouczenie Soboru Watykańskiego II. Jest tam
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ukazana teologia pielgrzymowania. Przedstawia on Kościół jako wspólnotę w
drodze, wspólnotę pielgrzymującą. Pielgrzymka staje się obrazem życia
ludzkiego, które jest codziennym pielgrzymowaniem drogami tej ziemi do
wieczności. Sobór też podkreśla wspólnotowy charakter pielgrzymowania. Nie
idę sam, idę z innymi, ze wspólnotą, z Kościołem.
Aby pielgrzymka nie była tylko wycieczką, trzeba pamiętać o kilku
sprawach. Wyruszając na pielgrzymi szlak, warto mieć intencję. Ponieważ
każda pielgrzymka ma charakter pokutny, trzeba się liczyć z trudem,
zmęczeniem, niedogodnościami. To wszystko także warto ofiarować Bogu w
jakiejś intencji. W czasie pielgrzymki jest też sporo modlitwy. Dla jednych to
będzie czas nauki modlitwy, dla innych przeznaczenie większej ilości czasu na
rozmowę z Bogiem. Nie bez znaczenia jest fakt, że na pielgrzymce zawiązują
się przyjaźnie, bo zasadniczo wszyscy mają podobne oczekiwania, cele
i ideały. I jeszcze jedno: kiedy raz pójdziesz na pielgrzymkę, to będziesz
chciała iść ponownie, a w ciągu roku zatęsknisz za tym czasem i spotkanymi
na pielgrzymim szlaku osobami.
A może i ty w tym roku wybierzesz się na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.
Więcej informacji już w sierpniu w zakrystii i gablocie parafialnej.

ŚW. KRZYSZTOF
Od 1934 r. rozpowszechnia się zwyczaj święcenia samochodów czy
motocykli przed nowym sezonem turystycznym lub w dzień św. Krzysztofa. Nie
ma co ukrywać, że człowiek nie wyobraża sobie już dzisiaj życia bez
samochodu. Rosnąca ich liczba powoduje+ korkowanie miast, a na drogach robi
się coraz bardziej niebezpiecznie; każdy chce dojechać na czas, nie zauważając
nierzadko innych uczestników ruchu drogowego.
Wspomnienie św. Krzysztofa - patrona, choć nie tylko, kierowców, to także
czas na krótką refleksję. Co roku na naszych drogach ginie w wypadkach
samochodowych pięć tysięcy osób, a co piąty wypadek spowodowany jest przez
osobę nietrzeźwą. Pierwszą ofiarą ruchu samochodowego był pieszy potrącony
przez samochód w Nowym Jorku w 1895 r. Niestety, szybki samochód staje się
często bożkiem dla wielu młodych ludzi. Zasiadając za kierownicę liczą się tylko
oni i ich samochód. Niestety umiejętności i kultura jazdy schodzą na dalszy plan.
Jak człowiek odrażający stał się Krzysztofem
Tu nieodparcie przypomina się jedna z legend o św. Krzysztofie, który, tak
jak wielu z nas, początkowo zbłądził, będąc złym człowiekiem, mówiono nawet,
że człowiekiem o twarzy szakala. Jego imię - Reprobus - oznaczało człowieka
niegodnego, odrażającego. I takiego przedstawia się często w ikonografii
wschodniej. Ale oto po chrzcie otrzymał ludzką twarz i nowe, piękne imię, które
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oznaczało człowieka niosącego Chrystusa. Zaczął służyć wielu pielgrzymom,
przeprowadzając ich przez rzekę. To piękna aluzja do służebnej roli każdego
kierowcy, który powinien służyć powierzonym sobie pasażerom i dążyć do tego,
aby bezpiecznie przewieźć każdego z nas do celu podróży.
On jeden nosił Jezusa na ramionach
Kiedy św. Krzysztof pełniąc swoją służbę przy przeprowadzaniu ludzi spotkał
pewnego dnia małego chłopca, ten poprosił go o przeniesienie na drugi brzeg.
Kiedy wziął na swoje barki tego tajemniczego drobnego chłopca… poczuł
ogromny ciężar, niewspółmierny do dziecięcego ciała. Omal nie zapadł się pod
ziemię. Okazało się, że pielgrzymem był mały Jezus - „Jam jest Jezus, twój
Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat” - odpowiedział Jezus. Wedle
tej legendy, Pan Jezus miał mu wtedy też przepowiedzieć rychłą śmierć
męczeńską. Dlatego pisał ks. Jan Twardowski: „Nosili małego Jezusa na rękach
różni święci, Matka Boża wzruszona, ty jeden na ramionach”... Stąd
w ikonografii zachodniej sztuki chrześcijańskiej spotykamy starego, brodatego
Krzysztofa z małym Jezusem na ramionach, podpierającego się pielgrzymim
kosturem.
Rzućmy okiem na fakty: Krzysztof miał żyć w III wieku, w czasach
prześladowań chrześcijan. Należał, jako żołnierz do tzw. Trzeciej Kohorty
zorganizowanej przez cesarza Dioklecjana, operującej w północnej Afryce
między Libią a Egiptem. Część badaczy identyfikuje św. Krzysztofa
z żołnierzem o imieniu Menas. Był on bardzo popularnym świętym, także
patronem podróżników w Kościele koptyjskim. I zginął zamęczony w Antiochii.
Po wydaniu przez cesarza Dioklecjana edyktu przeciw chrześcijanom rozpoczął
życie pustelnicze na pustyni. Podczas igrzysk na arenie cyrku przyznał się do
wyznawania chrześcijaństwa, został więc torturowany, a następnie ścięty.
Ponieważ imię Menas nie było zbyt popularne w Kościele zachodnim nazwano
go tym, który niósł Chrystusa. Kult św. Krzysztofa rozprzestrzenił się drogą
bizantyjską w kierunku południowych Włoch, Sycylii, Rawenny. W VI wieku
dotarł do Hiszpanii. Od XVI wieku świętego czczono również w krajach
zamorskich. Zaliczano go do grona Czternastu Wspomożycieli. Jego relikwie
miały np. znaleźć się w jedenastym stuleciu nas chorwackiej wyspie Rab, gdzie
umieszczone w murach obronnych miały ocalić przed Saracenami.

NIESIEMY DOBRĄ NOWINĘ DROGAMI ŚWIATA
1 GR ZA 1 KM - WSPOMOŻMY MISJONARZY
W dniach 22 – 29 lipca obchodzimy XIX Ogólnopolski Tydzień św.
Krzysztofa pod hasłem „Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystua” Jak co
roku organizatorem tego Tygodnia jest MIVA Polska – agenda Komisji
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Episkopatu ds. Misji. MIVA apeluje do wszystkich kierowców, aby dziękować
Bogu
za
opiekę
w
podróżach oraz przekazać 1
grosz za 1 km bezpiecznej
jazdy na środki transportu
dla misjonarzy. Inicjatywa
związana
jest
z obchodzonym 25 lipca
wspomnieniem
św.
Krzysztofa
–
patrona
kierowców i podróżujących.
Postać św. Krzysztofa łączy
dwa wymiary:
wymiar
misyjny
i
wymiar
bezpieczeństwa na drogach.
Papież
Franciszek
odwołując się do znaczenia
imienia „Krzysztof” mówi:
„W pewien sposób możemy
powiedzieć, że od dnia
chrztu
każdy
z
nas
otrzymuje
nowe
imię,
oprócz tego, które nadają
nam mama i tata, a tym
imieniem jest „Crostoforo”
[Krzysztof],
wszyscy
jesteśmy Krzysztofami. Co
to
znaczy?
Wszyscy
jesteśmy tymi, „którzy niosą
Chrystusa”
(Katecheza
Papieża
Franciszka
30.01.2016
r.)
Każdy
misjonarz jest posłany przez
Kościół, aby nieść innym
Chrystusa.
To
wielkie
zadanie realizowane jest nie
tylko poprzez głoszenie
Dobrej Nowiny, ale także
wieloraką
działalność
dobroczynną. W tym wielką
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pomocą są środki transportu. Tylko 2016 roku z pomocy MIVA Polska
i „Akcji św. Krzysztof 1 gr za 1 km” zostało zakupionych 37 samochodów
terenowych i osobowych, 5 busów, 1 ambulans, 8 motocykli, 13 rowerów dla
katechistów, 140 wózków dla niepełnosprawnych i 2 silniki do łodzi. Pojazdy te
służą w 26 krajach świata. Dzięki nim mogą funkcjonować poszczególne misje,
ośrodki i centra duszpasterskie, szkoły, ośrodki zdrowia i misyjne szpitale, domy
pomocy i hospicja prowadzone przez polskich misjonarzy. Umożliwiają one
intensywniejszy się w ewangelicznego ziarna, a ludzie mogą regularnie
uczestniczyć w Eucharystii i korzystać z sakramentów. Dlatego tak bardzo
potrzebna jest pomoc, którą organizuje MIVA. Wpatrując się w postać św.
Krzysztofa, modlimy się za wszystkich kierowców i użytkowników dróg
o bezpieczne podróże. Oni także mają nieść dobro innym używając pojazdów w
sposób bezpieczny, mądry i odpowiedzialny. Niosą też Chrystusa biorąc udział
w Akcji św. Krzysztof. Organizatorzy zwracają uwagę, że obchody Tygodnia
św. Krzysztofa to także okazja, aby przeprowadzić rachunek sumienia kierowcy
i użytkownika drogi. Wiele jest bowiem grzechów popełnianych przez
kierowców. Pomocą może posłużyć dekalog kierowcy proponowany przez
MIVA Polska. To zasady etyki kierowcy chrześcijanina w formie 10 przykazań
dla kierowców. Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa w kościołach i parafiach
w Polsce błogosławi się kierowców i ich pojazdy. Wtedy też kierowany jest apel
MIVA o rozważną, kulturalną, bezpieczną i trzeźwą jazdę, a także zachęca się
wiernych oraz ludzi dobrej woli do udziału w Akcji św. Krzysztof –
podziękowanie Bogu za bezpieczne podróże i ofiarowanie 1 grosza za 1 kilometr
bez wypadku na środki transportu dla misjonarzy. Indywidualni dobroczyńcy
mogą przekazywać swój dar wpłacając również na konto MIVA Polska. Każdy
dobroczyńca jest otoczony modlitwą polskich misjonarzy szczególnie w każdą
pierwszą sobotę miesiąca. Wszystkie pojazdy misyjne zakupione z pomocą
MIVA noszą jej emblemat jako znak obecności polskich darczyńców na
misyjnych drogach. MIVA (Mission Vehicle Association) jest stowarzyszeniem
na rzecz misyjnych środków transportu. Idea stowarzyszenia pochodzi od
o. Pawła Schulte OMI, który założył stowarzyszenie MIVA w Niemczech w
1927 roku. Z biegiem lat zaczęło działać także w wielu innych krajach. MIVA
Polska powstała w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Działa jako agenda Komisji
Episkopatu Polski ds. Misji. Jej celem jest pomoc polskim misjonarzom w
zakupie środków transportu. Wspiera także działania na rzecz bezpieczeństwa na
polskich drogach. Więcej o pomocy dla misjonarzy na stronie www.miva.pl.

SIERPIEŃ MIESIĄC TRZEŹWOŚCI
Miesiąc trzeźwości – obchodzony corocznie w sierpniu czas, w którym
Kościół katolicki w Polsce zachęca wiernych (i nie tylko) do całkowitej
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abstynencji od alkoholu. Kościół zachęca wszystkich Polaków o świadectwo
powstrzymania się od picia z motywów religijno-moralnych, wychowawczych
i patriotycznych.
Historia
Sierpień jako miesiąc trzeźwości jest przeżywany od 1984 roku. Wybrano
sierpień ze względu na szczególne czczenie i „nagromadzenie” świąt maryjnych
w tym czasie. Również w dniu 26 sierpnia 1956 roku w święto Matki Bożej
Częstochowskiej, w dzień odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu jedno
z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu
i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości”. Stąd też zachęta do
podjęcia choćby miesięcznej abstynencji.
Przesłanie
W przekazanym apelu na obchodzony w 2011 r. już po raz 28 czas
abstynencji, Zespół Konferencji Episkopatu ds. Apostolstwa Trzeźwości ostrzegł
m.in., że alkohol traktuje się jak niegroźny produkt spożywczy, który nie
powoduje żadnych negatywnych konsekwencji. Wraz z początkiem sierpnia w
kościołach w całym kraju odczytywany jest tekst przysięgi zobowiązujący do
powstrzymania się od spożywania alkoholu przez najbliższy miesiąc.
Abstynencja jest rodzajem postu czyli dobrowolnego wyrzeczenia się rzeczy
dozwolonej, lecz której nadużywanie może prowadzić do nałogów i grzechu
nieumiarkowania.
Duże zasługi w pokonywaniu nałogu i w pomaganiu rodzinom alkoholików
ma od lat Kościół katolicki.
Podobnie jak w innych diecezjach, również w naszej istnieje duszpasterstwo
trzeźwości, które zachęca m.in. do podjęcia abstynencji, popularyzuje u dzieci
i młodzieży postawy abstynenckie, organizuje dyżury specjalistów z zakresu
rozwiązywania problemów alkoholowych, tworzy parafialne wspólnoty
abstynenckie, propaguje abstynencję jako cnotę chrześcijańską, wreszcie
organizuje modlitwy w intencji abstynencji, a nawet wesela bezalkoholowe.
Od prawie 30 lat sierpień jest ogłaszany przez Kościół miesiącem abstynencji.
Każdy z nas, mając świadomość, jak wielkim niebezpieczeństwem jest ten nałóg,
może podjąć osobiste postanowienia. Warto pomyśleć o indywidualnych
modlitwach w intencji nieuleczalnie chorych ludzi, jakimi są alkoholicy. Ponadto
o udziale w Mszach św. i nabożeństwach w ich intencjach odprawianych.
A może zdecydować się na abstynencję? Chociażby w sierpniu. To dobry sposób
na wspieranie modlitw o abstynencję konkretnych osób uzależnionych od
nałogów. Każda forma działalności na rzecz abstynencji jest dobra. Tylko
obojętność nie służy tej sprawie. Pamiętajmy również o postawie
chrześcijańskiej aby nie osądzać, nie lekceważyć ludzi mających problem
alkoholowy oraz ich rodzin, nieść im rozważną pomoc służącą wyjściu z nałogu.
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INTENCJE LIPIEC - SIERPIEŃ
1

VII

2
3
4
5
6

VII
VII
VII
VII
VII

7

VII

niedziela

g 9 + Zenona Bialika
g 11 Za parafian.
g 16 + Anielę Jana Henryka Bednarskich
Andrzeja Spyrę.
poniedziałek g 18 + Waldemara Florczyka
wtorek
g 7 + Kazimierza Kani – od cioci Franciszki
środa
g 18 Nowenna
czwartek
g 18 +Kazimierza Kani – od Zenona Pałęgi.
piątek
g 7 + Kazimierza Suchojad – od wnuka
Łukasza z rodz.
g18 I Piątek
sobota
g 18 + Romana Sarnika (18rś)
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8

VII

niedziela

g9
g11
g 16

9 VII
10 VII

poniedziałek g 18
wtorek
g7

11 VII
12 VII

środa
czwartek

g 18
g 18

13 VII

piątek

g 18

14 VII

sobota

g 15
g18

15 VII

niedziela

g9
g 11
g 16

16
17
18
19
20
21

VII
VII
VII
VII
VII
VII

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

g 18
g7
g 18
g 18
g 18
g 18

22 VII

niedziela

g9
g 11
g 16

23 VII

poniedziałek g 18

+ Wojciecha Helenę Pilis Władysława
Mariannę Seweryn.
Za parafian.
+ Mariana Władysławę Stanisława
Zębalskich Helenę Józefa Trepka.
+Kazimierza Kani – od Dariusza Pałęgi.
+ Mariana Wnuka – od siostry cr
Dorobiszów z Zawiercia.
Nowenna.
+ Kazimierza Suchojad – od wnuka
Sebastiana z rodz.
+ Stanisława (rś) Michalinę Jaworskich
Agatę Zimońską Helenę Jerzego
Rasztabiga.
O bł Boże dla Anieli Olszewskiej w 80ur
– od dzieci z rodzinami.
+ Helenę (26rś) Macieja Korpyś Zofię
Władysława Brewka Annę Kowalską.
+ Andrzeja Spyrę Anielę Jana Henryka
Bednarskich.
Za parafian.
+ Genowefę Mariana Stanisława
Konieczko.
+ Jadwigę Kułach (3rs)
+ Marię Górską (2rś)
Nowenna
+ Zbigniewa Trepkę.
+ Kazimierza Kani – od Szwaja i Miśta.
+ Helenę Edwarda Sławomira Zbigniewa
Opydo.
+ Annę Galas.
Za parafian
+ Mariannę (10rś) Jana Henryka
Machelskich Władysława Adama
Henryka Białych.
+ Józefa Jopek – od Andrzeja Ludwik z
rodz.
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24 VII

wtorek

g7

25 VII
26 VII

środa
czwartek

g 18
g 18

27 VII

piątek

g 18

28 VII

sobota

g 18

29 VII

Niedziela

g9
g11

30 VII

g16
Poniedziałek g18

31 VII

Wtorek

g7

1
2

VIII
VIII

środa
czwartek

g 18
g 18

3

VIII

piątek

g7

VIII
VIII

sobota
niedziela

g 18
g 18
g9
g11

6

VIII

g16
poniedziałek g 18

7

VIII

wtorek

g7

8
9

VIII
VIII

środa
czwartek

g 18
g 18

piątek

g 18

4
5

10 VIII

+ Mariana Wnuka – od rodz Szlachta i
Lutków
Nowenna
+ Kazimierza Kani –od wychowawczyni i
kolegów z klasy syna Czarka.
+ Kazimierza Suchojad – od swata
Gajeckich.
+ Zofię Kulaj- od rodz Kańków i
Baryłów.
+ Stanisława Kępkę
Za parafian. O bł Boże dla Grzegorz i
Katarzyny Kita w 25 r ślubu.
+ Annę Jopek (3rś)
+ Kazimierza Kani – od mieszkańców z
osiedla POM Rudniki.
+ Tadeusza Cocek – od Marii Szczepanek
z rodz i Zofii Łaba z rodz.
Nowenna
+Kazimierza Suchojad – od wnuków
Damiana Klaudii Kamila Dawida.
+ Reginę Wicepolską – od męża z synem.
I piątek.
+Jana Wnuka (2rś)
+ cr Kupczak
Za parafian. O bł Boże dla Angeliki
Bednarz w 18 ur.
+Edwarda Helenę Trepka.
+ Kazimierza Kani – od Elżbiety
Wiktorowicz z rodz.
+ Kazimierza Suchojad – od koleżanek z
pracy córki Bożeny.
Nowenna
+ Kazimierza Kani – od firmy DOMIR
Mirosław Domagała.
+ Kazimierza Suchojad – od swatki Zofii
Nemś.
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11 VIII
12 VIII

13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

sobota
niedziela

g 18 + Edwarda Honoratę Stanisława Łakota.
g 9 + Wojciecha Helenę Pilis Władysława
Mariannę Seweryn.
g11 Za parafian.
g16 + Janusza Ziółkowskiego Jana Genowefę
Korpyś Stanisława Bronisławę
Ziółkowskich.
VIII poniedziałek g 18 + Mieczysławę Malinka (9rś) – od męża i
córek z rodz.
VIII wtorek
g 7 +Kazimierza Kani – od firmy REN i KS
VIII Środa
g 9 + Stanisławę Jana Krzysztofa Zygmunta
WNMP
Bogusława Krystiana Kita.
g 11 Za parafian.
g 16 + Sabinę Jana Stefana cr Czyż Leokadię
Józefa cr Janosków.
VIII czwartek
g 18 + Kazimierza Suchojad – od rodz
Kupczaków z Częstochowy.
VIII piątek
g 18 + Jerzego (11rś) Adelę Józefa Piec
Franciszkę Jacka Windys.
VIII sobota
g 18 +Franciszka Wilk (29rś)
VIII niedziela
g 9 + Jana Chrząszcz.
g11 Za parafian.
g16 + cr Miśta.
VIII poniedziałek g 18 + Kazimierza Suchojad – od Krystyny
Nowak i rodz Koclęga.
VIII wtorek
g 7 + Helenę Struk (23rś) Stanisławę
Stanisława Józefa Wcisło.
VIII środa
g 18 Nowenna
VIII czwartek
g 18 + Helenę Mariana Filipek i ich rodziców.
VIII piątek
g 18 + Kazimierza Suchojad – od swatowej
Barbary Koclęga z rodz.
VIII sobota
g 18 +Zofię Kulaj – od Haliny Sławomira Kot.
VIII Niedziela
g 9 +Norberta (10rś) Czesława Stanisława
Wiesława Jana Stanisławę Ziębińskich
Jana Agatę Krochmal.
ODPUST
PARAFIALNY
g12 Za parafian
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g16
27 VIII
28 VIII
29 VIII
30 VIII
31 VIII

+Weronikę (26rś) Jana (4rś) cr
Wieczorków.

poniedziałek g 18 +Irenę (rś) Zygmunta Mucha.
wtorek
g 7 +Stanisława Sytniewskiego – od
chrześniaka Tomasza Żmuda z rodz.
środa
g 18 Nowenna.
czwartek
g 18 +Henryka Bednarskiego – od siostry
Ireny.
piątek
g 18 + Józefa Jopek – od rodz Walczyków i
Wojciechowskich.

Oferta wakacyjna GOK, GBP, Świetlica Środowiskowa
Zapraszamy na zajęcia
Poniedziałek 02.07.2018r.
Poniedziałek 09.07.2018r.
godz. 1600 – 1900
godz. 1600 – 1900
Zajęcia ruchowe – gry i zabawy
Zabawki z drewna – zajęcia kreatywne
Zajęcia relaksacyjne dla dzieci
Wtorek 10.07.2018r.
Wtorek 03.07.2018r.
godz. 1000 – 1300
00
00
godz. 10 – 13
Zajęcia – bezpieczne wakacje
Zajęcia biblioteczne – Magia ukryta w
Zajęcia biblioteczne – Magia ukryta w
książce
książce
Środa 04.07.2018r.
godz. 1000 – 1300
Masa solna – zajęcia kreatywne
Malowanie balonów

Środa 11.07.2018r.
godz. 1000 – 1300
Zajęcia ruchowe – gry i zabawy
Czwartek 12.07.2018r.
godz. 1600 – 1900
Wakacyjne niespodzianki

Czwartek 05.07.2018r.
godz. 1600 – 1900
Filcowe Przytulanki
Piątek 06.07.2018r.
godz. 1000 – 1300
Warsztaty kulinarne
„Zdrowe jedzonko – robienie owocowych
sałatek

Piątek 13.07.2018r.
godz. 1000 – 1300
Malowanie igłą – zajęcia artystyczne

Plan zajęć wakacyjnych może ulec zmianie
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