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Po co się modlić?
Od duszpasterzy - ks. Krzysztof Freitag SAC

W seminarium mie-
liśmy świetnych kie-
rowników duchowych. 
Jeden z nich, o. Józef, 
prawie na każdej kon-
ferencji mówił o mo-
dlitwie. I powiedział 
kiedyś, że to właśnie 
ona będzie najwięk-
szym wyzwaniem dla 

nas – kapłanów. Że to o nią będzie naj-
więcej walki. Wcale nie o celibat, kobiety, 
przywiązanie do kasy, ale o modlitwę. To 
prawda. Czasem bywa słabo.

A mimo, że bywa z nią słabo, to jedynie 
ona nadaje smak chrześcijaństwu. Bez niej 
chrześcijanin usycha. Dostaje duchowego 
zawału. No. Modlitwa to coś bardzo istot-
nego.

Ja bym chciał dzisiaj rzec o jednej rze-
czy związanej z modlitwą. Mianowicie: 
o betonie. Bo czasem zdarza się w życiu 
duchowym wielki beton. Modlisz się i nic. 
Poświęcasz czas na spotkanie z Jezusem 
i normalnie jest tak, jakby ktoś Ci wylewkę 
betonu na serce zrobił. Ni czucia, ni myśli, 
ni poruszenia, ni nic. Beton.

I co robić, kiedy się beton pojawi?
Modlić dalej. Być wytrwałym. Naprzy-

krzać się. Nie rezygnować. Przebijać ten 
beton. Brać kilof Ducha Świętego i rozwa-
lać te wewnętrzne kamienie. I cierpliwie 
czekać, aż będzie światło.

Jezus w swoim nauczaniu często mówi 
o wytrwałości. On się zna. Wiele czasu Mu 
zeszło na rozmowę z Ojcem. Może i On 
– jako Człowiek – miał chwile betonu? 
Ewangelista Łukasz pokazuje, że Jezus czę-
sto i gęsto się modlił. Bo wiedział, że warto.

Także więc. Walcz o modlitwę. Wy-
znacz sobie codziennie czas. Módl się, na-
wet, jak jest słabo. Nawet, gdy za oknem 

plucha. Gdy jest deprecha jesienna. Gdy 
nic nie czujesz.

Spotykaj się z Jezusem zawsze i wszę-
dzie. Bo na tym wygrasz.

Bo: „Bóg, czyż nie weźmie w obronę 
swoich wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 
sprawie? Powiadam wam, że prędko weź-
mie ich w obronę” (Łk 18, 7).

Módl się żeby żyć. Żeby ogarniać. Może 
teraz nie rozumiesz. Bo jest beton. Ale po-
tem, za jakiś czas, będzie trawa. Tylko wy-
trwaj i spotykaj się z Nim.

„Pytasz mnie: po co się modlić? Odpo-
wiadam ci: aby żyć. Tak, by naprawdę żyć, 
trzeba się modlić. Aby żyć i kochać, bo ży-
cie bez miłości nie jest życiem. To samot-
ność w pustce, więzienie i smutek. Tylko 
ten, kto kocha, prawdziwie żyje. I tylko 
ten kocha, kto czuje się kochany, ogarnię-
ty i przemieniony przez miłość. Jak rośli-
na wydaje owoce tylko wtedy, gdy ogarną 
ją promienie słońca, tak ludzkie serce nie 
otworzy się na pełne i prawdziwe życie, je-
śli nie dotknie go miłość. A zatem miłość 
rodzi się ze spotkania i żyje dzięki spotka-
niu z miłością Bożą, największą i najpraw-
dziwszą miłością ze wszelkich możliwych 
miłości, a nawet miłością wykraczającą 
poza wszelkie nasze defi nicje i wszystkie 
nasze możliwości. Modląc się, pozwalamy 
miłować się Bogu i wciąż od nowa rodzimy 
się do miłości. Dlatego też ten, kto się mo-
dli, żyje w czasie i dla wieczności. A ten, 
kto się nie modli? Taki człowiek wystawia 
się na ryzyko wewnętrznej śmierci, gdyż 
prędzej czy później zabraknie mu powie-
trza do oddychania, ciepła do życia, świa-
tła, by widzieć, pożywienia do wzrastania 
i radości, żeby nadać sens życiu” [ Bruno 
Forte ].
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Pielgrzymka do Gietrzwałdu
Z życia parafi i

17 IX 21 o godzinie 7:20, WŻR wraz ze 
swoim opiekunem, ks. Mirosławem Preko-
pem, udała się na pielgrzymkę do Sanktu-
arium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Wy-
jazd poprzedzony był uczestnictwem we 
mszy świętej o godz.6:30, którą odprawił 
ks. Mirosław, zawierzając nas Panu Bogu 
i Matce Bożej.

Po sprawdzeniu obecności i zapakowa-
niu bagażu pożegnani przez ks. Proboszcza, 
wyruszyliśmy w naszą oczekiwaną podróż do 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Rozpoczęliśmy 
od modlitwy i błogosławieństwa ks. Mirosła-
wa. Po posiłku czas podróży wypełnialiśmy 
modlitwą różańcową i śpiewem. Ks. Mirek 
zrobił nam niespodziankę i zaproponował 
trochę zmienić trasę, by wstąpić do Rywałdu. 
Odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Ry-
wałdzkiej pw. Matki Bożej Pocieszenia, w któ-
rej przez trzy lata był więziony bł. kard. Ste-
fan Wyszyński. Sanktuarium jest pod opieką 
oo. Kapucynów. Jeden z zakonników opowie-
dział nam historię sanktuarium i zaprowadził 
nas do celi, która była miejscem pobytu bł. 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Cela mała: łóż-
ko, stolik i dzbanek na wodę. Zachowały się 
zapiski na ścianie, zrobione ołówkiem przez 
kard. S. Wyszyńskiego. To w tej kapucyńskiej 
celi, zrodziła się myśl błogosławionego, by 
oddać się Matce Bożej w macierzyńską nie-
wolę Miłości. Ta myśl została zrealizowana 
8 grudnia 1953 r, w Stoczku Warmińskim. 
Zwiedziliśmy pomieszczenie z pamiątkami. 
Było to poruszające przeżycie.

Po godzinie wyruszyliśmy w dalszą po-
dróż. Odmówiliśmy kolejną część różańca 
św. i ze śpiewem na ustach dziękowaliśmy za 
możliwość odwiedzenia Rywałdu. Zbliżając 
się do Gietrzwałdu odmówiliśmy koronkę 
do Bożego Miłosierdzia, a o 15:20 dotarli-
śmy do celu podróży. Czekała na nas Siostra, 
aby przy fi gurze Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 
opowiedzieć o objawieniach Matki Bożej  

dziewczynkom Justynie Szafryńskiej i Barba-
rze Samulskiej. 

Objawienia miały miejsce w okresie 
27.VI. - 16.X. 1877 r. Matka Boża przedstawi-
ła się jako Niepokalanie Poczęta. Głównym 
życzeniem Matki Bożej było to, aby wszyscy 
codziennie odmawiali różaniec. Na pamiątkę 
tych Objawień 8 września 1877 r. Najświęt-
sza Maryja Panna obiecała poświęcić źródeł-
ko na parafi alnej ziemi. Po chwili modlitwy, 
poszliśmy do Domu Pielgrzyma, gdzie cze-
kały na nas wygodne pokoje. O godz. 17:00  
zjedliśmy obiadokolację i o 18:00 uczestni-
czyliśmy we mszy św. Resztę wolnego czasu 
spędziliśmy odwiedzając ścieżki różańcowe, 
drogę krzyżową, cudowne źródełko i skle-
py z pamiątkami. Następnego dnia o 6:30 
poszliśmy do kościoła na różaniec. O 7:00 
uczestniczyliśmy we mszy św. odprawianej 
przez ks. Mirosława w naszej intencji, a my 
modliliśmy się za naszą Parafi alną Wspólno-
tę. O 8:30 zjedliśmy smaczne i syte śniadanie 
i o 9:30 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Ks. 
Mirek zrobił nam niespodziankę i zakomu-
nikował, że odwiedzimy Sanktuarium Mat-
ki Bożej Łąkowskiej. W pięknym i bogatym 
wnętrzu tego kościoła, znajduje się słynąca 
licznymi łaskami, fi gura Matki Bożej Łąkow-
skiej.

W południe wyruszyliśmy w dalszą po-
dróż, podziwiając cały czas piękne tereny 
i złocące się rzepakiem pola. Kolejnym, wcze-
śniej nie planowanym miejscem postoju było 
Gniezno. To miejsce, gdzie pozostawił swój 
ślad bł. kard. Stefan Wyszyński. Pomodlili-
śmy się przy relikwiach św. Wojciecha i miej-
scu życia bł. kard. Wyszyńskiego jako jako 
Prymasa Polski. Do Poznania przyjechaliśmy 
bardzo szczęśliwi, radośni i wdzięczni Bożej 
Opatrzności. Matka Boża cały czas prowadzi-
ła nas i gościła w swoich sanktuariach. Dzię-
kujemy naszemu opiekunowi, ks. Mirkowi za 
wszelkie dobro, które było naszym udziałem.
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Liturgicznie
Poznać Słowo Boże

Czytania mszalne na XXVII Nie-
dzielę Zwykłą, rok B, 3 października 
2021 r. 

I czytanie (Rdz 2, 18-24)
Stworzenie niewiasty

Psalm (Ps 128 (127))
Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

I czytanie (Hbr 2, 9-11)
Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, 
którzy mają być uświęceni, z Jednego są 
wszyscy

Aklamacja (Por. 1 J 4, 12bcd)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 10, 2-16)
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie 
rozdziela

Sobór Watykański II przedstawił 
teologicznie i duchowo głębokie na-
uczanie o małżeństwie w Konstytucji 
duszpasterskiej Gaudium et spes o Ko-
ściele w świecie współczesnym, jasno 
i wyraźnie ukazując również zasadę 
jego nierozerwalności. Małżeństwo 
pojmowane jest jako całkowita wspól-
nota, cielesna i duchowa, życia i miło-
ści mężczyzny i kobiety, którzy się so-
bie oddają i wzajemnie przyjmują jako 
osoby. Poprzez osobowy i wolny akt 
wzajemnej zgody powstaje mocą prawa 
Bożego trwała instytucja, której celem 
jest dążenie do dobra małżonków i ich 
potomstwa, niezależna od sądu ludz-
kiego: «Ta wewnętrzna jedność, jako 

wzajemne oddanie się sobie dwóch 
osób, a także dobro dzieci wymagają 
pełnej wierności małżonków i zobo-
wiązują ich do nierozłącznej jedności» 
(n. 48). Poprzez sakrament Bóg udziela 
małżonkom specjalnej łaski: «Jak bo-
wiem kiedyś Bóg wyszedł na spotkanie 
swojemu ludowi poprzez przymierze 
miłości i wierności, tak teraz Zbawiciel 
ludzi i Oblubieniec Kościoła przez sa-
krament małżeństwa wychodzi na spo-
tkanie chrześcijańskim małżonkom. 
Pozostaje nadal z nimi, aby jak On sam 
ukochał Kościół i wydał za niego siebie 
samego, tak też i małżonkowie we wza-
jemnym oddaniu kochali się nawza-
jem z nieustanną wiernością» (tamże). 
Poprzez sakrament nierozerwalność 
małżeństwa nabiera nowego, głębszego 
znaczenia: staje się ono obrazem miło-
ści Boga do swojego ludu i nieodwołal-
nej wierności Chrystusa swojemu Ko-
ściołowi.

Kardynał Gerhard Ludwig Müller

Czytania mszalne na XXVIII Nie-
dzielę Zwykłą, rok B, 10 października 
2021 r. 

I czytanie (Mdr 7, 7-11)
Mądrość to skarb najcenniejszy

Psalm (Ps 90 (89))
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

II czytanie (Hbr 4, 12-13)
Skuteczność słowa Bożego



Nr 3 (849) rok XXX 03.10.2021 5

Papieskie Intencje 

Apostolstwa Modlitwy

Aklamacja (Mt 5, 3)
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 10, 17-30)
Rada dobrowolnego ubóstwa

Wiele razy zachodzą w naszym ży-
ciu wydarzenia, których znaczenia nie 
rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest 
często rozczarowanie i bunt. Józef od-
kłada na bok swoje rozumowanie, aby 
uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, 
choć może mu się to zdawać tajemni-
cze, akceptuje, bierze za to odpowie-
dzialność i godzi się ze swoją historią. 
Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, 
nie będziemy w stanie uczynić żadne-
go następnego kroku, ponieważ zawsze 
pozostaniemy zakładnikami naszych 
oczekiwań i wynikających z nich roz-
czarowań.

Życie duchowe, ukazywane nam 
przez Józefa, nie jest drogą, która wy-
jaśnia, ale drogą, która akceptuje. Jedy-
nie na podstawie tego przyjęcia, tego 
pojednania, możemy również wyczuć 
wspanialszą historię, jej głębsze znacze-
nie. Zdaje się, jakby to było echo żarli-
wych słów Hioba, który odpowiada na 
zachętę swojej żony do buntu ze wzglę-
du na całe zło, jakiego doznał: „Dobro 
przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła 
przyjąć nie możemy?” (Hi 2, 10).

Józef nie jest człowiekiem biernie 
zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest 
mężne i znaczące. Akceptacja jest spo-
sobem, w jaki przejawia się w naszym 
życiu dar męstwa, który otrzymujemy 
od Ducha Świętego.

Gdy słyszy się podczas nabożeństwa 
słowa “pomódlmy się w intencjach 
Ojca Świętego”, wielu osobom wydaje 
się, że jest to taka zwykła modlitwa za 
Papieża, np. o błogosławieństwo czy 
o zdrowie dla niego, ot, taka modlitwa 
jak za każdą inną osobę, gdy nas po-
prosi. Prawda jest jednak troszkę inna, 
mianowicie jest to modlitwa w inten-
cjach, które on wyznacza na dany mie-
siąc i w których on sam się modli, a nie 
za niego samego.
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Intencje mszalne
4 - 10 października 2021 r.

PONIEDZIAŁEK 04.10.2021 
  6.30 Za śp. Anielę, Romualda, Antoniego, 

Barbarę, Ryszarda i Tadeusza
  7.30 Za śp. Adama, Ewę, Zofi ę, Gertrudę 

i Stanisława Chodorka – intencja od 
siostry Krystyny z rodziną

15.00 Za śp. Annę Waligórę, z prośbą o Boże 
Miłosierdzie i radość życia wiecznego

19.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.

WTOREK 05.10.2021 
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę nad Aleksem, Zuzanną, ich sy-
nami i nad całą rodziną oraz o zdrowie 
dla pewnej osoby

  7.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
15.00 Za śp. Jerzego Zaborowskiego – inten-

cja od kuzynki Marii z rodziną
19.00 W intencjach Grupy św. O. Pio

ŚRODA 06.10.2021 
  6.30 Z podziękowaniem za 26 lat sakra-

mentu małżeństwa, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Najświętszej

  7.30 Za śp. Helenę i Romana Szeląg oraz za 
zmarłych z rodzin: Szeląg i Bączyk

15.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
19.00 Za śp. Artura Kummera i wszystkich 

zmarłych z jego rodziny, o radość życia 
wiecznego

CZWARTEK 07.10.2021
  6.30 O dar powołań kapłańskich, do życia 

konsekrowanego i misyjnych
  7.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
15.00 W intencji Magdaleny i Michała z oka-

zji 4. rocznicy ślubu, w podziękowaniu 
za wszelkie łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny

19.00 W intencji rodzin naszej Parafi i i Ar-
chidiecezji, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo i uwolnienie od każdego 
rodzaju zła

PIĄTEK 08.10.2021
  6.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
  7.30 Za śp. Henrykę, z prośbą o spokój 

duszy
15.00 Za śp. Księdza Kanonika Czesława 

Doleckiego, z prośbą o pokój Jego 
duszy i wieczne obcowanie z Bogiem 
w Niebie

19.00 Za śp. Leokadię Bogacz, z prośbą 
o Boże Miłosierdzie i łaskę życia wiecz-
nego – intencja od syna Zdzisława 
z rodziną 

SOBOTA 09.10.2021
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę nad Aleksem, Zuzanną, ich 
synami i nad całą Rodziną oraz o zdro-
wie dla pewnej osoby

  7.30 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyść-
cu cierpiących

15.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
19.00 Intencje zbiorowe

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.10.2021
  8.00 Za śp. Andrzeja Adamkiewicza, z proś-

bą o spokój duszy i łaskę wiecznego 
zbawienia

  9.30 Za śp. Barbarę Słomińską w 4. rocznicę 
śmierci i za zmarłych rodzin: Słomiń-
skich, Jakubowskich i Włodarczaków

11.00 O pokój wieczny dla śp. Aleksandry 
Reks – intencja od syna i córki z rodzi-
nami

12.30 Za śp. Piotra Koperskiego, z prośbą 
o szczęśliwe życie wieczne

16.00 Za śp. żonę Bożenę Baraniak w 11. 
rocznicę śmierci; za zmarłych rodzi-
ców śp. Teresę i Antoniego Baraniak 
oraz za zmarłych: Marylę i Józefa 
Opaczyk

17.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
19.00 Intencje studenckie



Nr 3 (849) rok XXX 03.10.2021 7

Intencje mszalne
11 - 17 października 2021 r.

PONIEDZIAŁEK 11.10.2021 
  6.30 W intencji Parafi an
  7.30 Za śp. Olega Nowaka, o Boże Miłosier-

dzie i pokój wieczny
15.00 W intencji Patrycji w dniu urodzin, 

z podziękowaniem za wiele łask 
i z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo

19.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.

WTOREK 12.10.2021 
  6.30 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyść-

cu cierpiących
  7.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
15.00 O łaskę Nieba dla nagle zmarłego syna 

Michała w 4. rocznicę śmierci – od 
rodziców i siostry Elżbiety

19.00 Za śp. Wojciecha Gmerka w 9. rocznicę 
śmierci, z prośbą o Miłosierdzie Boże 
i dar Nieba

ŚRODA 13.10.2021 
  6.30 
  7.30 Za konających o pojednanie z Bogiem
15.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
19.00 Za śp. Annę, z prośbą o łaskę Nieba

CZWARTEK 14.10.2021  
  6.30 
  7.30 W intencji kapłanów, osób konsekro-

wanych  i w intencji Kościoła Świętego
15.00 Za śp. zmarłych z rodzin: Cerbinów, 

Wojciechowskich i Frydrysiaków, 
z prośbą o radość życia wiecznego 
w Królestwie Miłosiernego Boga

19.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.

PIĄTEK 15.10.2021
  6.30 Wynagradzająca za profanacje Naj-

świętszego Sakramentu
  7.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
15.00 Za śp. Zofi ę i Stefana Strojnych oraz za 

zmarłych z rodziny, z prośbą o pokój 
wieczny 

19.00 O łaskę Nieba dla śp. Teresy Dzierla 
w 2. rocznicę śmierci

SOBOTA 16.10.2021
  6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę nad Aleksem, Zuzanną, ich sy-
nami i nad całą rodziną oraz o zdrowie 
dla pewnej osoby

  7.30 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
15.00 Za śp. Kazimierza w 20. rocznicę 

śmierci, z prośbą o Boże Miłosierdzie 
i łaskę Nieba

19.00 Intencje zbiorowe

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.10.2021
  8.00 Za śp. Jacka Michalak, z prośbą o pokój 

wieczny – intencja od mamy z rodziną
  9.30 Za śp. Juliana, Zofi ę, Michała i Jana, 

z prośbą o szczęśliwe życie wieczne
11.00 Za śp. Eugenię Kędzierską – greg.
12.30 Za śp. Ryszarda Piątkowskiego – in-

tencja od przyjaciół Ireny i Wiesława 
Ziółkowskich

16.00 W intencji Urszuli i Piotra w 13. 
rocznicę ślubu, z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże dla małżonków 
i ich córek: Małgosi i Gabrysi

17.00 Rez.
19.00 Za śp. Andrzeja Bogacza, o łaskę Nieba 

– intencja od syna Piotra z rodziną
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Kancelaria parafi alna

tel. 61 867 21 17
Poniedziałek  9.00 - 10.30 i 16.00 - 18.00
Wtorek   16.00 - 18.00
Środa   16.00 - 18.00
Czwartek  9.00 - 10.30
Piątek   9.00 - 10.30
Sobota   nieczynne

Wezwania do chorych

tel. 512 63 46 46

Pismo parafi i św. Wawrzyńca w Poznaniu - Pallotyni

Adres parafi i: ul. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznań
E-mail: wawrzyniec@sac.org.pl
Parafi a w internecie: www.poznan.pallotyni.info, www.! .com/pallotyni.poznan

3 października 2021 r.

Ogłoszenia parafi alne
1. Pierwszym, fundamentalnym po-

wołaniem, którym obdarza nas Bóg, 
jest powołanie do życia w rodzinie 
opartej na małżeństwie mężczyzny i 
kobiety. To jest przestrzeń, w której re-
alizujemy swoją świętość i z której wy-
ruszamy w świat, żeby wypełniać róż-
ne powołania. O tę przestrzeń trzeba 
nieustannie dbać, umacniać ją życiem 
sakramentalnym, budować codzienną 
duchowość małżeńską i rodzinną. Wy-
magania Ewangelii są jasne i konkret-
ne. Niech nigdy nie zabraknie nam od-
wagi, by żyć nimi na co dzień.

2. Rozpoczęliśmy październik – 
miesiąc modlitwy różańcowej. Maryja 
w objawieniach często zachęcała, aby-
śmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej 
wezwaniem, zachęcamy do codzien-
nego wspólnego rozważania tajemnic 
różańcowych podczas nabożeństwa w 
dni powszednie o godz. 18:30 a w nie-
dzielę o godz. 18:00, dla dzieci różaniec 
we wtorki i czwartki o godz. 17:00.

3. W przyszłą niedzielę, po raz 21, 
będziemy obchodzić Dzień Papieski. 
Jak co roku przeprowadzona zostanie 
zbiórka na Fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną 
ubogą młodzież. Skauci natomiast za-
proponują nam „papieskie” kremówki.

4. Spotkanie dla młodzieży z klas 
7 przygotowującej się do sakramentu 
bierzmowania w następny poniedzia-
łek 11 października o godz. 18:00.

5. Zapraszamy na jednodniową 
wyjazdową, autokarową, pielgrzymkę 
do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 
W tym szczególnym roku 2021, Roku 
Świętego Józefa, chcemy we wspólnej 
modlitwie zawierzyć nasze prośby i po-
dziękowania św. Józefowi. Wyjazd 15 
października o godz. 8:00. Zapisy dziś  
w zakrystii lub w tygodniu w kancelarii 
parafi alnej.

Wszystkim Parafi anom i Gościom 
życzymy błogosławionego tygodnia 
przez ręce Matki Bożej Różańcowej.


