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Przez SAKRAMENT CHRZTU zostali włączeni
do Kościoła:
Oliwia PIEKARZ, c. Wioletty i Pawła
Jakub DULIAN, s. Wioletty i Mieczysława
Zofia ZIELIŃSKA, c. Alicji i Bartosza
Mikołaj RYTWIŃSKI, s. Justyny i Tomasza
Oskar KRZYŻOSTANIAK, s. Wioletty i Michała
Oliwia WORONOWICZ, c. Anny i Krzysztofa
Janina OLKO, c. Anny i Bartłomieja
Lena CYBULSKA, c. Sandry i Adriana
Tymoteusz TRZASKACZ, s. Anny i Piotra
Mateusz MYSZKOWSKI, s. Pauliny i Grzegorza
Filip SIKORA, s. Anny i Krzysztofa
Natalia CZARNOCKA, c. Roksany i Michała
Beniamin KITA, s. Joanny i Arkadiusza
Jagoda GONET, c. Karoliny i Michła
Łukasz KOTARSKI, s. Katarzyny i Krzysztofa
Julia SZKUDLAREK, c. Magdaleny i Dariusza
Mateusz LEWANDOWSKI, s. Barbary i Patryka
Mikołaj Ł...., s. Marty i Szczepana
Gabriela ..... c. Marty i Szczepana
Marcelina KOSIOREK, c. Martyny i Pawła
Jakub KOWALCZYK, s. Justyny i Leszka
Emilia OLSZAŃSKA, c. Iwony i Roberta
Maksymilian GŁĄB, s. Doroty i Mariusza
Ksawery PROKOPOWICZ, s. Izabeli i Tomasza
Anna BEREZIUK, c. Agnieszki i Pawła
Iga MICHALAK, c. Anny i Ireneusza
Helena WITKOWSKA, c. Elżbiety i Aleksandra
Nikola KRYSIAK, c. Elżbiety i Artura
Hanna KALETA, c. Joanny i Kamila
Adela JABŁOŃSKA, c. Aleksandry i Grzegorza
Maksymilian GICZEWSKI, s. Katarzyny i Pawła
Zuzanna TOMASZEWSKA, c. Magdy i Pawła
Zuzanna STĘPIEŃ, c. Pauliny i Marcina
Izabela MAREK, c. Magdaleny i Przemysława
Laura JANIEC, c. Jolanty i Marka
Paweł BASIS, s. Marleny i Piotra
Aleksander GDULA, s. Zuzanny i Grzegorza
Bartłomiej SZOPIAN, s. Kingi i Marcina
Amelia SIP, c. Aleksandry i Szymona

Zuzanna CZERKAWSKA, c. Izabeli i Ryszard
Weronika KAŁUŻA, c. Barbary i Krzysztofa
Alicja SKOBERLA, c. Cecylii i Mariusza
Julia MERENA, c. Magdaleny i Wojciecha

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA zawarli:
Wioletta TUCZAPSKA i Paweł PIEKARZ
Anna OLEJNIK i Marek WRÓBLEWSKI
Paula POLAŃSKA i Dawid SZWARC
Dorota GROBELNA i Łukasz BEDNARCZUK
Joanna KUKAWCZYŃSKA i Marcin NOCZYŃSKI
Anna STRÓŻAK i Daniel OKRĘGLICKI
Barbara SZEWCZYK i Patryk LEWANDOWSKI
Sylwia LEWANDOWSKA i Michał PAWŁOWSKI
Marta ZIELIŃSKA i Krzysztof PACHURA
Brygida BARAN i Seweryn RUCIŃSKI
Anna TREMBOWIECKA i Grzegorz ANTONÓW
Halina SOWA i Włodzimierz SADŁOWSKI
Monika OLESIEWICZ i Łukasz KRÓL
Anna KOŚNIK i Grzegorz GRABARCZYK
Kamila PATEJUK i Paweł FIJAŁKOWSKI
Klaudia IWASZUK i Michał JAWORSKI
ORAZ małżeństwo zawarli
W INNYM KOŚCIELE:
Aleksandra SZAFARZ i Paweł WASIK
Katarzyna RYSZCZK i Piotra HARASIEWICZ
Edyta PREŚ i Marcin ZADROŻNY
Beata KRYSTA i Marcin SZADYN
Agnieszka GRABOWSKA i Grzegorz ŁAKOMY
Agnieszka GUMUŁA i Artur HEBDUŚ
Marta KIERPIEC i Wojciech KUCHCICKI
Agnieszka HUCZEK i Andrzej JANCZURA
Anna CHUDZIK i Michał ŚLIWA
Anna MARZYŃSKA Paweł KUSZTAL
Anna GONDEK i Andrzej GRODKIEWICZ
Małgorzata WAJDA i Rafał KULIŃSKI
Magdalena GAIK i Maciej PUKIŃSKI

Katarzyna MARCINKIEWICZ i Mariusz OLEWIŃSKI
Joanna KULPIŃSKA i Łukasz ROWIŃSKI
Sandra KUSTRA i Tomasz KORDELA
Marta DAGIL i Mariusz RABSKI
ZMARLI w Chrystusie Panu:
KRAWCZYK Weronika (1931 Czastary; 30.12.2011.)
KULIK Wiesław (1955 Sępopol; 15.01.br)
KACPRZAK Aleksander (1922 Brzostowice; 1.02.br.)
ZIENKIEWICZ Edward (1929 Wilno; 5.02.br.)
HUMIENIECKA Maria (1912 Jamelna; 13.02.br.)
KRZYSZTOFIK Michał (1965 Wrocław; 19.02.br.)
CZERMECKA Maria (1925 Sąsiadowice; 3.03.br.)
LIPA Helena (1924 Dębica; 8.03.br.)
IWAŃSKI Adam (1956 Strzeszów; 17.03.br.)
BOSZKO Krystyna (1931 Dobryniów; 2.04.br.)
DOMAGAŁA Adam (1946 Trzebnica; 27.02.br.)
BARANIUK Anna (1923 Semenówka; 7.04.br.)
STARSZUK Tadeusz (1926 Woronczyn; 10.04.br.)
SZAŁAS Regina (1924 Mosty; 7.04.br.)
SZUKA Wiktor (1953 Wrocław; 29.04.br.)
ROMOTOWSKA Maria (1924 Wrony; 3.05.br.)
KOWALCZYK Weronika (1931 Krzyworzeka; 3.05.br.)
STEC Janina (1921 Podhorce; 18.05.br.)
GROSS Alicja (1957 Wroclaw; 14.05.br.)
ZNÓJ Helena (1940 Słobutka; 23.05.br.)
DOMAGAŁA Zenon (1932 Las Winiarski; 26.05.br.)
KWIATKOWSKI Michł (1931 Sienno; 1.06.br.)
JAKIMIUK Bolesław (1931 Wólka; 2.06.br.)
NIEZNALSKA Stefania (1931 Boniewo; 11.06.br.)
KETLIŃSKI Jacek (1963 Wrocław; 16.06.br.)
DUDKIEWICZ Janina (1951 Winniki; 16.06.br)
NIEĆKO Barbara (1947 Kiełczów; 21.06.br.)
ŚREDNICKI Eugeniusz (1942 Średnica M.; 18.06.br.)
STEPIEŃ Janina (1933 Biały Kamień; 7.07.br.)
KACZOR Barbara (1932 Słoboda Złota; 12.07.br.)
WOŁODKO Henryk (1941 Traszkuny; 226.07.br.)
KONOPKA Antoni (1931 Jaki; 26.07.br.)
PAMUŁA Edward (1959; 27.07.br.)
SOKOŁOWSKA Jolanta (1965 Wrocław; 31.07.br.)
WADA Edmund (1970 Wrocław; 14.07.br.)
LEWEK Marian (1936 Głuszyca; 9.08.br.)
KOZERAWSKI Zdzisław (1926 Soczewka; 15.08.br.)
SIWICKA Zofia (2012 Jurkow; 15.08.br.)
SAŁATA Stanisława (1936 Łosice; 23.08.br.)
PRZYSTASZ Stanisław (1944 Łozina; 4.09.br.)
TRELA Antoni (1912 Zemborzyn; 19.09.br.)
TELEGA Wacława (1939 Jelenie; 28.09.br.)
RYNG Zofia (1957 Brzeg Dl.; 29.09.br.)
JOCHYMEK Tomasz (1953 Wrocław; 7.10.br.)
CHOMIN Izabela (1921 Lwów; 16.10.br.)
BOJARSKA Teresa (1936; 25.10.br.)
HARASIEWICZ Marian (1953 Wrocław; 30.10br.)
KOSTRZEWA Jadwiga (1928 Mianowice; 13.11.br.)
SZALA Mirosław (1945 Szale; 21.11.br.)

ŻYĆ WIARĄ Redakcja i wydawca:
Rekolekcje adwentowe w tym roku prowadził ks. Józef Godlewski, ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa,
pracujący od 10 lat w Chorwacji. Ks. Józef pochodzi z Psiego Pola i jest już 14 lat kapłanem.

Parafia św. Jakuba i Krzysztofa. 51-310 Wrocław,
ul. Krzywoustego 291, tel. 071 345 78 13 (kancelaria),
www.psiepole.archidiecezja.wroc.pl
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„Niech Duch Świętej Rodziny z Nazaretu
panuje we wszystkich chrześcijańskich domach”
Jan Paweł II

Na Święta Bożego Narodzenia, wszystkim Drogim
Parafianom i ich Gościom, składam serdeczne życzenia.
Niech Miłość Boga dana w Chrystusie ogarnie codzienność
Waszego życia, dając spokój wewnętrzny, radość oraz
bezpieczeństwo na każdy dzień.
Jezus, goszcząc w sercu, niech prowadzi Was drogą miłości
poprzez następny Rok Pański 2013.

Ks. Proboszcz
ze współpracownikami
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Na progu Roku Wiary
Dwa wydarzenia: Sobór Watykański II (50 rocznica) i opublikowanie Katechizmu Kościoła
Katolickiego (25 rocznica), wywarły potężny wpływ na życie i działanie Kościoła powszechnego. W te
rocznice, w dniu 11 października br., został ogłoszony przez Papieża ROK WIARY. Winien on skłonić
nas wszystkich do refleksji nad znaczeniem wiary chrześcijańskiej i do właściwego jej zrozumienia.

W

iara odgrywa wielką rolę w życiu
ludzkiej osoby. Przede wszystkim jest
konieczna do osiągnięcia największego dobra, jakim jest zbawienie wieczne. (Mk
8,36). Wiara pozwala nam odkrywać nowe
horyzonty życia i uzdalnia do patrzenia w
przyszłość poza granice doczesności. Ten„kto
uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a
kto nie uwierzy będzie potępiony” (Mk 16,16).
Wiara nadaje też sens życiu człowieka oraz
jest źródłem życia w miłości i prawdziwej
radości.

Sobór Watykański II przypomina, że wiara chrześcijańska jest przede wszystkim żywą
relacją z Jezusem Chrystusem naszym Panem i Zbawicielem. Bez osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem oraz bez znajomości i przyjaźni z Nim, nie ma prawdziwej wiary.
Wiara rodzi się ze słuchania Jego głosu.
Papież Benedykt XVI w Liście apostolskim
Porta fidei, w którym ogłosił Rok Wiary, zwraca uwagę na treść wiary i na akt wiary. Poznawanie treści naszej wiary wymaga stałego i uważnego słuchania słowa Bożego, za-

pisanego na kartach Pisma Świętego i przekazywanego przez żywą Tradycję Kościoła.
Jednak sama znajomość treści wiary nie wystarczy. Aby człowiek mógł odpowiedzieć
aktem wiary na usłyszane słowo, konieczna
jest moc Boża płynąca z sakramentów Kościoła, przede wszystkim z Eucharystii.
Przyjęcie wiary stawia przed nami konkretne wymagania. Przede wszystkim zobowiązuje nas do nowego stylu życia
na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dokończenie na str. 3

í Z życia parafii í Z życia parafii í

Co to znaczy wierzyć?

Wiara w biblijnej historii zbawienia
Wprowadzenie
11 października br. papież Benedykt XVI
ogłosił w Kościele Rok Wiary, który potrwa
do 24 listopada 2013 roku. W liście Porta fidei zapowiadającym to ważne dla życia Kościoła wydarzenie, Ojciec Święty wzywa wszystkich katolików do
podjęcia refleksji nad różnymi aspektami wiary: Jaka jest
treść naszej wiary? Na czym
polega akt wiary? Skąd się
wzięło wyznanie wiary, czyli Credo odmawiane podczas niedzielnych Eucharystii?
Jaka jest relacja między wiarą
a rozumem? Papież zachęca,
aby tę refleksję podjąć wraz
z braćmi odłączonymi, czyli chrześcijanami
innych wyznań oraz aby ubogacić ją w elementy świadectwa. Myślę, że wymienione tu
aspekty wiary można streścić w jednym prostym pytaniu: Co to znaczy wierzyć?
Wiara należy do najważniejszych elementów ludzkiego życia. Bardzo często posługujemy się słowem „wiara” i kryjącą się za nim
ideą, czy może lepiej powiedzieć: ideami.
Wiara przenika ludzkie życie, bez niej trudno byłoby żyć. Aby to zrozumieć, wystarczy
spojrzeć na wiarę w znaczeniu czysto ludzkim, jako na zaufanie do drugiej osoby. Często mówimy przecież: „wierzę tobie” lub „nie
wierzę ci”. Wieloznaczność pojęcia wiary widoczna jest także w kontekście religijnym.
Ludzie deklarują się jako wierzący lub niewierzący, ale gdy przyjrzymy się ich życiu,
przekonaniom, przyjmowanym prawdom,
wówczas odkrywamy, że w to samo słowo wkładają różne treści. Czy wiara człowieka wierzącego w Boga i praktykującego jest

tym samym, co wiara człowieka, który mówi,
że wierzy, ale nie praktykuje?
A zatem co to znaczy wierzyć? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w kilku najbliższych
numerach naszej parafialnej gazetki noszącej tytuł dobrze korespondujący z Rokiem Wiary
(„Żyć wiarą”), sięgniemy do Księgi, która będąc owocem wiary,
budziła i nadal budzi wiarę wielu ludzi – do Biblii. Zatrzymamy
się na różnych aspektach wiary (i niewiary) opisanych w Starym i Nowym Testamencie oraz
przyjrzymy się, w jaki sposób
pojęcie to rozwijało się w toku
historii zbawienia.
I. GRZECH JAKO AKT NIEWIARY
Bardzo ogólnie wiarę można zdefiniować jako odpowiedź człowieka na Boży
plan urzeczywistniany w czasie. Pierwszy akt
tego planu został opisany w początkowych
rozdziałach Pisma Świętego (Rdz 1-3). Bóg
stworzył dobry i piękny świat i powierzył go
człowiekowi, aby go rozwijał, pielęgnował i
mądrze nad nim panował (Rdz 1,26-31). Na
straży harmonii stworzonego świata Bóg postawił swoje słowo. Ostrzegł człowieka, aby
we władaniu nad stworzeniem nie przekraczał pewnych granic: „Z wszelkiego drzewa
tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale
z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci
jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie
umrzesz” (Rdz 2,16-17). Autentyczne posłuszeństwo Bogu opiera się na relacji zaufania
i miłości. Nie zawsze jesteśmy w stanie niejako na próbę, bez poniesienia konsekwencji, sprawdzić, czy Bóg mówi prawdę, czy nie.
Dotyczy to nie tylko Bożych przykazań, ale

również innych prawd objawionych przez
Boga. Przyjmujemy Boże słowo i przestrzegamy go, gdyż ufamy miłości i dobroci Boga:
jeśli Bóg tak mówi, to tak musi być. Bóg nas
kocha, chce naszego dobra i na pewno nas
nie okłamie. Na tej właśnie drodze zaufania i
zawierzenia Boskiej miłości i autorytetowi w
posłuszeństwie wiary przyjmujemy Boże słowo i wypełniamy je, nawet gdy nie do końca
jesteśmy w stanie je zrozumieć.
Zauważmy, że według tej właśnie logiki szatan kusi pierwszych ludzi. Podważa ich
zaufanie do Boga, przypisuje Bogu kłamstwo, przedstawia Go jako osobę niegodną
zaufania, jako konkurenta człowieka zazdrośnie strzegącego swojej wiedzy: „Na pewno
nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie
owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy
i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz
3,4-5). U podstaw grzechu pierwszych rodziców leży więc niewiara, czyli nieudzielenie
pozytywnej odpowiedzi na Boży plan objawiony człowiekowi. Akt niewiary polega tu na
odrzuceniu, podważeniu Bożego słowa, co
stanowi konsekwencję zachwiania ufności w
miłość, dobroć i prawdomówność Boga.
Ten przykład nieposłuszeństwa pozwala nam odkryć bardzo ważny element wiary: jest ona nie tylko aktem rozumowym, którym przyjmujemy to, co Bóg objawił, a co nie
zawsze jest możliwe do sprawdzenia, wiara
to również zawierzenie Bogu, Jego wszechwiedzy, wszechmocy i miłości. Taka wiara
jest w istocie doświadczeniem, żywą relacją
człowieka z Bogiem, bo tylko w osobowej relacji możliwe jest zawierzenie drugiej osobie.
W tej perspektywie każdy ludzki grzech to w
rzeczywistości akt niewiary.
(Dalsze rozważanie w następnym numerze)

Ks. Rajmund Pietkiewicz

Na progu Roku Wiary
Dokończenie ze str. 1
Mamy Go naśladować i od Niego uczyć się życia wiary zgodnie z Ewangelią. Dlatego idąc
za Panem Jezusem mamy się ciągłe nawracać i przemieniać. Przyjęcie wiary i chrztu zobowiązuje każdego z nas do wyrzekania się szatana i wszelkiego zła, które przybiera często maskę
pozornego dobra.
Wiara chrześcijańska jest nazywana drogą, ponieważ musi się rozwijać,
dojrzewać i wzrastać. Od wiary otrzymanej w zalążku na chrzcie musi się stawać wiarą w
pełni rozumną i posłuszną woli Bożej. Słowo Boże zachęca nas: „Zabiegaj o wiarę (...) wraz z
tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem” (2Tm 2,22). Dlatego też Ksiądz Arcybiskup Marian
Gołębiewski w swoim Liście Pasterskim, skierowanym do nas na początku tego Roku Wiary,
zachęca nas do mężnego wyznawania wiary, oraz abyśmy pamiętali, że „wiara bez uczynków
jest martwa”.

W sierpniu, wychowawcy ze świetlicy parafialnej,
zorganizowali dla 35 dzieci kolonię w Ustroniu Morskim.
Przez dwa tygodnie świetlicowa wspólnota i ministranci,
wypoczywali nad morzem.

Dlaczego czytać
Pismo Święte?
W Ewangelii św. Jana Jezus nauczał: „Nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem
wam wszystko, co usłyszałem od ojca mojego” (J 15,15). Zatem Jezus oznajmił nam
wszystko, a my nie mamy czasu na słuchanie
tego co powiedział. W dzieciństwie za młodzi, w młodości zbyt beztroscy, po pierwszej wypłacie zbyt pewni siebie, po nocy poślubnej zbyt szczęśliwi, po urodzinach dzieci za bardzo zajęci, przed urodzinami wnuków zbyt zatroskani, po wychowaniu wnuków za starzy, gdy wywożą nas nogami do
przodu za późno … (Ba 4,28) „Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo
błądzicie, bo nie znacie Pism ani mocy
Boga” (Mk 12,24-27). Zmień to dzisiaj, przestań błądzić, doświadcz Bożej łaski, Bożego
błogosławieństwa! Poznając Pisma przestajesz błądzić, poznajesz Bożą Moc (Mk
9.1). Chwalimy Boga za życia, nie po śmierci. „Bo w grobie nie opowiada się o Bożej łasce i Jego wierności” (Ps 88:12), (Mt
16,24). „Nieznajomość Pisma Świętego jest
nieznajomością Chrystusa” (Św. Hieronim).

Dobroczynność

Podobnie jak w ub. roku, była prowadzona
przez zespół wychowawców, pod kierunkiem
p. Urszuli Krajewskiej, świetlica dla kilkunastu
dzieci. Również udzielaliśmy okazjonalnej pomocy dla kilkunastu rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, znajdujących się w potrzebie. Był organizowany wakacyjny wypoczynek dla dzieci
i młodzieży z niezamożnych rodzin, oraz zorganizowano dla seniorów wspólne zajęcia i wyjazdy. Środki na tę działalność charytatywną
składali parafianie w trzecią niedzielę miesiąca (prawie 9 tys. zł.) a także uzyskiwaliśmy dotacje od Gminy Wrocław i różnych sponsorów.
Również otrzymaliśmy 4 tys. zł z odpisu jednego procentu podatku na cele świetlicy, którego
dokonało prawie stu parafian.
W tym roku także odbyła się akcja dobroczynna „Rodzina rodzinie”. Kilkanaście rodzin
zostało obdarowanych przedświątecznymi
paczkami przez inne rodziny.
Braliśmy również licznie udział w zbiórkach
na cele pomocy w budowie nowych świątyń, na
rzecz kościoła na Wschodzie, Ad Gentes, i inne.

n Na początku tego roku odbyły się wigilie
dla poszczególnych grup parafialnych. W
świetlicy, przed podzieleniem się opłatkiem,
dzieci przedstawiły Jasełka. Jasełka przedstawiały w naszym kościele również dzieci z
Przedszkola Nr 71.
n W ostatnią niedzielę stycznia wystąpiła w
naszej parafii „Rodzinna Kapela Bugajskich” z
Kęt. Z wielkim entuzjazmem spotkało się wykonanie kolęd i pastorałek, przez nich zaprezentowane.
n Kontynuowaliśmy przez ten rok Kręgi Biblijne dla młodzieży i dorosłych. Z chętnymi do
czytania Pisma św. spotykał się ks. Rajmund
Pietkiewicz, profesor PWT we Wrocławiu,
mieszkający w naszej parafii.
n Podczas ferii zimowych w obozie dla ministrantów w Kudowie Zdr. wzięło udział kilku
naszych ministrantów, pod kierunkiem naszego ks. Szymona.
n Rekolekcje wielkopostne odbywały się w
dniach 25-28 marca br. Dzieci ze szkoły podstawowej przychodziły na poranne spotkanie. W rekolekcjach tych przewodniczył nam
ks. dr Lech Nowak z Wrocławia, któremu jesteśmy wdzięczni za cenne pouczenia.
n Na początku czerwca, oddawaliśmy cześć
Chrystusowi w Najśw. Eucharystii. W publicznym wyznaniu wiary w obecność Chrystusa,
wzięło udział wielu parafian. W procesji eucharystycznej nie zabrakło najmłodszych, ale
także młodzieży.
n Jak co roku, z okazji Dnia Dziecka, odbywał
się festyn. Świętowaliśmy w ogrodzie parafial-

nym 17 czerwca. Trud organizacyjny ponosili
niestrudzeni wychowawcy, ale także młodzież
i seniorzy, oraz inni dobroczyńcy.
n W ostatnią niedzielę lipca świętowaliśmy
Odpust ku czci naszych Patronów. W liturgii
przewodniczyli nasi misjonarze: o. Adam Gut
i o. Mariusz Szczepański z Ekwadoru.
n Nasza siostra zakonna, s. Krescencja Bielińska, która służyła w naszej parafii przez wiele
lat, obchodziła w sierpniu 50-lecie ślubów
zakonnych. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w Zgromadzeniu Maryi Niepokalanej
przy ul. Kominka we Wrocławiu.
n Klub Seniora zorganizował we wrześniu,
podobnie jak w ub. roku, wczasy dla grupy parafian w Sośniach k. Twardogóry. Były to 5 dni
zarówno ciszy, jak i braterskiej wspólnoty.
n Katechezę w naszych szkołach i przedszkolach prowadzą: ks. Szymon Zaufal, ks. Krzysztof Noworytto, p. Jolanta Szczuplak, p. Aleksandra Winiarczyk, p. Joanna Grela, p. Anna
Sobczuk i p. Krzysztof Zajkowski. W ponad 90
grupach klasowych na religię uczęszcza 95
procent dzieci i ponad 65 procent młodzieży.
n REMONTY: W tym roku trwały prace przy
wycince drzew, zagrażających bezpieczeństwu na placu kościelnym, jak również i
na naszym cmentarzu. Zakupiliśmy nowy
wzmacniacz organowy, wymieniliśmy dwa
piece centralnego ogrzewania w budynkach
parafialnych. Pomalowaliśmy kilka pomieszczeń w budynkach parafialnych i wymieniliśmy pięć okien. Koszt tych remontów wyniósł
blisko 40 tys. zł.

W dniu 13 maja, grupa
dzieci przystąpiła po
raz pierwszy do Stołu
Pańskiego. Do pełnego
udziału w Eucharystii i
sakramencie pojednania
przygotowywały się z
pomocą pań katechetek
Jolanty i Aleksandry.

W niedzielę 22
kwietnia, ks. bp
Andrzej Siemieniewski
udzielił sakramentu
bierzmowania 19 naszym
uczniom z trzecich
klas gimnazjalnych.
Uroczystość bierzmowania
odbyła się w sąsiednim
kościele p.w. św.
Kazimierza.

