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„Nie lę kaj cie się! 
Otwórz cie drzwi 
Chry stu so wi. Bądź cie
na tym świe cie 
no si cie la mi wia ry i na -
dziei chrze ści jań skiej, 
ży jąc mi ło ścią na co
dzień. Bądź cie wier ny mi
świad ka mi Chry stu sa
zmar twych wsta łe go, 
nie co faj cie się ni gdy
przed prze szko da mi, 
któ re pię trzą się na
ścież kach Wa sze go ży cia.
Li czę na Was. Na Wasz
za pał i od da nie 
Chry stu so wi.”

(Jan Pa weł II)

W ro ku be aty fi ka cji 
Oj ca Świę te go 
Ja na Paw ła II na ra do sne
Świę ta Zmar twych wsta -
nia Pań skie go ży czy my
ob fi te go Bo że go 
bło go sła wień stwa 
w co dzien nym kro cze niu
ścież ka mi wia ry, na dziei
i mi ło ści. Niech przy kład
świę te go ży cia 
Ja na Paw ła II, roz pa li
w nas na no wo pra gnie -
nie świę to ści i na tchnie
gor li wo ścią w wier nym
po dą ża niu do do mu 
na sze go Oj ca.

Dusz pa ste rze 
– Sa le zja nie
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ROZWAŻAJMY
SŁOWA  
OJCA  ŚWIĘTEGO  
JANA  PAWŁA  II
„Trzeciego dnia

zmartwychwstał”
Dzi siaj, ra zem z ca łym Ko ścio łem, po wta rza my te
sło wa ze szcze gól nym wzru sze niem. Po wta rza my je
z tą sa mą wia rą, z ja ką – wła śnie w tym dniu – by ły
wy po wie dzia ne po raz pierw szy. Wy po wia da my je
z tą sa mą pew no ścią, ja ką w to zda nie wkła da li na -
ocz ni świad ko wie zda rze nia...

Trze cie go dnia zmar twych wstał.

Tą praw dą, na któ rej jak na „ka mie niu wę giel nym”
opie ra się ca ła bu dow la na szej wia ry, chce my dzi siaj
na no wo dzie lić się mię dzy so bą wza jem nie, ja ko
peł nią Ewan ge lii. My – wy znaw cy Chry stu sa,
my – chrze ści ja nie, my – Ko ściół. I jed no cze śnie
chce my dzie lić się nią z ty mi wszyst ki mi, któ rzy nas
słu cha ją, ze wszyst ki mi ludź mi do brej wo li...

Jak nie ra do wać się zwy cię stwem te go Chry stu sa,
któ ry zo stał umę czo ny za świat, przez któ ry przy -
szedł do brze czy niąc wszyst kim (por. Dz 10, 38)
i gło sząc Ewan ge lię kró le stwa (por. Mt 4, 24),
w któ rym zna la zła wy raz ca ła peł nia od ku pień czej
do bro ci Bo ga? W niej czło wiek zo stał po wo ła ny
do naj wyż szej god no ści.

Jak nie ra do wać się zwy cię stwem Te go, któ ry tak nie spra wie dli wie zo stał ska za ny na naj strasz niej szą mę kę
i na śmierć na Krzy żu; zwy cię stwem Te go. któ ry przed tem był ubi czo wa ny, spo licz ko wa ny, opl wa ny, z tak nie ludz -
kim okru cień stwem? Jak nie ra do wać się z ob ja wie nia mo cy sa me go Bo ga. ze zwy cię stwa tej mo cy nad grze chem
i nad za śle pie niem lu dzi?

Jak nie ra do wać się ze zwy cię stwa, któ re de fi ni tyw nie od no si do bro nad złem?

Oto dzień po wszech nej na dziei. Dzień, w któ rym wo kół Zmar twych wsta łe go sku pia ją się i łą czą wszyst kie ludz kie
cier pie nia, roz cza ro wa nia, upo ko rze nia, Krzy że, na ru szo na god ność ludz ka, nie usza no wa ne ży cie ludz kie, ucisk,
przy mus, wszyst kie rze czy, któ re wiel kim gło sem wo ła ją:

Vic ti mae pas cha li lau des im mo lent Chri stia ni.

„Niech w świę to ra do sne Pas chal nej Ofia ry
Skła da ją jej wier ni uwiel bień swych da ry!”

Zmar twych wsta ły nie od da la się od nas; Zmar twych wsta ły po wra ca do nas... „Po kój wam!” (J 20, 19)

Jan Pa weł II Na ucza nie pa pie skie 1987-1982. Pal lo ti num, Po znań 1987-1993
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FE LIE TO NIK 
O TYM, JAK SA MI 
PO TRA FI MY SO BIE 
SKOM PLI KO WAĆ 
ŻY CIE

Kil ka re flek sji.

Ży je my w cza sach wiel kich tra ge dii i ka ta strof; ży cie
ludz kie ma co raz mniej szą war tość i sta je się co raz
bar dziej na ra żo ne na wie le nie bez pie czeństw; na sze
ży cie spo łecz ne, eko no micz ne i po li tycz ne jest co raz
bar dziej za gro żo ne.... W na szym ży ciu mo ral ność
i re li gij ność sta ją się co raz bar dziej po wierz chow ne,
co raz czę ściej od su wa ne są gdzieś na bok, bo prze -
szka dza ją.

Nie wie my, jak dłu go to po trwa i jak oca lić nasz
świat...

A świat dzi siej szy nie po ma ga: la icy za cja, an ty kle ry -
ka lizm i pro pa gan da po wo du ją za mie sza nie, co raz
trud niej przy cho dzi nam bro nić wła snych prze ko nań,
war to ści, co raz trud niej przy cho dzi nam nie zga dzać
się z tym, co nas za le wa – kłam stwem, głu po tą, złem.
Co raz wię cej lu dzi mó wi na głów ka mi z ga zet, bez -
myśl nie po wta rza jąc kłam stwa i pół praw dy. Jak prze -
ciw sta wić się tej fa li?

Od po wiedź jest rów nie pro sta jak i trud na:

„Je śli Mnie kto mi łu je, bę dzie za cho wy wał Mo ją na -
ukę” (J 14,23)

Wy star czy przy jąć na uki Je zu sa, ale nie te wy bra ne
frag men ty, któ re nam od po wia da ją, my ma my przy jąć
Je go Sa me go, ma my Go na śla do wać; wia ra na sza ma
być mą dra i świa do ma, a na sze ży cie ma stać się jej
kon se kwen cją.

Ali cja Na łęcz

WĄŻ I RÓ ŻA NIEC

Ko adiu tor [1] Fran ci szek Pro ve ra pi sze w swej kro ni ce: 
„Bo jo wa niem jest ży cie czło wie ka na zie mi” (Hi 7, 1). 
W ostat nich dniach ks. Bo sko otrzy mał no wy do wód

na to, że sza tan nie ustan nie za gra ża ludz kim du szom i że
usta wicz nie trze ba prze ciw sta wiać się je go ata ko wi, by
uwal niać ofia ry je go prze wrot no ści. W po ło wie sierp nia
oko ło stu uczniów po wró ci ło do Ora to rium na tzw. kurs
let ni. 20 sierp nia 1862 r. ks. Bo sko na słów ku wie czor nym,
po udzie le niu pew nych uwag po rząd ko wych, prze mó wił
do nich w ten spo sób. 

„Chcę opo wie dzieć wam sen, któ ry mia łem pa rę dni te -
mu, chy ba w wi gi lię świę ta Wnie bo wzię cia. Zda wa ło mi
się, że znaj du ję się wraz ze wszyst kim mo imi chłop ca mi
w do mu mo je go bra ta w Ca stel nu ovo d’Asti. Pod czas
ogól nej za ba wy pod szedł do mnie zu peł nie nie zna ny czło -
wiek i po pro sił, bym po szedł z nim. Za pro wa dził mnie
do ogrom ne go, obrzy dli we go wę ża, li czą ce go ok. sze ściu
m dłu go ści, któ ry wił się wśród traw na łą ce znaj du ją cej
się obok bo iska. Prze ra żo ny, chcia łem uciec, lecz ob cy, zu -
peł nie nie zna ny czło wiek, za trzy mał mnie i po pro sił, bym
po szedł z nim. 

„Cze go ty chcesz ode mnie? – wy krztu si łem ze stra -
chem. – Czy nie zda jesz so bie spra wy, że ten po twór mo że
rzu cić się na mnie i po żreć w ułam ku cza su?”

Dokończenie na str. 4
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WĄŻ I RÓ ŻA NIEC
Dokończenie ze str. 3

„Nie oba wiaj się. Nic po dob ne go nie na stą pi, pójdź tyl -
ko ze mną”.

„Nie ma mo wy. Jesz cze nie zwa rio wa łem!”
„A za tem stój, gdzie je steś – od parł ob cy czło wiek. Od -

szedł, a za chwi lę po wró cił, trzy ma jąc ja kiś sznur w rę ku. 
„Chwyć za ko niec po wro zu – po wie dział, i trzy maj go

moc no obu rącz. Ja zła pię za dru gi ko niec i ra zem po bu ja -
my nim nad wę żem”. 

„A po tem?” 
„Póź niej szyb ko zwią że my go”. 
„Zwa rio wa łeś chy ba! Wąż rzu ci się na nas i ro ze rwie

na ka wał ki”. 
„Nie, nie roz szar pie nas. Po zo staw to już mnie.” 
„Nie licz na mnie w tym sza leń stwie. Nie mam za mia ru

ry zy ko wać ży ciem dla te go ro dza ju dresz czy ków”. 
Chcia łem zno wu uciec, lecz nie zna ny po now nie za pew -

nił mnie, że nie mam się cze go oba wiać, bo wąż nie zro bi
mi żad nej krzyw dy. Per swa do wał tak prze ko ny wu ją co, że
po zo sta łem i zgo dzi łem się na je go pro po zy cję. Sam pod -
szedł z dru gie go bo ku strasz li we go wę ża. Roz cią gnę li śmy
sznur i bły ska wicz nie za rzu ci li śmy na pła za. Po twór, pod -
ska ku jąc jak w kon wul sjach, sam uplą tał się w je go zwo je. 

„Trzy maj moc no – krzy czał ob cy czło wiek – nie po -
zwól, by nam uciekł”. Po biegł szyb ko do po bli skiej gru szy
i przy wią zał do niej ko niec trzy ma ne go przez sie bie sznu -
ra. Na stęp nie szyb ko wró cił do mnie i przy mo co wał dru gi
ko niec sznu ra do że la znych krat okien nych do mu. Wąż
w mię dzy cza sie wal czył z praw dzi wą lu ną, by się uwol nić
z si deł. Wił się i skrę cał, pod rzu cał swo je ciel sko i wa lił
o zie mię. Na sku tek te go mio ta nia się je go ciel sko roz ry -
wa ło się na ka wał ki, roz la tu jąc się w strzę pach wo ko ło.
W koń cu po zo stał z nie go sam szkie let. 

Nie zna ny roz wi nął li nę i skrę cił ją w zwój. 
„A te raz uważ nie przy patrz się, co bę dę ro bił”. Po tych

sło wach wło żył zwi nię ty sznur do ja kie goś pu deł ka i za -
mknął je. 

W tym cza sie ota cza ło nas już spo ro chłop ców. Ob cy
po pa ru mi nu tach otwo rzył pu deł ko. Zo ba czy li śmy ze zdu -
mie niem, że sznur w pu deł ku uło żył się w kształt na pi su:
AVE MA RIA – Zdro waś Ma ry jo! 

„Co to wszyst ko zna czy?” – za py ta łem. 
„Wąż – tłu ma czył ów czło wiek – jest sym bo lem sza ta -

na, a sznur to po pro stu mo dli twa ró żań co wa. Ona za pew -
nia opie kę Naj święt szej Ma ryi Pan ny, dzię ki któ rej mo że -
my wal czyć, zwy cię żać i nisz czyć pie kiel nych de mo -
nów”.” 

21 sierp nia 1862 r. po mo dli twach wie czor nych wy cze -
ki wa li śmy z utę sk nie niem dru giej czę ści snu, któ rą za po -
wie dział ks. Bo sko, lecz spo tkał nas sro gi za wód. 

„Ostat niej no cy – po wie dział ks. Bo sko – przy po mnia -
łem so bie, że obie cy wa łem wam opo wie dzieć dru gą część
snu. Wy bacz cie mi jed nak, ale my ślę, że to nie wła ści wa
chwi la, by speł nić da ne przy rze cze nie”. 

Na stęp ne go dnia, 22 sierp nia, na ga by wa li śmy go, by
wy ja wił nam choć by pry wat nie dal szy roz wój snu. Po cząt -
ko wo się spie rał, lecz osta tecz nie, pod wpły wem na szych
na le gań, przy rzekł zro bić to wie czo rem. Pod czas słów ka
po wie dział: 

„Pod na ci skiem wa szych próśb i bła gań ujaw nię wam
dru gą część mo je go snu, oczy wi ście, o ile bę dę w sta nie to
zro bić. Dla ja sno ści sy tu acji chcę wam przy po mnieć, iż
nikt nie po wi nien o tym pi sać czy opo wia dać ko mu kol -
wiek spo za do mu. Dys ku tuj cie te spra wy mię dzy so bą,
śmiej cie się na wet z te go, sło wem rób cie, co wam się po -
do ba, ale tyl ko tu taj, na miej scu. 

Po słu chaj cie! Pod czas roz mo wy z owym nie zna nym
męż czy zną o sznu rze, wę żu i sym bo lach, któ re one wy ra -
ża ją, od wró ci łem się i uj rza łem chłop ców, jak pod no si li
ka wał ki wę żo we go ciel ska i zja da li je. „Co wy ro bi -
cie? – krzyk ną łem – Czy ście osza le li? Prze cież mię so jest
za tru te”. 

„Ale nam bar dzo sma ku je!” – od po wie dzie li. 
W chwi lę póź niej zwa li li się cięż ko na zie mię. Za czę li

mo men tal nie puch nąć, sta jąc się twar dzi jak ka mień. Po -
czu łem się zu peł nie bez rad ny. A tym cza sem co raz wię cej
mło dzień ców zja da ło ka wał ki te go mię sa. Krzy cza łem
i wrzesz cza łem na nich, a na wet ude rza łem z lek ka. Ani
mój głos ani po tęż ne sztur chań ce czy ku ła ki nie od no si ły
żad ne go skut ku. Na miej sce każ de go, któ ry padł bez sił,
zja wiał się in ny. Za wo ła łem wów czas kle ry ków i na ka za -
łem im, by we szli mię dzy chłop ców i wszel ki mi spo so ba -
mi po wstrzy ma li ich od zja da nia tej za tru tej pa dli ny wę żo -
wej. Mo je po le ce nie po zo sta ło bez echa! Go rzej, bo nie -
któ rzy z kle ry ków tak że do łą czy li się do je dzą cych i pa da li
ra że ni śmier cio no śnym ja dem. 

Wstrzą śnię ty wi do kiem ty lu le żą cych w tak okrop nym
sta nie, zwró ci łem się do nie zna jo me go: „Co to wszyst ko
ma zna czyć? Dla cze go wszy scy, choć świa do mi, że to
ścier wo wę żo we po zba wia ich ży cia, chęt nie je spo ży wa -
ją? Dla cze go?” 

„Po nie waż czło wiek zmy sło wy nie ro zu mie spraw
Bo żych. Oto masz wy ja śnie nie!” – od po wie dział ob cy. 

„Czy nie ma za tem spo so bu, by tych bie da ków ura to -
wać?” 

„Ow szem, jest!” 
„Ja ki?” 
„Ko wa dło i mło tek”. 
„Ko wa dło i młot? Po co?” 
„Aby tym chłop com znów przy wró cić ich pier wot ny

kształt”. 
„Uwa żasz, że mam ich po ło żyć na ko wa dło i bić młot -

kiem?” 
„Słu chaj – rzekł ob cy – i ko wa dło i mło tek to sym bo le.

Mło tek jest sym bo lem spo wie dzi św., a ko wa dło zaś ozna -
cza Ko mu nię św. To są środ ki, któ re mu sisz sto so wać”. 

Za bra łem się do pra cy i mo je po czy na nia przy nio sły
skut ki, ale nie ste ty nie w sto sun ku do wszyst kich. Pod czas,
gdy więk szość z nich po wró ci ła do ży cia i od zy ska ła zdro -
wie, kil ku po zo sta ło mar twych, po nie waż źle się spo wia -
da li.” 

(Me mo rie Bio gra fi che)
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„WIELKANOCNY
PACIERZ”

Ks. Jan  Twardowski

Nie umiem być srebrnym aniołem -
ni gorejącym krzakiem -
tyle Zmartwychwstań już przeszło -
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami -
tyle już Alleluja -
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych
jak na koślawej fujarce -
żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski -
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, Gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy -
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku
sumienia wywróci podszewkę -
serca mojego ocali
czerwoną chorągiewką.

Na sza dro ga do Emaus
Nie da le ko Je ro zo li my le ży ma ła miej sco wość zwa na Emaus. To tam

dwaj ucznio wie Je zu sa spo tka li Nie zna jo me go, w któ rym roz po zna li
Zmar twych wsta łe go Je zu sa Chry stu sa. Dla uczniów wy da rze nia po -
prze dza ją ce Zmar twych wsta nie by ły wiel kim szo kiem. Prze ży wa jąc
smak gorz kiej po raż ki ży cio wej po stra cie swo je go Na uczy cie la z tru -
dem uwie rzy li, że On na dal ży je, choć już mi nę ło trzy dni od Je go
śmier ci. 

Czy my nie je ste śmy po dob ni do uczniów z Emaus?
Każ dy z nas ma swo ją dro gę zwąt pie nia dro gę po dob ną do dro gi

z Je ro zo li my do Emaus. Czę sto za da je my so bie py ta nie, jak moż na
wal czyć o ju trzej szy dzień, kie dy nie wi dzi my sen su dzi siej sze go dnia.
Nie raz na sze ży cie idzie w in nym kie run ku niż się sa mi spo dzie wa my.
Lecz trze ba nam jak ucznio wie Je zu sa po ła mać się chle bem, spo tkać
się w mo dli twie, Eu cha ry stii i li te ra tu rze Pi sma Świę te go. Cza sem trze -
ba siąść do sto łu z sa mym Je zu sem Chry stu sem tak jaj zro bi li to Je go
ucznio wie i za pro sić Je go do swo je go ży cia ja ko Pa na Zba wi cie la.
Wte dy otwo rzą nam się oczy i zo ba czy my sie bie w in nej sy tu acji. Wła -
śnie Świę ta Wiel ka noc ne skła nia ją nas do te go by śmy w swo im ży ciu
po tra fi li roz po znać Je zu sa Chry stu sa i od two rzyć Je go dro gę. Wia ra
w Zmar twych wsta łe go Chry stu sa jest wiel kim trium fem i wiel kim
zwy cię stwem dla każ de go czło wie ka. 

Więc ciesz my się, że Je zus praw dzi wie Zmar twych wstał, ży je i jest
mię dzy na mi. 

Zi ta Gi woj no

RADOSNEGO  ALLELUJA!
RADOSNYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO
ORAZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO

NIECH 
ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS
OBUDZI W NAS TO, CO UŚPIONE,

OŻYWI TO, CO JESZCZE MARTWE
NIECH ŚWIATŁO JEGO SŁOWA PROWADZI NAS 

PRZEZ ŻYCIE W RADOŚCI  POKOJU!

CARITAS PARAFIALNA 
W CZAPLINKU
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„Chwila 
z Bogiem”
Życie jest tylko chwilą,
Która szybko przemija.
Za nim obrócisz się za nią
Ona po prostu mija.
Bezpowrotnie nie mija
Z Bogiem spędzona chwila,
Bo ze wszystkich chwil życia
Najpiękniejsza to chwila. 
Zatrzymać chwilę na dłużej,
Spotkać Boga na chwilę…
Minie chwila po chwili
I powróci za chwilę. 
Warto mieć taką chwilę,
Warto oddać ją Bogu...
Naprawdę warto!

Paulina Urkiel

„Znaki 
czasu”
Pozostawił Bóg ślady,
Ślady na tej ziemi,
A my o miłości…
Tak mało dziś wiemy…

Namalował Bóg znaki,
Namalował na niebie,
Uczynił to dla mnie,
Zrobił to dla Ciebie.

Cierpliwie czeka 
aż ktoś je odczyta,
lecz człowiek jest ślepcem 
nie widzi nie pyta.
Znaki to szczególne,
Bo od Boga dane.
Widoczne dla oka,
Lecz nie odczytane.

Ile jeszcze znaków
Potrzeba dla ludzi,
Abyś swoją miłość 
Z „letargu” obudził?

Żyjemy w świecie ciemności,
Ciszy i wielkiego hałasu.
Ślady na ziemi
- Boga znaki czasu…

Paulina Urkiel 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA
POCZĘTEGO W NASZEJ PARAFII

W dniu uro czy sto ści Zwia sto wa nia Pań skie go, 25 mar ca, w na szym ko ście le na stą -
pi ło bar dzo waż ne wy da rze nie. Ka to li cy te go dnia wspo mi na ją, jak ar cha nioł Gar biel
przy szedł do Ma ryi z ra do sną no wi ną, że zo sta ła wy bra na na Mat kę Sy na Bo że go.
Z tej oka zji ci, któ rzy czu ją, że po win ni śmy wal czyć o ży cie każ de go dziec ka po czę -
te go, mo gli przy stą pić do Du cho wej Ad op cji Dziec ka Po czę te go Za gro żo ne go Za gła -
dą. Jest to ad op cja du cho wa dziec ka po czę te go za gro żo ne go za bi ciem w ło nie mat -
ki. Wy ra ża na jest oso bi stą mo dli twą jed nej oso by o oca le nie ży cia dziec ka wy bra ne -
go przez Bo ga Daw cę Ży cia. Trwa przez 9 mie się cy, okres wzro stu dziec ka w ło nie
mat ki. Zo bo wią za nie ad op cyj ne, po prze dza przy rze cze nie, któ re je utwier dza. I wła -
śnie 25 mar ca 2011 ro ku na Mszy Świę tej o go dzi nie 18.00 od by ło się przy rze cze nie
dla chcą cych pod jąć się tej ad op cji. Na rę ce ks. Pro bosz cza spo ra gru pa pa ra fian
przy rze kła, że co dzien nie bę dzie od ma wiać 1 dzie siąt kę ró żań ca i speł niać do bry
uczy nek w in ten cji dziec ka po czę te go. Każ da z osób przy stę pu ją cych do ak cji zło ży -
ła pi sem ną de kla ra cję na rę ce ks. Pro bosz cza, że bę dzie ro bić wszyst ko, by ży cie
ludz kie by ło sza no wa ne od po czę cia, nie tyl ko od uro dze nia. Wszyst kim, któ rzy pod -
ję li się te go za da nia, ży czy my wy trwa ło ści w mo dli twie i do brych uczyn kach, a tak -
że by po tra fi li swo im ży ciem świad czyć o je go nie za prze czal nej war to ści.

WY BRA ŁA CHRY STU SA
Mło da, pięk na dziew czy na. Mia ła wy bór: zmia na wy zna nia i dal -

sze ży cie al bo trwa nie przy swo jej wie rze i pew na śmierć. Wy bra ła

Chry stu sa.
14 mar ca zmar ła w Mo skwie 23-let nia Ali na Mi lan, stu dent ka pią te go ro ku wy -

dzia łu pra wa sto łecz ne go uni wer sy te tu. Kil ka mie się cy te mu le ka rze zdia gno zo wa li
u niej cięż ką cho ro bę wą tro by. Je dy nym ra tun kiem, by oca lić jej ży cie, oka zał się
prze szczep te go or ga nu. W Ro sji jed nak nie wy ko nu je się trans plan ta cji wą tro by.
Pod ko niec ze szłe go ro ku Ali na wraz z mat ką uda ły się więc do Tel Awi wu, gdzie te -
go ty pu ope ra cje są wy ko ny wa ne. Prze szła wstęp ne ba da nia w tam tej szej kli ni ce, któ -
re po twier dzi ły, że tyl ko szyb ka ope ra cja jest w sta nie ura to wać jej ży cie.

Mat ka i cór ka wró ci ły do Mo skwy, gdzie sta nę ły przed po waż nym wy bo rem.
Trans plan ta cja jest bar dzo kosz tow nym za bie giem, a ro dzi na Mi la nów nie mia ła
środ ków na jej sfi nan so wa nie. Po ja wi ła się jed nak moż li wość bez płat ne go wy ko na -
nia ope ra cji. Wa run kiem by ło otrzy ma nie izra el skie go oby wa tel stwa, z czym wią że
się bez płat ny do stęp do pań stwo wej opie ki me dycz nej. By ło to o ty le pro ste, że Ali na
mia ła w ro dzi nie ży dow skich przod ków. Po ja wi ło się jed nak pew ne „ale”...

Że by otrzy mać izra el skie oby wa tel stwo, na le ży wy peł nić od po wied nią an kie tę.
W jed nej z ru bryk na le ży wpi sać de kla ro wa ne wy zna nie. We dług pra wa obo wią zu ją -
ce go w Izra elu oby wa te lem te go kra ju mo że zo stać tyl ko ten, kto za de kla ru je się ja ko
wy znaw ca ju da izmu lub ja ko ate ista. Wpi sa nie do ru bry ki sło wa „chrze ści ja nin” au -
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to ma tycz nie za my ka dro gę do izra el skie go oby wa tel stwa.
Ali na od mó wi ła wy peł nie nia an kie ty. „Nie ma ta kiej ce ny,
za któ rą mo gła bym wy rzec się Chry stu sa”, po wie dzia ła
dziew czy na, dla któ rej ce ną do za pła ce nia by ła utra ta wła -
sne go ży cia.

Za cho wa ła się re la cja kie row ni ka du cho we go Ali ny Mi -
lan, o. Alek san dra Na ru sze wa, któ ry był świad kiem pod ję -
cia przez nią de cy zji. Oto je go opis:

Że by otrzy mać szyb ką po moc le kar ską i szan sę
na dal sze ży cie, mu sia ła na pi sać tyl ko jed no sło wo:
„ate ist ka” lub „ju da ist ka”... Z tym py ta niem zwró -
ci ła się do mnie przez te le fon. Co ro bić? Le ka rze
mó wi li, że cza su ma bar dzo ma ło: dwa, trzy ty go -
dnie...

Wy bór był pro sty – al bo skła mać, wy rzec się swo -
jej wia ry i otrzy mać na dzie ję na prze ży cie, al bo cał -
ko wi cie za ufać Bo gu.

Z mie sza ny mi uczu cia mi je cha łem do niej
do szpi ta la. Obok mnie sie dzia ła jej mat ka ze zmę -
czo ną i przy gnę bio ną twa rzą. W sa li re ani ma cyj nej
cze kał na mnie czło wiek, ocze ku ją cy na od po -
wiedź – praw do po dob nie od po wiedź na naj waż niej -
sze py ta nie w jej ży ciu.

Nie je stem po to, by de cy do wać o czy im kol wiek
lo sie i nie wie dzia łem, co po wie dzieć... choć praw -
dę mó wiąc wie dzia łem, ale...

Jesz cze przed wej ściem do cho rej mat ka dziew -
czy ny po wie dzia ła mi, że wspól nie z cór ką pod ję ły
już de cy zję... Prze rwa łem jej i zmie ni łem szyb ko
te mat, gdyż ba łem się usły szeć to, co by ło by
naj strasz niej sze dla mnie, ja ko ka pła na i chrze ści -
ja ni na.

Gdy wsze dłem do sa li, zo ba czy łem wy chu dzo ną,
żół tą, le d wie po dob ną do 22-let niej dziew czy ny,
isto tę. Pa trzy ła na mnie jed nak ja snym wzro kiem,
a w jej oczach wi dzia łem ja kąś za dzi wia ją cą pew -
ność i twar dość.

„My już po sta no wi ły śmy wszyst ko z ma mą – po -
wie dzia ła bez zbęd nych wstę pów Ali na. – Nie zdej -
mę krzy ża i nie wy rzek nę się wia ry. Nie ma ta kiej
ce ny.”

Gdy o. Na ru szew że gnał się z ko bie ta mi, za py tał, co bę -
dą te raz ro bić. Po wie dzia ły, że po szu ka ją spon so rów, któ -
rzy być mo że zgo dzą się sfi nan so wać ope ra cję. „Ale nie
ma cie już prze cież cza su”, wtrą cił ka płan. „Przed na mi
wiecz ność”, od po wie dzia ła dziew czy na.

Przy ja cie le Ali ny z mo skiew skie go uni wer sy te tu po sta -
no wi li ze brać po trzeb ną su mę, zor ga ni zo wa li zbiór kę,
da wa li ogło sze nia, ale nie uda ło im się. Ali na zmar ła
14 mar ca.

Przed śmier cią zdą ży ła jesz cze na pi sać w in ter ne cie list
do przy ja ciół:

Nie wy ka za łam żad ne go bo ha ter stwa. Nie do ko -
na łam te raz żad ne go wy bo ru, bo swo je go wy bo ru
do ko na łam już daw no – je stem pra wo sław ną chrze -
ści jan ką.

Da lej pi sa ła: 

Mam przed so bą do ku ment z Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych Izra ela. Jest tu ta ki pas sus: „przyj -
mu ję oby wa tel stwo/pra wo/re li gię da ne go kra ju”,
wy star czy tyl ko pod pi sać. Po wiedz cie sa mi, czy
mam wy bór? Naj waż niej sze nie to, co na pa pie rze,
ale to, co w du szy... a tam za ufa nie Bo gu sil niej sze
jest od wszel kich pa pie rów, praw, kra jów, strasz -
nych dia gnoz i cza sów! I na wet w naj cięż szych
chwi lach nie opusz cza mnie po czu cie, że Bóg trzy -
ma mnie za rę kę... Je dy ny wy bór, któ re go do ko na -
łam już daw no i nie jest on zwią za ny z żad nym oby -
wa tel stwem, to wia ra w Bo ga. I bez wzglę du
na wszyst ko, bę dę mu dzię ko wać za to, co mnie
spo tka. 

Na koń cu Ali na po dzię ko wa ła wszyst kim, któ rzy pa -
mię ta li o niej i trosz czy li się o nią. Pod kre śli ła, że nie jest
żad ną bo ha ter ką. Praw dzi we bo ha ter stwo to zo sta wić
na bo ku wszyst kie swo je spra wy i za jąć się bliź nim,
brzmia ły jej ostat nie sło wa skie ro wa ne do przy ja ciół.

Wiecz ny od po czy nek racz jej dać Pa nie!

Ta ras Su cho re bryk
(ze stro ny in ter ne to wej www.fron da.pl)
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Zwycięzca

Nadeszła Wielkanoc jak zawsze co roku.
Dzwony nam radość głoszą od rana, 
że Pan nasz Jezus Zmartwychwstał.
Pokonał piekło złego – szatana.

Jezus zwyciężył, król tak potężny.
Drogę otworzył nam do Nieba.
Cieszmy się wszyscy Jego osobą.
Za Jego głosem iść trzeba.

Dzięki Ci Jezu za Twe zwycięstwo.
Za to, że ludzi tak ukochałeś.
W mękach cierpiałeś za nas na krzyżu.
Nam grzesznym ludziom Niebo  dałeś.

Więc się starajmy trwać przy Jezusie.
On jest największy nasz król jedyny.
Przez śmierć okrutną na krzyżu,
zgładził nam grzechy i winy.

Cieszmy się wszyscy, śpiewajmy wdzięcznie.
Chwalmy  Jezusa Zmartwychwstałego.
Niech Jego miłość otoczy Ziemię.
Nad Boga nie ma nic w świecie lepszego.

Halina Kramarczyk
Czaplinek, kwiecień 2011 r.

Na  Zmartwychwstanie

Alleluja, pieśń radosną

głoszą dzwony nam od rana

i witają wczesną wiosną 

Zmartwychwstałego Jezusa – Pana.

Alleluja! – śpiewajmy wesoło

ciesząc się ze zdarzenia tego,

że Jezus Chrystus Zmartwychwstał,

że mamy Go już żywego.

Alleluja! – wesel się ziemio,

obmyte najświętszą  krwią Pana.

Nie  toń już  w ciemności grzechu

- zobacz do Nieba, otwarta brama.

Okowy śmierci już rozerwane.

Jezus radosny z martwych powstaje,

w królewskiej szacie wznosi się w Niebo.

Zwyciężył piekło: Niebo nam  daje.

Halina Kramarczyk

Czaplinek, kwiecień 2011 r.



Nad trum ną księ dz

Kie dy umie ra ksiądz, cier pi nie tyl ko ro -
dzi na, z któ rą złą czo ny był wię za mi krwi.
Cier pi zgro ma dze nie za kon ne, sio stry
i bra cia słu żą cy w tej sa mej re gu le. Cier pią
też Je go pa ra fia nie, któ rym spra wo wał Eu -
cha ry stię. Mo rze lu dzi, z któ ry mi pra co wał
i, któ rym słu żył.

Na po grze bach na szych bli skich są łzy. Na po grze -
bie księ dza jest za du ma i na dzie ja, proś ba i pew ność,
że On już jest przed tro nem Pa na. Wy prze dził nas
w dro dze. Już tam jest… i da lej bę dzie słu żył i wy pra -
szał nam ła ski, bo w tę służ bę Bo gu i lu dziom wrósł
już tu na zie mi.

Mar co wy po chmur ny dzień. Au to bus z Cza plin ka
wie zie nas do Pi ły na po grzeb ks. Ka zi mie rza Le wan -
dow skie go SDB – „Czar ne go” (tak Go tu wszy scy na -
zy wa li śmy). 

Ja ki bę dzie ten po grzeb?! Nie bo za chmu rzo -
ne, – mży deszcz.

Wcho dzi my do ko ścio ła. Ci cho, do stoj nie. Tłu my
mło dzie ży od święt nie ubra nej z bia ły mi ró ża mi.
Przed pre zbi te rium stoi skrom na, otwar ta trum na
z do cze sny mi szcząt ka mi księ dza Ka zi mie rza. Każ dy
przy klę ka, do ty ka dło ni zmar łe go, ro bi znak krzy ża,
że gna się z Nim i po le ca Je go du szę Bo gu.

Bę dzie Go nam bra ko wa ło, zwłasz cza Je go na uk
tra fia ją cych pro sto w ser ce. Do dziś pa mię tam sło wa
z Je go        ho mi lii wy gło szo ne któ rejś Wiel ka no -
cy: – „Chry stus           Zmar twych wstał; – ale wy nie
wie rzy cie” – do dał ci cho po chwi li. 

– Jak to nie wie rzy my?! 
– Co ksiądz mó wi, prze cież przy szli śmy na mszę

świę tą – my ślę; a po chwi li w ser cu sły szę głos.
– Jak wie rzysz?!
– Czy je steś w sta nie od dać swój dom i wszyst ko co
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po sia dasz na po trze by bied nych i za cząć wszyst ko
od no wa?

– Czy je steś w sta nie z mi ło ścią słu żyć czło wie ko -
wi, któ ry z cie bie szy dzi, ma cię za nic, prze śla du je
cię. 

A Je zus słu żył i ksiądz też słu żył: za mi skę stra wy,
sta ry sa mo chód, kąt do spa nia, ja kieś odzie nie. Sta wał
co dzien nie do wal ki ze złem, któ re nisz czy ło du sze
Je go wy cho wan ków. Co dzien nie z nim wal czył, nie
pa trząc na ce nę ja ką mu si za to za pła cić. Wal czył ze
złem, któ re też do ty ka ło i Je go du szy. 

Bia łe ró że i mło dzież, „trud na mło dzież po gu bio na
w świe cie zła”, a tak god nie, tak pięk nie uczest ni czy -
ła w ce re mo nii po grze bu. 

Krzy że wznie sio ne wy so ko na cmen ta rzu
nad trum ną pa ste rza i sło wa pie śni: „Nie zdej mę krzy -
ża z mo jej ścia ny, choć by mnie umrzeć trze ba…., bo
krzyż to klucz do nie ba”.

Coś ści ska za gar dło, łzy ci sną się do oczu. Ja ka jest
mo ja wia ra?!

Na czas ce re mo nii deszcz prze stał pa dać. Nie bo
za ja śnia ło bla skiem słoń ca, lek ki wia te rek po ru szał
cho rą gwie i sztan da ry. Kie dy po skoń czo nej uro czy -
sto ści wszy scy ze wszyst kim już się przy wi ta li i po -
że gna li, a drzwi au to ka ru za mknę ły się za ostat nim
uczest ni kiem po grze bu, znów nie bo za snu ło chmu ra -
mi. Za czął pa dać deszcz.

Ha li na Kra mar czyk

Cza pli nek, dn. 11.04.2011 r.



10

„Oj czy zna to rów nież
i pa mięć”

W Sta rym Te sta men cie jest mo wa o pa mię ci
Bo ga do czło wie ka i od wrot nie. Pa mięć na le ży
ćwi czyć i prze ka zy wać mło dym po ko le niom.
Wy cią gać wnio ski i da lej żyć bli sko Pa na Bo ga.
Pa mięć o ro dzi nie, naj bliż szych, ale i tak że o na -
szej oj czyź nie. Wspo mnie nia po wro tu na sze go
mia stecz ka do ma cie rzy, o żoł nier zach, któ rzy
wal czy li o nie pod le głość, mi ło ści i su we ren ność.
Dnia 03 mar ca od by ły się uro czy sto ści po wro tu
Cza plin ka do ma cie rzy. Spo tka nie z żoł nie rza mi
na Ryn ku, pocz ta mi sztan da ro wy mi, ho no ro wą
re pre zen ta cją Woj ska Pol skie go i de le ga ta mi
wszyst kich pla có wek oświa to wych – przed szko -
li, szko ły pod sta wo wej, gim na zjal nej i po nad -
gim na zjal nej – da ło wy raz pa mię ci i wdzięcz no -
ści za po le głych za na sze mia stecz ko. Uro czy sta
Msza Świę ta w na szym wie czer ni ku, któ rą ce le -
bro wał ks. Dy rek tor i Pro boszcz Mi ro sław Kur -
kie wiczE sdb wraz z księż mi pro bosz cza mi z Bro -
czy na i Siem czy na oraz ks. vi ce Dy rek to rem
SOW Z Trzciń ca Ada mem Ki ziu kiem sdb. Oko -
licz no ścio wa ho mi lia za wie ra ła wąt ki pa trio tycz -
ne, mi ło ści do oj czy zny, do żoł nie rzy, do dru giej
oso by. War to żyć naj lep szy mi war to ścia mi to co
da je nam de ka log, mi łość i prze ba cze nie, od po -
wie dzial ność i wza jem na po moc. Po Eu cha ry stii
na na szym cmen ta rzu od by ły się mo dli twy
za po le głych, zo sta ły zło żo ne wień ce i kwia ty
przy po mni ku pa mię ci.

Tyl ko wier na pa mięć o prze szło ści jest w sta -
nie za gwa ran to wać do bre przy go to wa nie
do przy szło ści.

Wspól ne świę to wa nie
Tra dy cyj nie jest ta ki je dy ny dzień w ro ku,

w któ rym każ dy z nas ob cho dzi swo je imie ni -
ny. Szcze gól nie każ dy prze ży wa dzień imie nin
swo je go ks. Pro bosz cza. Ta ka uro czy stość od -
by ła się 06 mar ca br. gdzie w na szym wie czer -
ni ku na głów nej Mszy Świę tej zo sta ła od pra -
wio na in ten cja za na sze go dro gie go so le ni-
zan ta ks. Dy rek to ra i Pro bosz cza Mi ro sła wa
Kur kie wi cza sdb. W ka za niu uka za łem cha rak -
te ry stycz ne cno ty, któ re po sia da nasz prze ło żo -
ny, do bre je go stro ny i róż ne ra do ści z Je go ży -
cia, tzw. kwiat ki ks. Pro bosz cza. Na za koń cze -
nie Eu cha ry stii po szcze gól ne pa ra fial ne gru py,
jak i rów nież oso by pry wat ne zło ży ły ser decz -
ne imie ni no we ży cze nia jak i drob ne upo min ki.
Wspól ne świę to wa nie jest ra do ścią, wza jem ną
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mi ło ścią i nie bem pod któ rym wszyst ko
kwit nie.

Dzię ku ję wszyst kim za po moc w przy go to -
wa niu imie nin ks. Pro bosz cza.

VI Sa le zjań ski Tur niej
Te ni sa Sto ło we go

Już po raz szó sty w De brz nie od był się tur niej te ni sa
sto ło we go. Te go rocz ne za wo dy od by ły się 2 kwiet -
nia 2011r w Ze spo le Szkół przy uli cy Kró lew skiej 8.
Ucznio wie zo sta li po dzie le ni na 3 ka te go rie; szko ła pod -
sta wo wa, gim na zjal na i po nad gim na zjal na. Na si ucznio -
wie wzię li udział we wszyst kich ka te go riach. Wszyst ko
roz po czę ło się uro czy stą Mszą Świę ta w pa ra fial nym
ko ście le pod we zwa niem Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma ryi Pan ny, któ rej prze wod ni czył In spek to rial ny
Dusz pa sterz LSO ks. Le szek Głów czyń ski sdb a oko -
licz no ścio wą ho mi lię wy gło sił ks. Ja cek Bra kow ski sdb
opie kun LSO z Ru mi. Na stęp nie uda li śmy się na miej -
sce roz gry wek i na stą pił czas lo so wań i roz gry wek.
Po za cię tych ale i ra do snych za wo dach zo sta li śmy po -
czę sto wa ni pysz nym obia dem, aby wzmoc nić si ły i na -
brać mo cy do dal sze go chrze ści jań skie go ży cia. Spo tka -
nie wspól no to we, wy mia na zdań, wza jem ne spo tka nie,
uści ski i roz gryw ki na pa wa ły mi ni stranc ką ra do ścią.
Na ko niec spo tka nia od by ła się uro czy stość wrę cza nia
dy plo mów, pu cha rów i róż nych cie ka wych rze czo wych
na gród. Na sza cza pli nec ka gru pa wy wal czy ła I miej sce,
zdo by li śmy ra zem 61 punk tów, po nas Kaw ni ce 51
punk tów a na 3 miej scu Ru mia pa ra fia Pod wyż sze nia
Krzy ża 40 punk tów. Na si mi ni stran ci otrzy ma li me da le,
dy plo my, naj waż niej szy pu char i róż ne na gro dy rze czo -
we. Dzię ku ję wszyst kim mi ni stran tom za czyn ny udział
w za wo dach te ni sa sto ło we go jak i rów nież w służ bie
przy Oł ta rzu Pań skim w na szym cza pli nec kim wie czer -
ni ku. War to być do brym oby wa te lem i wzo ro wym
chrze ści ja ni nem. EEEE

Li sta za wod ni ków: Sz. Ro ma no wicz, W. Le wan dow -
ski, P. Kłoss, A. Gaw lik, D. Ło jek, J. Le wan dow ski, P.
Szu sto wicz, D. Ro ma no wicz, M. Dze nis.

Ki bi ce:E J. Kłoss, P. Waś i K. Si wek.
Ko lej ne dru ży no we miej sca: 4 – De brz no, 5 – Byd -

goszcz, 6 – Swob ni ca, 7 – Ko byl ni ca, 8 – Pi -
ła, 9 – Głów czy ce, 10 – Ru mia Wspo mo ży ciel -
ka, 11 – Lu brza, 12 – To ruń.

Naj lep szy za wod nik: Szy mon Ro ma no wicz z Cza -
plin ka. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Opie kun LSO: ks. J. Ko biał ka sdb. 

i aspi rant R. Cha bow ski.
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Młodzieżowe rekolekcje
W dniach do 04 – 06 kwiet nia br. od by wa ły

w na szej sa le zjań skiej pa ra fii re ko lek cje dla mło -
dzie ży szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal -
nych. Prze pro wa dził je ks. Mi cha ła Me jer sdb
z pa ra fii św. Ja na Bo sko z Pi ły. Ksiądz re ko lek cjo -
ni sta wraz z ze spo łem „Ado naj” wpro wa dzi li
mło dzieżE  w kli mat za du my, re flek sji i ra do ści
w du chu ks. Bo sko. Zo sta ły po ru szo ne te ma ty sa -
kra men tu po ku ty, Eu cha ry stii, wza jem nej od po -
wie dzial no ści je den za dru gie go oraz sen su praw -
dzi we go ze swo ich grze chów, wad i nie chrze ści -
jań skich po staw. Każ de go dnia od by wa ły się
przy go to wa ne scen ki w do bo rze do te ma tu dnia.
Na sza mło dzież chęt nie uczest ni czy ła w re ko lek -
cjach, bra ła ak tyw ny udział, sko rzy sta ła z sa kra -
men tu po ku ty i licz nie przy stą pi ła do Ko mu nii
świę tej. Dzię ku je my czci god ne mu ks. Mi cha ło wi
za prze pro wa dzo ne re ko lek cji, ze spo ło wi „Ado -
naj” za pro wa dze nie śpie wu, wy cho waw cą i na -
uczy cie lom za po moc i wspar cie oraz czu wa nie
nad mło dym po ko le niem a naj lep szej mło dzie ży
za udział w re ko lek cjach. Był to czas oso bi ste go
wzra sta nia du cho we go, mo dli twy i chrze ści jań -
skiej po sta wy ocze ku jąc ra do snych i naj waż niej -
szych świąt Zmar twych wsta nia Pań skie go.

Rekolekcje dla ogółu
wiernych

W na szej pa ra fii w trak cie 5 ty go dnia Wiel -
kie go Po stu mie li śmy oka zję uczest ni czyć
w spo tka niach re ko lek cyj nych. Pro wa dził je sa -

le zja nin, pra cu ją cy w Gdań sku -Oru nii ks. Ta de usz Ki ciń ski.
W nie dzie lę, pod czas Mszy Świę tych przy po mi nał nam sens re ko -
lek cji, przy ta cza jąc kon kret ne przy kła dy z ży cia i lu dzi współ cze -
snych, i świę tych. Dru gie go dnia re ko lek cji Ksiądz Ka zno dzie ja
pod kre ślał sens spo wie dzi przed świą tecz nej, we wto rek w skon -
den so wa ny spo sób oma wiał Eu cha ry stię ja ko pod sta wo wy punkt
od nie sie nia czło wie ka wie rzą ce go, na to miast ostat ni dzień sta no -
wił pew ne go ro dza ju pod su mo wa nie re ko lek cji. W cza sie każ de go
dnia by ła oka zja do spo wie dzi, uczest ni cze nia w Mszy Świę tej
o go dzi nie 7.00, 11.00 i 18.00. We wto rek Msza Świę ta o go dzi -
nie 11.00 by ła ad re so wa na szcze gól nie do lu dzi star szych i cho -
rych, po nie waż w jej trak cie moż na by ło przy stą pić do sa kra men tu
na masz cze nia cho rych. Zro bi ło to na praw dę du że gro no pa ra fian.
Oby owo ce na szych re ko lek cyj nych spo tkań by ły trwa łe i cią gle
ży we. 

ks. Ja ro sław sdb
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Droga Krzyżowa
Wiel ki Post to czas bu dze nia się z zi mo we go

i du cho we go le tar gu, pew nej nie mo cy i le ni stwa.
Nad cho dzą ca wio sna bu dzi nas do ży cia, da je na -
dzie ję i opty mizm, sta je my się ra do śniej si i ma -
my ocho tę na dzia ła nie i po ko ny wa nie wszel kich
trud no ści. Wiel ki Post to rów nież i czas za du my
nad swo im ży ciem w łącz no ści z Chry stu sem
ukrzy żo wa nym. Prze ży wa nie gorz kich ża li i dro -
gi krzy żo wej oraz czy nie nie swo ich po sta no wień
i pa mięć o bied nych mo bi li zu je nas mi ło ści Bo ga
i bliź nie go, do pod no sze nia swo je go du cha,
do czy nie nia do brych uczyn ków. W pią tek
15 kwiet nia br. po wie czor nej Eu cha ry stii od -
by ła się dro ga krzy żo wa w na szym mia stecz ku.
W oto cze niu po li cji nio są cy krzyż po szcze gól ne
gru py pa ra fial ne i wszy scy wier ni roz wa ża li mę -
kę i śmierć Je zu sa Chry stu sa. Przy go to wa ne roz -
wa ża nia da ły nam re flek sję nad chrze ści jań skim
ży ciem, na szy mi czy na mi, po ru sza jąc na sze su -
mie nia. Dzie ci, mło dzież, star si da li przy kład
chrze ści jań skiej wia ry śpie wa jąc roż ne pie śni
wiel ko post ne idąc śla da mi krzy ża Chry stu so we -
go. Dzię ku je my wszyst kim pa ra fia nom któ rzy
sko rzy sta li z ko lej nej ła ski i od pu stu, pod no sząc
swo je go du cha ku Chry stu so wi Ukrzy żo wa ne go
ale i Zmar twych wsta łe go.

ks. Ja ro sław sdb
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W NASZEJ
WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Sakrament chrztu przyjęli:

Szymon Wiktor DREGER, Jan GOŁĘBIEWSKI,
Adam PARZĄDKA-LIPINSKI, Julia Beata LISIECKA

Sakrament małżeństwa zawarli:

Radosław DREGER I Anna Sylwia STEFANIAK
Adam BŁACHOWSKI I Alicja Ewa SZUMSKA

Do wieczności odeszli…

Franciszek RUDZIONEK,  Maria KOMOROWSKA,  
Władysław KUSZTAL, Janina CIURUŚ,  Jan SZYMAŃSKI, 
Patryk ROGOWSKI,  Anna GRUBIZNA

UWAGA!!!

Zachęcamy wszystkich
do włączenia się w tworzenie
naszego pisma parafialnego, 

podzielmy się 
ze sobą dobrem serc imumysłów, refleksją o kościele,

o parafii i życiu społecznym.

Oczekujemy na wasze pomysły i sugestie
oraz świadectwa!

Spotkania redakcji AVE:
12 i 19 maja 2011 r. o godz. 19.15.


