
Pan moim światłem i zbawie-
niem moim, śpiewał Izrael od 
pokoleń. I oto nadszedł czas, 
gdy proroctwa się wypełniły  
i lud, który siedział w ciemno-
ści, ujrzał światło wielkie.  

W cudzie Wcielenia Bóg stał 
się człowiekiem, by tak jak my 
żyć i umrzeć. A przez swoje 
zmartwychwstanie przeprowa-
dził nas razem z sobą do życia 
wiecznego. Podczas każdej Eu-
charystii ogarnia nas to samo, 
jedyne i niepowtarzalne Świa-
tło – Jezus Chrystus, w którym 
jest nasze zbawienie. 
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 LITURGIA SŁOWA   
Iz 8, 23b - 9, 3; Ps 27; 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23  

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opu-
ścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na po-
graniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka 
Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Za-
jordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło 
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd 

począł Jezus nauczać i mówić: 
„Nawracajcie się, albowiem bli-
skie jest królestwo niebieskie”. 
Przechodząc obok  Jeziora Gali-
lejskiego, Jezus ujrzał dwóch 
braci: Szymona, zwanego Pio-
trem, i brata jego, Andrzeja, jak 
zarzucali sieć w jezioro; byli bo-
wiem rybakami. I rzekł do nich: 
„Pójdźcie za Mną, a uczynię was 
rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 
A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebe-
deusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali 
w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź  

i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię 
o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. – Oto słowo Pańskie. 

 

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 
Papież Franciszek ustanawia 

Niedzielę Słowa Bożego. Będzie-

my ją obchodzić co roku w trze-

cią niedzielę okresu zwykłego. Po 

raz pierwszy 26 stycznia 2020 

roku.  
„Ustanawiam zatem – pisze papież 

Franciszek Liście Apostolskim  
w formie Motu Proprio «Aperuit illis» 
– trzecią niedzielę zwykłą w ciągu ro-
ku, jako poświęconą celebracji, re-

fleksji oraz krzewieniu słowa Bożego. 
Ta Niedziela Słowa Bożego  staje się 
odpowiednim momentem okresu ro-
ku, w którym jesteśmy wezwani do 
wzmocnienia więzi z wyznawcami 
judaizmu oraz do modlitwy o jedność 
chrześcijan. Nie jest to przypadek: ce-
lebrowanie Niedzieli Słowa Bożego 
wyraża charakter ekumeniczny, po-
nieważ Pismo Święte wskazuje tym, 
którzy się w nie wsłuchują, drogę do 

przebycia, aby dojść do trwałej i au-
tentycznej jedności”. (…) 

Biblia zatem, będąc Pismem Świę-
tym, mówi o Chrystusie i ogłasza Go 
jako tego, który musi przejść przez 
cierpienie, aby wejść do chwały (por. 
w. 26). Nie jakaś pojedyncza część 
Biblii, ale wszystkie jej Księgi mówią 
o Nim. Bez nich Jego śmierć i zmar-
twychwstanie są nie do odczytania. 
Oto dlaczego jedno z najstarszych 
wyznań wiary podkreśla, «że Chry-



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
1275 Wtajemniczenie chrześci-
jańskie dokonuje się przez trzy 
sakramenty: chrzest, który jest 
początkiem nowego życia; 
bierzmowanie, które jest jego 
umocnieniem, i Eucharystię, 
która karmi ucznia Ciałem  
i Krwią Chrystusa, by prze-
kształcić go w Niego. 
1276 "Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Uczcie je zacho-
wywać wszystko, co wam przy-
kazałem" (Mt 28,19-20). 
1277 Chrzest jest narodzeniem 
do nowego życia w Chrystusie. 
Zgodnie z wolą Pana jest on ko-
nieczny do zbawienia, tak jak 
Kościół, do którego chrzest 
wprowadza. 
1278 Istotny obrzęd chrztu po-
lega na zanurzeniu kandydata w 
wodzie lub polaniu wodą jego 
głowy z równoczesnym wezwa-
niem Trójcy Świętej, to znaczy 
Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
1279 Skutek chrztu lub łaski 
chrzcielnej jest bardzo bogatą 
rzeczywistością. Obejmuje ona: 
odpuszczenie grzechu pierwo-
rodnego i wszystkich grzechów 
osobistych, narodzenie do no-
wego życia, przez które czło-
wiek staje się przybranym sy-
nem Ojca, członkiem Chrystusa, 
świątynią Ducha Świętego. 
Przez fakt przyjęcia tego sakra-
mentu ochrzczony jest włączony 
w Kościół, Ciało Chrystusa,  
i staje się uczestnikiem kapłań-
stwa Chrystusa. 

stus umarł – zgodnie z Pismem – za 
nasze grzechy, że został pogrzebany, 
że zmartwychwstał trzeciego dnia, 
zgodnie z Pismem: i że ukazał się Ke-
fasowi» (1 Kor 15,3-5). Tak też Pismo 
Święte mówi o Chrystusie, pozwala-
jąc nam wierzyć, że Jego śmierć  
i zmartwychwstanie nie należą do mi-
tologii, ale do historii i są w centrum 
wiary Jego uczniów.  

Więź między Pismem Świętym  
a wiarą ludzi jest głęboka. Ponieważ 
wiara rodzi się ze słuchania, a słucha-
nie jest skoncentrowane na słowie 
Chrystusa (por. Rz 10, 17), zaprosze-
nie, które rodzi się w tej relacji, staje 
się pilne i ważne, tak że wierzący mu-
szą przeznaczyć czas na słuchanie 
Słowa Pana zarówno w działaniu li-
turgicznym, jak i modlitwie oraz re-
fleksji osobistej. (…) 

Ciągłe czytanie Pisma Świętego  
i uczestnictwo w Eucharystii pozwala-
ją rozpoznać osoby należące do siebie 
nawzajem. Jako chrześcijanie jeste-
śmy jednym ludem kroczącym w hi-
storii, jesteśmy silni obecnością Pana 
pośród nas, który do nas przemawia  
i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii 
nie powinien być „raz w roku”, ale  
w każdym dniu roku, ponieważ mu-
simy pilnie stać się bliscy Pismu 
Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, 
który nigdy nie przestaje dzielić się 
Słowem i Chlebem we wspólnocie 
wierzących. W tym celu musimy 
wejść w bliską relację z Pismem 
Świętym, w przeciwnym razie nasze 

serce pozostanie zimne, a oczy za-
mknięte, dotknięte niezliczonymi for-
mami ślepoty.  

Pismo Święte i sakramenty są nie-
rozłączne. Kiedy Sakramenty są 
wprowadzane i oświecane przez Sło-
wo, ukazują się one wyraźnie jako cel 
podróży, w której sam Chrystus 
otwiera umysł i serce na rozpoznanie 
swego zbawczego działania. W tym 
kontekście nie należy zapominać  
o nauce płynącej z Księgi Apokalipsy. 
Oto Pan stoi u drzwi i kołacze. Jeśli 
ktoś usłyszy Jego głos i drzwi otwo-
rzy, wejdzie On do środka, aby spo-
żyć wspólny posiłek (por. Ap 3, 20). 
Jezus Chrystus puka do naszych drzwi 

przez Pismo Święte; jeśli słuchamy  
i otwieramy drzwi umysłu i serca, 
wchodzi On w nasze życie i z nami 
zostaje. (…) 

Niech Niedziela poświęcona Słowu 
sprawi, by w Ludzie Bożym wzrosła 
religijna i bliska znajomość Pisma 
Świętego, jak święty autor nauczał już 
w dawnych czasach: «Słowo to bo-
wiem jest bardzo blisko ciebie:  
w twych ustach i w twoim sercu, byś 
je mógł wypełnić»” (Pwt 30, 14). 

 

List Przewodniczącego Komisji ds. 
Instytutów Życia Konsekrowanego  

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na 
Dzień Życia Konsekrowanego 2.02.2020  

Umiłowani w Chrystusie Panu 

Bracia i Siostry! 
Oto wielka tajemnica wiary – to 

pierwsze słowa, które kapłan wypo-
wiada w czasie każdej Eucharystii, po 
słowach konsekracji i ukazaniu wier-
nym Ciała i Krwi Chrystusa. I rze-
czywiście – wielka jest to tajemnica 
wiary… Tajemnica, która jednocze-
śnie jest źródłem, korzeniem i szczy-
tem całej naszej drogi ku życiu 
wiecznemu. Eucharystia jest tym sa-
kramentem, który nieustannie odkry-
wamy, do którego dorastamy i którym 
żyjemy. To właśnie TU, w Euchary-

stii, Chrystus, Syn Boga Żywego jest 
z nami „przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” (Mt 28,20).  To 
TU jest On bardzo blisko każdego  
z nas, a my w Nim żyjemy, poruszamy 
się i jesteśmy (por. Dz 17,27-28). 

Gdy na słowa: Oto wielka tajemnica 
wiary, odpowiadamy z wiarą – głosi-
my śmierć Twoją, Panie Jezu, wyzna-
jemy Twoje zmartwychwstanie i ocze-
kujemy Twego przyjścia w chwale, już 
tu na ziemi, stajemy się uczestnikami 
życia wiecznego. 

Eucharystia uczy nas miłości i ofia-
ry; miłości do Boga i drugiego czło-

wieka. To w NIEJ Bóg w Trójcy Je-
dyny czyni nas wspólnotą i dzięki 
NIEJ stajemy się prawdziwą ŚWIĄ-
TYNIĄ BOŻĄ. 

Ofiarowanie Pańskie wzorem 

ofiarowania ludzkiego. 
W dniu dzisiejszym, gdy wspomi-

namy moment Ofiarowania Jezusa  



 

w Świątyni uczestniczymy w zapo-
wiedzi tego, co wydarzy się w Wie-
czerniku podczas Ostatniej Wiecze-
rzy. Świątynia jest miejscem, w któ-
rym dokonuje się uroczyste ofiarowa-
nie Jezusa. W ten sposób  Maryja i 
Józef wypełniają Prawo i wyznają 
swoją wiarę w Boga Wszechmogące-
go, od którego wszystko pochodzi i 
do którego wszystko zmierza, i który 
swą Opatrznością czuwa nad całą na-
szą historią. Wiara w Bożą Opatrz-
ność sprawiała, że – cokolwiek, by się 
nie działo – człowiek czuje się pro-
wadzony i chroniony przez Boga. 
Ofiarowanie Jezusa jest więc wyra-
zem zaufania Maryi i Józefa do Boga 
i Jego słowa. Moment ofiarowania 
jest również objawieniem wspólnoty, 
która przez wierne oczekiwanie, pod-
trzymuje „ogień proroctwa” i pielę-
gnuje Tradycję przekazywaną z poko-
lenia na pokolenie. Przedstawicielami 
tej wspólnoty są prorokini Anna i sta-
rzec Symeon. 

W kontekście Ofiarowania Pańskie-
go sytuuje się życie konsekrowane, 
które jest wyrazem całkowitego odda-
nia się Bogu. To ofiarowanie sprawia, 
że konsekrowani czują się spadko-
biercami słów św. Pawła Apostoła – 
już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chry-
stus (Ga 2,20). W konsekwencji Eu-
charystia stanowi fundament całego 
życia osoby konsekrowanej. Ono z 
Niej wypływa i ku Niej zmierza. Eu-
charystia jest dla konsekrowanych 
SCHOLA AMORIS – szkołą praw-
dziwej miłości. Życie konsekrowane 
bez Eucharystii staje się czyś niezro-
zumiałym i niemożliwym do realiza-
cji. „Z samej swej natury Eucharystia 
stanowi centrum życia konsekrowane-
go — osobistego i wspólnotowego. 
(…) Każda osoba konsekrowana jest 
powołana, aby przeżywać w niej pas-
chalną tajemnicę Chrystusa, jedno-
cząc się z Nim w ofierze z własnego 
życia, składanej Ojcu przez Ducha 
Świętego. Gorliwa i długotrwała ado-
racja Chrystusa obecnego w Euchary-
stii pozwala w pewien sposób do-
świadczyć tego, co przeżył Piotr pod-
czas Przemienienia: „Dobrze, że tu 
jesteśmy”. Przez sprawowanie miste-
rium Ciała i Krwi Chrystusa umacnia 
się też i wzrasta jedność i wzajemna 
miłość tych, którzy poświęcili swoje 
życie Bogu” (Vita Consecrata 95). 

Głosimy śmierć Twoją Panie  
Chrystus przyszedł na ziemię, aby 

oddać swoje życie na okup za wielu. 

Jego śmierć na krzyżu nie była poraż-
ką, ale stała się zwycięstwem miłości. 
Miłości, która otworzyła nam drogę 
do raju. Dobry Łotr na krzyżu, w go-
dzinie śmierci usłyszał słowa Jezusa – 
dziś ze Mną będziesz w raju (Łk 
23,43). Głosić śmierć Chrystusa, to 
ogłaszać całemu światu zwycięstwo 
miłości nad grzechem i wszelką nie-
prawością ludzkiego serca; zwycię-
stwo światła nad mrokiem nocy. 

Osoby konsekrowane, które poszły 
za Chrystusem, powołane są w sposób 
szczególny, by głosić Jego śmierć. To 
głoszenie związane jest z podejmo-
waniem z miłości codziennego krzy-
ża: przeciwności, zmartwień, choroby, 
niezrozumienia i wielu innych trudno-
ści. Chrystus bowiem mówi – jeśli 
chcesz iść za Mną, zaprzyj się siebie 
samego, weź swój krzyż i naśladuj 
Mnie (por. Łk 9,27). W tym codzien-
nym podejmowaniu krzyża nie jeste-
śmy sami. Jezus zapewnia nas – będę 
z wami aż do skończenia świata (por. 
Mt 28,20). 

Powołanie zakonne jest codziennym 
„umieraniem” dla Chrystusa w dru-
gim człowieku. Owo „umieranie” – 
paradoksalnie rodzi nas do życia 
wiecznego. Dokonuje się to poprzez 
przekraczanie ludzkiego myślenia, 
które próbuje ograniczyć nasze życie 
wyłącznie do doczesności. A przecież 
mamy najpierw troszczyć się o Króle-
stwo Boże, a wtedy wszystko inne bę-
dzie nam dodane (por. Mt 6,33). Ślu-
bowane rady ewangeliczne: czystość, 
ubóstwo i posłuszeństwo są zaprosze-
niem do oderwania się od spraw tego 
świata i spojrzenia ku górze skąd na-
dejść ma pomoc od Pana, Pana, który 
stworzył niebo i ziemię (por. Ps 121). 

Głosić śmierć Jezusa to przypomi-
nać światu o potędze Bożej miłości. 
Staje się to niezwykle ważne w dzi-
siejszym świecie, gdzie człowiek nie 
zawsze myśli o wieczności; boi się 
dźwigać krzyż codzienności a odej-
ście z tego świata staje się czymś tra-
gicznym, smutnym i niezrozumiałym. 
Jezus zaś mówi – gdy odejdę z tego 
świata przygotuję wam miejsce, aby-
ście i wy byli tam gdzie Ja jestem 
(por. J 14,2-3). Śmierć Chrystusa na 
krzyżu, wbrew ludzkiej logice, staje 
się darem Boga dla każdego człowie-
ka – jest początkiem nowego, lepsze-
go życia. Głosić śmierć Chrystusa 
może tylko ten, kto wierzy, że życie 
pochłonęło śmierć, że to, co znisz-
czalne, przyodziało się w nieznisz-

czalność, a to, co śmiertelne, przyod-
ziało się w nieśmiertelność (por. 1Kor 
15,53-54). 

Wyznajemy Twoje zmartwych-

wstanie.  
W swoim zmartwychwstaniu Jezus 

otwiera przed nami perspektywę 
wieczności. Jak pisze św. Paweł Apo-
stoł – gdyby Chrystus nie zmartwych-
wstał próżna byłaby nasza wiara (por. 
1Kor 15,14). Wiara w zmartwych-
wstanie nadaje sens naszemu życiu i 
codzienności. Osoby konsekrowane są 
powołane, by przez dzieła Bożej mi-
łości, którymi wypełniają swoje życie, 
być stróżami poranka wielkanocnego. 
W ten sposób pokazują nam, że skoro 
Chrystus zmartwychwstał to i my 
zmartwychwstaniemy. „Życie konse-
krowane zapowiada i w pewien spo-
sób uprzedza nadejście przyszłej epo-
ki, kiedy to nastąpi pełnia Królestwa 
niebieskiego, które już teraz jest 
obecne w zalążku i w tajemnicy, i kie-
dy po zmartwychwstaniu ludzie nie 
będą się już żenić ani wychodzić za 
mąż, lecz będą niczym aniołowie Bo-
ży” (Vita Consecrata 32). Pusty grób 
Chrystusa jest kresem panowania 
śmierci i tryumfem Bożej miłości. 
Zwiastowanie zmartwychwstania 
Chrystusa, to uświadamianie innym, 
że życie ludzkie jest pielgrzymką do 
wiecznej światłości i towarzyszenie 
im w drodze przechodzenia z tego 
świata do wieczności. 

W dniu dzisiejszym z okazji Świa-
towego Dnia Życia Konsekrowanego 
pragniemy podziękować wszystkim 
osobom konsekrowanym, które co-
dziennie towarzyszą ludziom w ich 
pielgrzymce do życia wiecznego. 
Konsekrowani, ofiarowując swoje ży-
cie Chrystusowi poprzez ślubowanie 
rad ewangelicznych, a zwłaszcza ślub 
czystości są dla dzisiejszego świata 
zapowiedzią tego, co nastąpi w wie-
czności, gdzie nie będą się żenić, ani 
za mąż wychodzić (Mt 22,30). To 
świadectwo bycia stróżem poranka 
wielkanocnego i świadkiem zmar-
twychwstania Jezusa jest wyrazem 
głębokiej wiary płynącej ze spotkania 
z Odwieczną Miłością. 

Siostry i Bracia zakonni oraz wszy-
scy, którzy ślubują życie radami 
ewangelicznymi, oddając się całkowi-
cie Chrystusowi, wskazują, że celem 
naszego życia jest sam Bóg i tylko w 
Nim, z Nim i dla Niego możemy odna-
leźć spełnienie wszystkich naszych 
pragnień i tęsknot. 



 

Oczekujemy Twego przyjścia  

w chwale. 
Oczekiwanie na powtórne przyjście 

Chrystusa wpisane jest w życie każ-
dego człowieka wierzącego. Jezus 
wyraźnie nam mówi, w jaki sposób 
mamy oczekiwać na Jego przyjście – 
„Nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupie-
nie” (Łk 21,28). Taka postawa wyra-
ża naszą gotowość na spotkanie z 
przychodzącym Chrystusem w każdej 
chwili naszego życia. Ostateczne 
przyjście Jezusa to także ostateczna 
decyzja człowieka; decyzja przyjęcia 
lub odrzucenia Go. Osoby konsekro-
wane powołane są do tego, by budzić 
współczesny świat z „letargu docze-
sności”. Ich życie ma być znakiem 
przyszłego świata, za którym przecież 
wszyscy tęsknimy; ma być nieustan-
nym czuwaniem, by otworzyć drzwi, 
gdy Pan przyjdzie. Wszak sam Jezus 
mówi – „czuwajcie, bo nie znacie 

dnia, ani godziny, gdy Pan wasz przy-
będzie” (Mt 24,42). 

Gotowość na spotkanie z Jezusem 
Chrystusem pokazuje nam, że świat 
doczesny jest tylko światem do czasu, 
a nie ponad czasem; jest miejscem re-
alizacji naszego powołania, w którym, 
mocą działającego w nas Ducha, je-
steśmy prowadzeni do Domu Ojca. I 
choć tak często nie rozumiemy, wzo-
rem Maryi zachowujemy i rozważamy 
w sercu, pamiętając, że „teraz widzi-
my jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w 
twarz: Teraz poznaję po części, wtedy 
zaś poznam tak, jak i zostałem pozna-
ny” (1 Kor 13,12).  

Zawierzenie. 
Zawierzamy dziś wszystkie osoby 

konsekrowane opiece Maryi, Matce 
naszej wiary. Prośmy też, by nigdy 
nie zabrakło tych, którzy będą głosić 
Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie 

Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 
oczekując Jego przyjścia w chwale. 

„Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz 
duchowej i apostolskiej odnowy Two-
ich synów i córek przez miłość do 
Chrystusa i przez całkowite oddanie 
się Jemu, kierujemy z ufnością naszą 
modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Oj-
ca, okazując gorliwość w posłuszeń-
stwie, męstwo w ubóstwie, a w swym 
płodnym dziewictwie gotowość na 
przyjęcie życia, uproś Twego Boskie-
go Syna, aby ci, którzy otrzymali dar 
naśladowania Go przez swą konsekra-
cję, umieli o Nim świadczyć swoim 
przemienionym życiem, podążając ra-
dośnie, wraz ze wszystkimi innymi 
braćmi i siostrami, ku niebieskiej oj-
czyźnie i ku światłu, które nie zna 
zmierzchu” (Vita Consecrata 111). 

 

+ Jacek Kiciński CMF 
Przewodniczący Komisji Instytutów 

Życia Konsekrowanego i Stowa-rzyszeń 
Życia Apostolskiego KEP 

 

O G Ł O S Z E N I A 
 

1. Dzisiaj zapraszamy na godzinę 14.30 na koncert kolęd Chóru Okręgowej Izby Lekarskiej. 
2. W tygodniu zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową po mszy św. o godz. 9:00. W poniedziałki 
modlimy się w intencjach wynagradzających, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W piątki polecamy 
Bogu zmarłych, za których modlimy się w wypominkach. W środy zapraszamy na nabożeństwo do MB Nieu-

stającej Pomocy o godz. 18:00. 
3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Po mszy św. o godz. 9:00 zapraszamy na Nabożeń-
stwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
4. Zapraszamy do punktu bezpłatnej pomocy prawnej – w każdą środę w godz. 18:30 – 20:00 przy ul. Nowoli-
pie 25B, natomiast w każdy wtorek prawnik przyjmuje w kancelarii o godz. 18:50. 
5. Za tydzień, 2 lutego (niedziela) będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Grom-

nicznej) z błogosławieństwem gromnic podczas każdej mszy św. Prosimy o zabranie ze sobą świec. 
 

6. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu: 
poniedziałek – 27 stycznia: Jana Pawła 65, 67, 70, 74; 
wtorek – 28 stycznia: Jana Pawła II 66; 
środa – 29 stycznia : Jana Pawła II 68; 
czwartek – 30 stycznia: Jana Pawła II 72; 
piątek – 24 stycznia: Miła 1, 5, 6, 8, 9; 

   Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16:00.  
Ofiary przeznaczone są na remont naszego kościoła. 
 Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu: we wtorek – wsp. św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora 
Kościoła; w piątek – wsp. św. Jana Bosko, kapłana. 
 

Konto parafii św. Augustyna: 56 1240 2063 1111 0010 0087 4213 
 
 
 
 
 

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać!  
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