Z ŻYCIA PARAFII  Z ŻYCIA PARAFII  Z ŻYCIA PARAFII  Z ŻYCIA PARAFII
W TRZECIM KWARTALE 2009 ROKU:
Zostali odrodzeni przez Chrystusa
i włączeni do kościoła poprzez
sakrament chrztu:
ANIŚKIEWICZ Kinga, c. Tomasza i Sylwii
PATERNOGA Weronika, c. Marcina i Katarzyny
ZIELIŃSKA Gaja, c. Jacka i Magdaleny
WOCHNA Natalia, c. Remigiusza i Małgorzaty
WINIARSKI Ksawery, s. Konrada i Bernadety
RYBAK Nela, c. Piotra i Karoliny
HĘĆKA Mateusz, s. Łukasza i Moniki
DUDAŁA Maja, c. Adama i Anety
KOPEĆ Martyna, c. Adama i Joanny
KANTECKI Wiktor, s. Dariusza i Gabrieli
SZPONER Weronika, c. Mariusza i Magdaleny
SUCHAŃSKI Kacper, s. Artura i Aleksandry
SZYJKA Wojciech, s. Zbigniewa i Anny
LISOWSKA Julita, c. Jacka i Justyny
MADEJ Witold, s. Dariusza i Joanny
PORAJ Oska, s. Andrzeja i Barbary
ŚWITALSKA Paulina, c. Marcina i Anny
NIEWINOWSKA Zofia, c. Wojciecha i Katarzyny
GRABOWSKI Michał, s. Andrzeja i Małgorzaty
ŚLIWKA Karolina, c. Rafała i Katarzyny
WASZAK Igor, s. Bartosza i Marty
ŻURAWIŃSKI Igor, s. Stefana i Doroty
WACH Wojciech, s. Pawła i Aleksandry
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
Katarzyna NAWŁOKA i Paweł
POGODZIŃSKI
Paulina NEHRENBERG i ŁUKASZ KOPIEJEK
Marta NIEWINOWSKA i Piotr LEWANDOWSKI
Katarzyna RUPA i Jan ŚWIDERSKI
Magdalena MIAŻDŻYK i Andrzej OWCZAREK
Katarzyna BŁASZCZYK i Andrzej OKRASA
Oraz poza naszą parafią:
Justyna SIATKOWSKA i Sebastian SCHMIDT
Zuzanna GĘDEK i Grzegorz GDULA
Joanna HAŁADAS i Szymon KRZYCHALSKI
Dorota FISKIES i Grzegorz ZUZEL
Anna CUPEK i Radosław ŚWITALSKI
Marzena TRYZNO i Włodzimierz MORAWSKI
Agnieszka PĘCIAK i Maciej WOLNIEWICZ
Marlena STACHOWICZ i Sebastian ŚWIĘCICKI
Iwona OKRASA i Kamil SENIUK
Alicja PIOTROWSKA i Adam TOMKÓW
Barbara TRELA i Łukasz PISZKO
Sylwia BIAŁEK i Piotr JANKOWSKI
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rupa dzieci i młodzieży
z parafii wzięła udział
w tygodniowej OAZIE
w Szczyrku. Rekolekcje
i odpoczynek uczestników
oazy odbywał się w Salezjańskim Domu Młodzieży
w Sanktuarium Maryjnym
Na Górce i w pięknych
górach. Natomiast kilkoro
dziewcząt z naszej Parafii
Uczestnicy rekolekcji oazowych w Szczyrku
brało udział w dwutygodniowej oazie w Szklarskiej Porębie, orak co roku, w ostatnią niedzielę lipca
ganizowanej przez moderatorów naszej
przeżywaliśmy ODPUST ku czci naszych
diecezji.
Patronów św. Jakuba i św. Krzysztofa. Uroczystą Mszę św. odpustową celebrował ks.
rzez 2 tyg. odbywała się KOLONIA
dr Lech Nowak, pracownik Archiwum Arw Darłowie nad morzem. Wychowawchidiecezjalnego we Wrocławiu. Dostojny
cy z naszej Świetlicy oraz sponsorzy i PaCelebrans pobłogosławił także kierowców
rafianie, zapewnili piękny wypoczynek dla
i poświęcił liczne pojazdy.
ponad 30 dzieci.
OWY ROK SZKOLNY dzieci i młodzież
drugą niedzielę lipca, wśród półmirozpoczęły od udziału w Eucharystii.
lionowej rzeszy pielgrzymów ROPrzed pierwszym dzwonkiem i apelem
DZINY RADIA MARYJA na Jasnej Górze,
szkolnym, najpierw w kościole modlili się
była także 50-osobowa grupa naszych
o światło Ducha Świętego dla nauczycieli
Parafian.
i samych siebie.
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niedzielę, 12 lipca, złożyliśmy OFIARY pieniężne na rzecz tegorocznych
powodzian w wysokości 1850 zł.

N

atomiast w 27 września – swymi ofiarami wspieraliśmy o. Mariusza Szczepańskiego, wyjeżdżającego na pierwszą
placówkę misyjną w Ekwadorze.

I

nformujemy, że omawiane w poprzedniej naszej gazetce REMONTY parafialne,
zostały już zakończone. Są jednak nowe
wezwania, o czy napiszemy w nastpnym
numerze naszej gazetki.

W

niedzielę 19 lipca, kazania wygłosił
ks. Paweł Szerlowski z Wrocławia. Wysłuchaliśmy także jego pięknych piosenek
religijnych.

dwóch przedszkolach na Psim
Polu, w SP 98 i Gimnazjum Nr 2 oraz
w LZN, jak również w GASSA, uczą religii
w tym roku: ks. Wojciech Gryglewicz, ks.
Krzysztof Noworytto, p. Jolanta Szczuplak, p. Aleksandra Winiarczyk, p. Lucyna
Cymbalista, p. Krzysztof Zajkowski. Nasi
katecheci prowadzą w sumie 102 lekcje
tygodniowo.

P

rzypominamy, że przygotowanie DO
SAKRAMENTÓW ŚW.: pokuty, Eucharystii i bierzmowania, odbywa się w parafii:
dla dzieci klas drugich – w 3. niedzielę
miesiąca o godz. 11.30 (i spotkania z rodzicami), dla młodzież klas I i II gimnazjalnych – w trzeci czwartek o 17.00, dla
młodzież klas III gimnazjalnych (kandydaci do bierzmowania) – w trzeci piątek
miesiąca o 19.00.

J

esienna PIELGRZYMKA, organizowana przez nasz Klub Seniora, odbyła się tym razem do
Sanktuariów w Leśniowie i Gidlach w dniu 24 października.

W

ŻYĆ WIARĄ Redakcja i wydawca:
Parafia św. Jakuba i Krzysztofa. 51-310 Wrocław,
ul. Krzywoustego 291, tel. 071 345 78 13 (kancelaria),
www.psiepole.archidiecezja.wroc.pl

J
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Uczestnicy tegorocznej kolonii w Darłowie

Pieszej Pielgrzymce do
Grobu Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy wzięło udział, pomimo niesprzyjającej aury, kilkunastu naszych Parafian.

PISMO PARAFII ŚW. JAKUBA I KRZYSZTOFA WE WROCŁAWIU
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W oczekiwaniu na Misje św.
Za dwa tygodnie w naszej
parafii rozpoczynają się misje
święte. Czym są misje?

O

dpowiedź jest prosta. Przybędą
misjonarze i będzie głoszone słowo
Boże skierowane specjalnie do nas.
Jako chrześcijanie żyjemy Słowem
Bożym. Słowo Boże to Biblia i głoszone
w kościele przepowiadanie. Pierwsza księga
Pisma św. mówi, że Bóg swoim Słowem
stworzył niebo i ziemię: „Niech się stanie”.
I stało się. Wspaniały świat i to wszystko, co
na nim istnieje.
Słowo Boże to powołanie Abrahama i Mojżesza. Słowo Boże to prorocy,
przygotowujący naród izraelski na przyjście Mesjasza. Słowo Boże to Jezus Chrystus w całej swej tajemnicy: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”
(J,1,14). Słowo Boże to zesłanie Ducha
Świętego i przemiana serc apostołów,
których On posłał jako świadków aż po
krańce ziemi. Słowo Boże to Kościół realizujący nakaz Chrystusa: „Idźcie i nauczaj-

cie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Słowo Boże to początki chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie. Słowo Boże
to zwyczajne duszpasterstwo, które słowem i sakramentami uobecnia zbawienie
dokonane przez Jezusa Chrystusa. Słowo

Boże to misje święte, które rozpoczną się
w naszej parafii.
Jest ono skierowane do każdego człowieka, którego wzywa Bóg. Człowiecze,
nie jesteś sam, nie jesteś rozbitkiem, nie
jesteś skazany na konsumpcję dóbr materialnych. Jesteś stworzony przez Boga,
odkupiony przez Chrystusa, uświęcony
przez Ducha Świętego. Bóg uniża się do
twoich możliwości i daje ci się bezinteresownie.
Nie zatwardzajcie serc waszych!
Otwórzcie się na Słowo Boże! Niech ono
znajdzie w nas urodzajną glebę.
Żyjemy w trudnych czasach. Tak często manipuluje się człowiekiem. Zagłusza wiarę w Boga. Ośmiesza to, co religijne. Odrywa od miłości Boga. Odwraca się
plecami do Jezusa Chrystusa. Po prostu
nie potrzeba nam Boga. Niepotrzebny
staje się Kościół. Aby uporać się ze swoimi życiowymi problemami, zdajemy się
tylko na kolorową prasę, lansującą świecki styl życia. W takiej kulturze żyjemy. Ale
właśnie do takich ludzi kieruje Chrystus
zaproszenie: „Pójdź za Mną”.

Z okazji misji świętych

Benedykt XVI
o problemach Afryki

Czcigodni Kapłani, Drodzy Parafianie!
W pierwszą Niedzielę Adwentu, 29 listopada br. rozpoczną się
w Waszej Parafii ośmiodniowe MISJE ŚWIĘTE. Raz na dziesięć lat Kościół daje nam sposobność przeżywania wyjątkowych rekolekcji, jakimi są Parafialne Misje, które mają zachęcić wszystkich wiernych do
gruntownej odnowy życia religijnego i pomóc w odnowieniu więzi
z Chrystusem i Wspólnotą Kościoła.
Cieszymy się niezmiernie, że ten czas będziecie przeżywać wspólnie z nami, z Misjonarzami Świętej Rodziny. Serdecznie prosimy o
modlitwę w intencji dobrego przygotowania, przeżycia i jak najlepsze duchowe owoce tych świętych dni. Z troską i wielkim zaangażowaniem poświęcamy czas na przygotowanie nauk i kazań misyjnych, stanowych oraz nabożeństw. Bardzo cieszymy się na misyjne
spotkania tak z dorosłymi, jak również z dziećmi i młodzieżą. Wielką życzliwością ogarniamy samotnych, starszych i chorych Parafian,
a także wszystkie grupy modlitewne i apostolskie, które działają przy
Parafii.
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Do ojców synodalnych, poszukujących prawdziwych i najgłębszych przyczyn problemów nękających dziś Afrykę, Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu 5.10.br. powiedział:
Na wszystkie problemy pojednania,
sprawiedliwości i pokoju, należy spojrzeć w Bożym świetle. Należy zobaczyć,
że rzeczy tego świata nie funkcjonują dobrze, ponieważ relacja z Bogiem nie jest taka, jak powinna. Trzeba odkryć, że
u podstaw wszystkich niesprawiedliwości, wszelkiego zepsucia leży nieprawe serce, zamknięcie na Boga, wypaczenie tej podstawowej relacji, na której opierają się wszystkie
pozostałe. „(...)Jeśli ta relacja nie zostanie naprawiona, jeśli
nie stanie się taka jak Bóg chce, nie da się naprawić całej
reszty, ponieważ wciąż na nowo będą się odradzać ludzkie wady, które niszczą życie społeczne i pokój
2

List misjonarzy do wspólnoty parafialnej na Psim Polu

MISJE ŚWIĘTE WROCŁAW - PSIE POLE 29.11 - 06.12.2009r.
Niedziela, 29.11. – DZIEŃ EUCHARYSTII - Rozpoczęcie Misji Świętych. Powitanie Misjonarzy.
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 – Msza Św. i nauka misyjna dla wszystkich
18.00: Nabożeństwo eucharystyczne o dobre owoce Misji Świętych
Poniedziałek, 30.11. – DZIEŃ ŻYWEJ WIARY – Odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego
7.00: Msza Św. z modlitwą i homilią na rozpoczęcie dnia
9.00: Msza Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich oraz odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych
17.00: Msza Św. „RORATY” z kazaniem dla dzieci
18.30: Msza Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich oraz odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych
19.30: NAUKA STANOWA – MĘŻCZYŹNI
Wtorek, 01.12 – DZIEŃ NADZIEI I ZAUFANIA BOGU
7.00: Msza Św. z modlitwą i homilią na rozpoczęcie dnia
9.00: Msza Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich
17.00: Msza Św. „RORATY” z kazaniem dla dzieci
18.30: Msza Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich oraz odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych
19.30: NAUKA STANOWA – KOBIETY
Środa, 02.12. – DZIEŃ POKUTY, CZUWANIA I ADORACJI
7.00: Msza Św. z modlitwą i homilią na rozpoczęcie dnia
9.00: Msza Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich
10.00-12.00: Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi
16.00-17.00: Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi (szczególnie dla
dzieci)
17.00: Msza Św. „RORATY” z kazaniem dla dzieci
18.30: Msza Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich
19.30: NAUKA STANOWA – MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I SZKÓŁ ŚREDNICH
Czwartek, 03.12. – DZIEŃ RODZINNY – ofiara na dzieła misyjne Misjonarzy Św. Rodziny
7.00: Msza św. z modlitwą i homilią na rozpoczęcie dnia
9.00: Msza Św. z nauką misyjną dla chorych, samotnych i starszych Parafian
– Sakrament Chorych
10.15: Odwiedziny chorych w domach ( zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii
parafialnej)
18.00: Różaniec w intencjach powołaniowych – prowadzą ministranci i lektorzy.
Okazja do spowiedzi.
18.30: MSZA ŚW. RODZINNA „RORATY” z kazaniem misyjnym dla rodzin
		 – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz błogosławieństwo rodzin
krzyżem misyjnym
Piątek, 04.12. – DZIEŃ KRZYŻA I PAMIĘCI O ZMARŁYCH
7.00: Msza Św. i nauka misyjna dla wszystkich
9.00: Msza Św. z nauką misyjną dla wszystkich
17.00: Msza Św. „RORATY” z nauką misyjną dla dzieci
18.30: Msza Św. i nauka misyjna, poświęcenie zniczy i modlitwy za zmarłych
19.45: NAUKA STANOWA – STUDENCI, MŁODZIEŻ STARSZA
Sobota, 05.12. – DZIEŃ POŚWIĘCONY MATCE BOŻEJ
7.00: Msza Św. z modlitwą i homilią na rozpoczęcie dnia
9.00: Msza Św. „RORATY” z nauką misyjna dla dzieci
10.15: Spotkanie dla rodziców z małymi dziećmi oraz błogosław. matek
oczekujących potomstwa
11.00: Spotkanie z ministrantami i lektorami
18.30: Msza Św. i nauka misyjna dla wszystkich.
19.30: KONCERT MUZYCZNY O. JANUSZA JEZUSKA MSF I APEL JASNOGÓRSKI
PARAFII (świece)
Niedziela, 06.12. – DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA. Komunia Św. Wynagradzająca, Odpust Zupełny,
Błogosławieństwo Apostolskie. Ofiara dla OO. Misjonarzy na zakończenie Misji Świętych
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 – Msze Św. z nauką końcową dla wszystkich
15.00: Nabożeństwo Parafii przy Krzyżu Misyjnym (krzyże domowe)

Z okazji misji świętych
1
Hasłem przewodnim, które nam
będzie towarzyszyć podczas Misji, są słowa – drogowskazy: Idź, patrz i dobrze
czyń. To właśnie te słowa, w najprostszy
sposób streszczają nasze życiowe powołanie jako uczniów i naśladowców Chrystusa.
Bardzo prosimy, by zachować i pielęgnować piękny zwyczaj, że na czas Misji
dekoruje się symbolami religijnymi i flagami kościelnymi okna mieszkań i domów,
tak by również na zewnątrz było widać, że
Wspólnota Parafialna przeżywa wyjątkowy
czas wielkich rekolekcji. Zatroszczcie się
również o krzyże i kapliczki przydrożne.
Zwyczajem misyjnym, każdego dnia
podczas Mszy porannej i wieczornej,
w ramach aktu pokuty, zabrzmi pokutny
dzwon misyjny. Będzie to okazja do osobistego i wspólnotowego rachunku sumienia, ale także wezwanie do szczególnej modlitwy za zatwardziałych grzeszników.
Serdecznie prosimy i zachęcamy, by tak
ułożyć plan swoich zajęć i obowiązków, by
w tygodniu Misji Świętych od 29 listopada do 6 grudnia, koniecznie być na Eucharystii z kazaniem misyjnym. Zachęcamy też do modlitwy za siebie, swoich bliskich i tych, którzy szczególnie modlitwy

Benedykt XVI
o Afryce
1  w świecie” – mówił Ojciec Święty.
Papież podkreślił też darmowość darów Ducha Świętego. Nauka i technika
wymagają wielkich inwestycji – zauważył. – A Bóg daje się darmo. To, co w życiu najważniejsze – Boga, miłość, prawdę – otrzymujemy darmo. I o tym często
powinniśmy medytować, że nie potrzeba
wielkich środków materialnych ani też intelektualnych, by być blisko Boga. Bóg jest
we mnie: w moim sercu i na moich ustach
– mówił Papież.

potrzebują. Postarajmy się dobrze skorzystać z tego szczególnego daru Bożej łaski, tak by na zakończenie Misji, w niedzielę 6 grudnia, czystym sercem generalnie
przystąpić do Komunii Świętej wynagradzającej, otrzymać Apostolskie Błogosławieństwo i zyskać odpust zupełny.
Egzaminem dla całej parafii z Misji
Świętych będzie wspólne nabożeństwo
przy krzyżu misyjnym wraz z misyjnymi
przyrzeczeniami w niedzielę zakończenia
o godz. 15.00.
Misjom Parafialnym towarzyszyć będzie Ikona Świętej Rodziny. Jako szczególną pamiątkę Misji przeżywanych z Misjonarzami Świętej Rodziny, przygotowaliśmy dla każdej rodziny małą ikonę wraz

z dedykacją i misyjnym hasłem, którą będzie można nabyć w czasie Misji po każdej Mszy. Może ona też posłużyć jako misyjna dekoracja okna w mieszkaniu.
Drodzy Parafianie!
Serdecznie zapraszamy na Was do pięknego i pobożnego przeżycia Misji Świętych. Niech nikogo z Was nie zabraknie
w kościele. Niech jak najwięcej łask spłynie na Was i Wasze rodziny w tym świętym adwentowym czasie odczytywania
znaków naszej wiary, nadziei i miłości.
Do zobaczenia na Misjach Świętych.
Z serdecznymi pozdrowieniami i szczerym szacunkiem
ks. Janusz Jezusek MSF
i ks. Stanisław Krząkała MSF

OJCOWIE MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY
Ks. Janusz Jezusek MSF
mgr teologii, rekolekcjonista, aktualnie w domu zakonnym w Bąblinie – archidiecezja poznańska (ur.
w 1964 r. pochodzi z Knurowa, parafia Św. Cyryla
i Metodego, święcenia kapłańskie 1991 r.
w Kazimierzu Biskupim). Hobby: gra na gitarze, śpiew (pięć wydanych płyt z piosenkami religijnymi)

Ks. Stanisław Krząkała MSF
mgr teologii, dziennikarz,
rekolekcjonista. Duszpasterz parafii NMP w Złotowie – diec. bydgoska (ur. w 1964 r., pochodzi z Rudy Śląskiej-Czarnego Lasu, parafia Ducha Świętego, święcenia kapłańskie
1992 w Kazimierzu Biskupim). Hobby: podróże, góry, fotografia…

Czy wiemy, że…

Przykładem mocy modlitwy różańcowej może być sytuacja Portugalii w czasie II wojny światowej. Większość mieszkańców przejęła się objawieniami w Fatimie i orędziem przekazanym przez Matkę
Bożą, a biskupi ofiarowali ten kraj Niepokalanemu Sercu Maryi i Portugalia prawie
nie ucierpiała w czasie II wojny światowej.
u Odkąd czcimy święto zmarłych?
W historycznym skrócie można przedstawić to tak: W VI wieku - przemianowano
rzymski panteon na miejsce kultu wszystkich świętych. Święto to obchodzono
1 maja, dopiero Papież Grzegorz III, w 731
roku, przeniósł to święto na 1 listopada.
W IX wieku - w płn. Europie przyjęto jako
ogólnie praktykowane święto listopadowe. W XI w. - w klasztorze w Cluny, św.
Odilon wprowadził dzień zaduszny. Od
wieku XIII stało się ono w całym Kościele zwyczajem powszechnym. 2 listopada, Dzień Zaduszny, poświęcony jest modlitwom za osoby zmarłe, oczekujące na
ostateczne pojednanie się z Bogiem.
u Na terenie Watykanu działa najstarsze
obserwatorium astronomiczne (od XVI
wieku).

u Obecnie ludność świata wynosi około 6 miliardów ludzi z tego tylko ponad
1 miliard to chrześcijanie. Wierzyć się
nie chce, że jeszcze tyle ludzi nie poznało Chrystusa.
u Statystycy, demografowie i naukowcy
wyrażają zaniepokojenie o przyszłe pokolenia Polaków i tym samym sytuację naszego kraju w przyszłości. Według prognoz ONZ, w ciągu 50 lat ludność Polski
zmniejszy się o 3,5 mln.
u W Polsce od 1989 roku zlikwidowano
30000 placówek kulturalnych, na żądanie wytycznych Banku Światowego . Czytelnictwo w Polsce spadło do wielkości
poniżej jednej książki czytanej przez jednego Polaka w ciągu roku.
u W Polsce jest przeszło 400 szkół katolickich, gdy tymczasem na Węgrzech około 4000!?
u Pewnego razu zapytano papieża Piusa
IX, jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu? W odpowiedzi wyciągnął różaniec,
trzymając go nad głową powiedział: „Oto
najwspanialszy skarb Watykanu”.

 Z ŻYCIA PARAFII 
ZMARLI W CHRYTUSIE PANU:
CIOSEK Sabina (1927 Siestratyn;
5.07.br.)
LESZCZYŃSKI Jan (1932 Loszniów; 10.07.br.)
DĄBROWSKI Marian (1958 Wrocław; 13.07.br.)
OLSZACKA Wanda (1922 Brzeźnica B.; 5.07.br.)
MIŁKOWSKA Mieczysława (1926 Miłkowice;
21.07.br.)
SKOWROŃSKA Honorata (1919 Brzozówka;
27.07.br.)
GRACA Jan (1939 Sikorzyce; 5.08.br.)
JANY Wiktor (1945 Kozia Wólka; 15.08.br.)
LIBOLD Andrzej (1949 Wrocław; 3.08.br.)
SUCHARSKI Sylwester (1938 Krążkowy; 20.08.br.)
MAJEWSKI Czesław (1942 Krotoszyn; 24.08.br.)
MIEDZIŃSKI Tomasz (1967 Wrocław; 23.08.br.)
KONTEK Stanisława (1933 Masłów; 6.09.br.)
NAWARA Zofia (1929 Olkusz; 6.09.br.)
MAGAZOWSKI Józef (1923 Strzałkowice;
6.10.2000)
SYNOWIEC Helena (1942 Krajno P.; 11.09.br.)
PIĄTKOWSKI Marek (1953 Wrocław; 24.09.br.)
JEDYNAK Czesław (1936 Odrowążek; 26.09.br.)

Spotkania grup
parafialnych
Schola dziewczęca, Paulina (animator),
Sobota – 10:30,Sala D
Ministranci młodsi i kandydaci, Łukasz
(animator), Sobota – 10:15,Sala A
I. Oaza dziewcząt, Ola (animator),
w środę – 19:15,Sala D
II. Oaza dziewcząt, Joanna (animator),
w poniedziałek – 19:15,Sala D
Ministranci starsi, Lektorzy, Oaza
chłopców, Piotr (animator), w piątek
– 19:30 (udział w Kręgu Biblijnym dla
studentów), Klub
Świetlica parafialna dla dzieci – czynna
od pn. do pt. w godz. 15.00-19.00.
Spotkania młodzieży starszej (studiującej
i pracującej) – w piątek o 19.30 w Klubie.
Klub Seniora – w czwartek (11.00-13.00), sobotę i niedzielę (16.00-18.00) – w Świetlicy
Klub AA – w czwartek w godz. 18.00
-20.00 w Sali A.
Chór – w poniedziałek w godz. 18.0020.00 w Sali E.
Wspólnota Żywego Różańca – spotyka
się w pierwszą sobotę miesiąca o 18.00.
Zapraszamy do uczestnictwa w tych
grupach.

