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„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

V Niedziela Wielkanocna  „Chrystus Pan, zwycięzca grzechu i śmierci, obecny 
dla nas w celebracji eucharystycznej”. 

 

 Słowo Boże: Dz 6,1-7; 1P 2,4-9; J 14,1-12 
 

 „Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamie-
niem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra-
nym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jeste-
ście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte 
kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych 
Bogu przez Jezusa Chrystusa”. Rybak z kamienistych brze-

gów Jeziora Galilejskiego używa słowa lithos w znaczeniu przenośnym. Cztery razy odno-
si je Chrystusa, którego nazywa „żywym kamieniem”, „kamieniem węgielnym i drogocen-
nym”, „kamieniem odrzuconym przez budowniczych” i „kamieniem, o który można się 
potknąć”. O takim kamieniu mówił Izajasz: „On będzie kamieniem obrazy i skałą potknię-
cia się dla obu domów Izraela” (Iz 8,14),  „Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobra-
ny, węgielny, cenny, do fundamentów założony” (Iz 28,16).  
Intensyfikacja myśli o kamieniu u św. Piotra ma tylko jeden cel – wręcz wykrzyczeć, że to 
właśnie Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbudować wspaniały dom, dom za-
powiedziany przez proroków, dom, w którym każdy człowiek będzie czuł się jak u siebie, 
dom, który nie runie, bo ma solidny kamień u podstawy. Domu jednak nie zbuduje jeden 
kamień, chociaż byłby kamieniem najważniejszym. 
Dlatego św. Piotr mówi jeszcze o innych kamieniach: „Wy również, niby żywe kamienie, 
jesteście budowani jako duchowa świątynia”. To ludzie, którzy uwierzyli, że warto budo-
wać na Chrystusie, i którzy budują nie tylko na Nim, ale również z innymi. Chrystus i wie-
rzący w Niego tworzą w ten sposób unikatowy dom, tworzą świątynię, czyli miejsce, gdzie 
nie tylko mieszkają ludzie najbardziej sobie bliscy, ale gdzie również mieszka na stałe 
Bóg. Powiedzieć w tym kontekście „Wierzę w Chrystusa, ale nie w Kościół” to jakby po-
wiedzieć „Buduję dom tylko z dwóch kamieni…”.        ks. Wojciech Węgrzyniak 

 
 

 

 
O g ł o s z e n i a  

d u s z p a s t e r s k i e :  
 

1. Dzisiaj V Niedziela Wielkanocna. Msze św. o godz. 8.00, 9.15 i 10.30.  
O godz. 15.00 nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii.  
Od 15.00 do 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu i Komunia św.  
                                                                        o godz. 15.30, 16.00 i 16.30. 

2. Ks. Bp A. Czaja do 24 maja 2020r. przedłużył dyspensę ogólną od obowiązku  
    uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie   
    Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. 
3. Od 20 kwietnia we Mszy św. w naszym kościele może uczestniczyć najwyżej 26 wier-

nych, plus kilka osób usługujących w liturgii. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we 
Mszy św. i mieć zagwarantowane miejsce wewnątrz kościoła w niedzielę 17 maja, pro-
szę o zgłoszeni się do zakrystii po miejscówkę. 
Osoby, które zamówiły intencję na Mszę św. niedzielną, proszę o kontakt nie mniej niż 8 
dni przed umówioną datą, w celu zagwarantowania miejsc w kościele dla rodziny. 
Pozostałe osoby proszone są o uczestniczenie we Mszy św. na zewnątrz kościoła.  
Komunia św. będzie udzielana również przed kościołem.  

   Serdeczna prośba. Po słowach „Panie nie jestem godzien…” kapłan spożywa Ciało 
i Krew Pańską. W tym czasie (nie czekając na nic) wierni tworzą procesję komunijną 
podchodząc nawą główną. Spokojnie przechodząc wzdłuż ławek (z prawej i lewej stro-
ny) można zdezynfekować ręce i pozwolić im odparować. Do komunikującego kapłana 
podchodzimy naprzemiennie z prawej i lewej strony stoliczka, który stoi pomiędzy ław-
kami. Po otrzymaniu Komunii św. na dłoń, przechodzimy kilka kroków w prawo lub lewo 
(gdzie nam bliżej do ławki) i przed ołtarzem spożywamy Ciało Jezusa. Taki sposób uła-
twia spokojne  i godne przyjęcie Jezusa oraz zachowanie dystansu społecznego. 

4. Od poniedziałku do soboty od 7.00 – 8.00 i 17.00 – 18.00:  
     adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. Zapraszam, przy zachowaniu przepisu,  
     że w kościele może przebywać jednocześnie najwyżej 26 osób. 
5. W środę wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej.  Zapraszam. 
    19.00 – adoracja; 19.30 – różaniec,  20.00 - Msza św. i modlitwa do MB Fatimskiej. 
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Nabożeństwa ku czci Matki Bożej: 
 
 

Niedziela – godz. 15.00            Litania Loretańska  
Poniedziałek – godz. 18.00      Litania do Matki Boga i ludzi  
Wtorek – godz. 18.00                Królująca w Niebie 
Środa –  godz. *19.30               nabożeństwo fatimskie 
Czwartek – godz. 18.00            Wezwania do Matki Bożej  
Piątek –  godz. 18.00                Litania Loretańska 
Sobota –  godz. *8.00     Litania do Niepokalanego Serca Maryi 

  
 

Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113   

Serdecznie dziękuję za złożone ofiary i wpłaty na konto parafialne. 
                                       
       

mailto:stasieko@interia.pl
http://www.parafiakarlubiec.pl/


6. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w liturgii Kościoła poprzez środki masowego  
      przekazu.   
Serdecznie zapraszamy w maju (19-20) i czerwcu (16-17) na nauki przedmałżeńskie do 

Katedry w Opolu te pary, które zamierzają zawrzeć związek małżeński w okresie od 
czerwca do września. W związku z częściowym zniesieniem ograniczeń możliwa jest 
ich realizacja w ograniczonym zakresie z zachowaniem niezbędnych środków bezpie-
czeństwa. W tym celu duszpasterstwo rodzin otworzyło możliwość zapisów na te spo-
tkania za pomocą formularza na stronie: http://dr.opole.pl O kolejnych możliwościach 
odbycia nauk będziemy informować na bieżąco 

.9. Serdecznie dziękuję osobom, które pracowały w minionym tygodniu na cmentarzu, 
wokół kościoła i w kościele(usuwanie suchych gałęzi, koszeniu trawy, pielęgnowanie 
kwiatów i krzewów).  

10. Kolekta: 3 maja - na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne. 
 
VI Niedziela Wielkanocna – 17. V 2020 r.        
 

           7.30 – różaniec 
M: 8.00 – za ++ rodziców Marię i Alojzego Duczek, Józefa Grobosz, 
                                            ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.        

(Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 
 

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.  
         (Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 

 

M: 10.30 – za ++ rodziców Jana i Antoninę Wacławek,  
                                                 ++ z pokrewieństwa Wacławek i Walczyk. 

(Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 
 

       15.00 – nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii. 
                    15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00 i 16.30 – udzielanie Komunii św.  

 

 

Z Dekretu Bpa A. Czai, z 30 kwietnia 2020 roku : 
 

1. W przylegających do kościołów placach i parkach obowiązuje zasada dystan-
sowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać 
w odległości minimum ok. 2 m od siebie. 
2. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego 
oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także 
podczas trwania obrzędów liturgicznych. (…). Przystępując do Komunii św. wierni 
winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. 
3. Sakrament Pokuty można już sprawować w zamkniętych konfesjonałach,  
z zastrzeżeniem, że penitent ma mieć zasłonięte usta i nos.  
4. Zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej co-
dziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim. 
5. Przywraca się możliwość zwyczajowej formy pogrzebu (…).  
W uroczystościach pogrzebowych może brać udział nie więcej niż 50 osób. 

 

 
 

Na wesoło:  1. - Mamo, czy to prawda, że moja siostra spadła z nieba? –  
                                                                           pyta Jaś o nieobecną starszą siostrę. 
  - Tak, to prawda, mój drogi. Aniołowie i święci chcieli mieć trochę spokoju  
                                                                                    i dlatego wysłali ją na ziemię. 
 

 2. Przychodzi żaba do lekarza ze skarpetą na głowie a lekarz się jej pyta: 
  - Nie miała Pani bardziej oryginalnej maseczki na podorędziu? 
   - Nie wygłupiaj się, to jest napad! 
 
 
 
 
Na wesoło 
Starsza, pobożna wieśniaczka idzie do proboszcza ze swym zmartwieniem. 
- Proszę księdza – mówi – mój syn poszedł do miasta i znalazł pracę. Jak myśli ksiądz, 
czy będzie tam żył uczciwie, czy nie ulegnie zepsuciu? Wiadomo, jak to dziś w mieście. 
- A ile zarabia tam syn? 
- Niewiele ponad sto dolarów. 
- Może pani być spokojna. Trudno przypuścić, by przy takim zarobku mógł się zepsuć. 
 
 
Opowiadanie 
O źródle radości 
Z dala od wielkomiejskiego gwaru, wśród ośnieżonych górskich szczytów, znajdowała się 
mała chata. Mieszkał w niej stary góral, który dawno temu opuścił swoje rodzinne miasto, 
gdyż bardzo pragnął zaznać spokoju. 
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http://dr.opole.pl/


Czasami trafiali do niego zbłąkani turyści. Zawsze mogli liczyć na życzliwość gospodarza, 
który częstował ich ciepłą strawą i zapewniał wszystkim miejsce do spania. Jeśli tylko 
goście mieli chęć na rozmowę, opowiadał im taką oto historię. 
W czasach, kiedy na świecie nie było jeszcze samochodów, a ludzie przeważnie podró-
żowali konno, żył pewien człowiek, znany z tego, że zawsze chodził smutny. Wielu pró-
bowało go rozweselić. Przybywali w tym celu nawet z najdalszych stron świata, ale niko-
mu ta sztuka się nie udała. 
Wreszcie człowiek ów, zirytowany, że tylu ludzi przyjeżdża jedynie po to, by wywołać 
uśmiech na jego twarzy, opuścił miasto i ruszył w góry, do chaty, w której mieszkał sędzi-
wy starzec. Słynął on z porad, których udzielał stroskanym wędrowcom. Dlatego też nasz 
bohater postanowił poprosić mędrca o pomoc. 
Kiedy dotarł na miejsce, nieśmiało zapukał do drzwi i wszedł do środka. Przy oknie na 
drewnianym stołku siedział starzec z siwą brodą i wpatrywał się w horyzont. 
- Potrzebuję twojej rady - rzucił od progu przybysz. 
Zmieszał się, gdyż gospodarz przez dłuższą chwilę milczał. Na koniec odezwał się ci-
chym, pełnym spokoju głosem: 
- Jakiej pomocy potrzebujesz? Wielu przychodzi do mnie, licząc na to, że dam im receptę 
na życie, że moje słowa rozwiążą wszystkie problemy, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki. 
- Jestem smutnym człowiekiem - rzekł wędrowiec. - Nic mnie nie cieszy. Ludzie przybywa-
ją nawet z dalekich stron, by mnie rozweselić, ale im się to nie udaje. Nigdy w życiu nie 
byłem radosny. Chciałbym zaznać tego uczucia. 
Starzec poprosił swego gościa, by usiadł, a sam pogrążył się w zadumie. Po krótkim cza-
sie rzekł: 
- Widzisz, wydaje mi się, że problem tkwi w Tobie. 
 - Jak to? Nie rozumiem... 
 - Nie oczekuj, że to ludzie sprawią ci radość, bowiem największe szczęście płynie z da-
wania radości innym. 
 
Nauczanie papieskie o Eucharystii 
„Społeczność, ustanowiona przez Boskiego Odkupiciela, zarówno poprzez naukę i swoje 
rządy, poprzez ofiarę i Sakramenty przez Niego ustanowione, przez kapłaństwo od Niego 
otrzymane, przez modlitwy i krew swoją nie dąży do innego celu i nie ma innego zamiaru, 
jak z każdym dniem rozrastać się i scalać. A to spełnia się wtedy, gdy Chrystus w duszach 
ludzkich niejako się zakorzenia i rozkrzewia i gdy nawzajem dusze ludzkie niejako Chry-
stusem się budują i pomnażają, mianowicie tak, iżby na tym ziemskim wygnaniu codzien-
nie poszerzał się święty przybytek, w którym Majestat Boży otrzymuje miły i prawowity 
kult” (Pius XII). 
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Złota myśl tygodnia: „Zakładaj głęboki fundament pokory,  
                                  skoro zamierzasz budować wysoko”. (św. Augustyn) 
 

M.: 18.00 – w int. rodziny Mnich z podz. za o. łaski  
                 z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.              

V Niedziela Wielkanocna – 10. V 2020 r.    (2. niedziela miesiąca –  
                                                                 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                    
           7.30 – różaniec 
M: 8.00 – za ++ rodziców Dorotę i Eryka Kowolik, Anielę i Otto Macha  
                i ++ z pokrewieństwa.        

(w kościele brak wolnych miejsc. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 
 

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.  
         (w kościele brak wolnych miejsc. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 

 

M: 10.30 – w int. Łucji i Antoniego Wicher (z okazji 45. r. ślubu) z podz. za o. łaski 
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.   (TD) 

(w kościele brak wolnych miejsc. Można również uczestniczyć na zewnątrz)    
 

       15.00 – nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii. 
                    15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00 i 16.30 – udzielanie Komunii św.  

 

 

Poniedziałek (11. V) – dzień powszedni 
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (12 - od Biernatów z Laskowej – spoza parafii)            

 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                       17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 - różaniec 

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.)  – w int. Artura Czarneckiego z podz.  
     za o. łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.  
 

 

Wtorek (12. V) – dzień powszedni 
 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św 
M.: 8.00 – za + Marię Zelek (13 – od sąsiadki Stanisławy Kosowskiej - spoza parafii) 

 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                       17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 - różaniec 

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + Irenę Pajor.           
                 

 

Środa (13. V) – Najświętszej Maryi Panny z Fatimy      

                 7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                  7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 - różaniec 

                  Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ Marię i Szymona Nowak. 
                       

*18.30 – 19.25: spowiedź św. 
*19.00 – 20.00: adoracja (19.00 – 19.30: adoracja w ciszy) 
*19.30 – różaniec fatimski i błogosławieństwo sakramentalne 
*20.00 – Msza św. w intencjach zbiorowych:  
      1. o ustanie epidemii, za wszystkich chorych, za będących 
     w niebezpieczeństwie śmierci, za zmarłych, za personel  
     medyczny, za rządzących i wszystkie służby zaangażowane  

     w działania związane z trudną sytuacją w kraju. 
2. W intencjach przez was podanych (napisanych na kartce): ……………………    
 

             …………………………… .           Po Mszy św. modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej 
 

 

Czwartek (14. V) – św. Macieja Apostoła                   

              7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 - różaniec 

M.: 8.00 – za ++ rodziców Rozalię i Jana Sykała, Piotra i syna Adama 
 
 

17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                       17.00 – 17.30: adoracja w ciszy; 17.30 - różaniec 

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + Edeltraud Jabłoński. 
                                                                                        (od Róż Różańcowych)                     

Piątek (15. V) – dzień powszedni 

 

  7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                     7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 - różaniec 

M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
 
   

  15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do 15.30) 
 

  17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za + męża Jana Grabelus  
                                                                                       i jego ++ rodziców. 

\ 

 

Sobota (16. V) – św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski 
 

           7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. 
                7.00 – 7.30: adoracja w ciszy; 7.30 - różaniec 

8.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – za ++ rodziców Jadwigę i Konrada Dy-
ga, brata Norberta, bratową Alicję i ++ z pokrewieństwa. 

                                                                                      

               17.00  -  18.00: adoracja Pana Jezusa i spowiedź św. 
                      17.00 –17.45: adoracja w ciszy;  17.45 – koronka do Bożego Miłosierdzia              
M.: 18.00 – za ++ rodziców Antoninę i Jana Waloszek, teściów Marię i Ignacego 

Wicher, ++ z pokrewieństwa Waloszek i Wicher. 
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VI Niedziela Wielkanocna – 17. V 2020 r.        
 

                     7.30 – różaniec 
M: 8.00 – za ++ rodziców Marię i Alojzego Duczek, Józefa Grobosz, 
                                            ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.        

(Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 
 

M: 9.15 – za zmarłych i żyjących parafian.  
         (Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 

 

M: 10.30 – za ++ rodziców Jana i Antoninę Wacławek,  
                                                 ++ z pokrewieństwa Wacławek i Walczyk. 

(Miejscówki do odebrania w zakrystii. Można również uczestniczyć na zewnątrz) 
 

       15.00 – nabożeństwo majowe i modlitwa o ustanie epidemii. 
                    15.00 – 16.30: adoracja Najświętszego Sakramentu  
                               O godz. 15.30, 16.00 i 16.30 – udzielanie Komunii św.  
 

 
7. Serdecznie dziękuję osobom, które pracowały w minionym tygodniu na cmentarzu, 

wokół kościoła i w kościele(usuwanie suchych gałęzi, koszeniu trawy, pielęgnowanie 
kwiatów i krzewów).  

8. Kolekta: 10 i 17 maja - na potrzeby parafialne. 
 

 

9. Serdecznie zapraszamy w maju (19-20) i czerwcu (16-17) na nauki przedmał-
żeńskie do Katedry w Opolu te pary, które zamierzają zawrzeć związek małżeński 
w okresie od czerwca do września. W związku z częściowym zniesieniem ograni-
czeń możliwa jest ich realizacja w ograniczonym zakresie z zachowaniem nie-
zbędnych środków bezpieczeństwa. W tym celu duszpasterstwo rodzin otworzyło 
możliwość zapisów na te spotkania za pomocą formularza na stronie: 
http://dr.opole.pl  
O kolejnych możliwościach odbycia nauk będziemy informować na bieżąco 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z Dekretu Bpa A. Czai, z 30 kwietnia 2020 roku : 
 

1. W przylegających do kościołów placach i parkach obowiązuje zasada dystan-
sowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać 
w odległości minimum ok. 2 m od siebie. 
2. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego 
oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także 
podczas trwania obrzędów liturgicznych. (…). Przystępując do Komunii św. wierni 
winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. 
3. Sakrament Pokuty można już sprawować w zamkniętych konfesjonałach,  
z zastrzeżeniem, że penitent ma mieć zasłonięte usta i nos.  
4. Zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej co-
dziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim. 
5. Przywraca się możliwość zwyczajowej formy pogrzebu (…).  
W uroczystościach pogrzebowych może brać udział nie więcej niż 50 osób. 

 

 
 
 

Na wesoło:  Starsza, pobożna wieśniaczka idzie do proboszcza ze swym zmar-
twieniem. 
- Proszę księdza – mówi – mój syn poszedł do miasta i znalazł pracę. Jak myśli 
ksiądz, czy będzie tam żył uczciwie, czy nie ulegnie zepsuciu? Wiadomo, jak to 
dziś w mieście. 
 - A ile syn tam zarabia? 
- Niewiele ponad sto dolarów. 
 - Może pani być spokojna. Trudno przypuścić, by przy takim zarobku mógł się 
zepsuć. 
 

Nauczanie papieskie o Eucharystii:  
„Społeczność, ustanowiona przez Boskiego Odkupiciela, zarówno poprzez naukę  
i swoje rządy, poprzez ofiarę i Sakramenty przez Niego ustanowione, przez ka-
płaństwo od Niego otrzymane, przez modlitwy i krew swoją nie dąży do innego 
celu i nie ma innego zamiaru, jak z każdym dniem rozrastać się i scalać. A to speł-
nia się wtedy, gdy Chrystus w duszach ludzkich niejako się zakorzenia i rozkrze-
wia i gdy nawzajem dusze ludzkie niejako Chrystusem się budują i pomnażają, 
mianowicie tak, iżby na tym ziemskim wygnaniu codziennie poszerzał się święty 
przybytek, w którym Majestat Boży otrzymuje miły i prawowity kult” (Pius XII). 

Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę o *9.00 – 10.15. 

10 – 16 maja 31. Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 
17 – 23 maja 32. Brzozowa  4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36;   9, 11, 15.  

Dziękuję osobom z Rejonu 30.  (Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70. 
            Wierzbowa 33, 34, 36) za pełnienie, w minionym tygodniu, dyżuru parafialnego. 
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