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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pi.  1  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź i różaniec 

1800 msza św.   

Sob. 2   1730 różaniec  

1800 msza św.  

Nd. 3 XXVII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. 

Pon.-Sob 4-9   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/  

1800 msze św.  

Nd. 10 XXVIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

WSPOMNIENIE  

ŚW. FAUSTYNY  

KOWALSKIEJ 

930 msza św.   

1130 msza św.- ODPUST PARA-
FIALNY 

1600 przedstawienie teatralne 

Po.-Sob. 11-16   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/  

1800 msze św.  

Nd. 17 XXIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych 

1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania 

Po.-Sob. 18-23   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/ 

1800 msze św.  

Nd. 24 XXX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św., różaniec 

Po.-Sob. 25-30   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/ 

1800 msze św.  

Nd. 31 XXXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św., różaniec 
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Proszę was: 
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali 
zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek 
ją znajdowało, 
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili, 
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowie-
ka, 
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wy-
raziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. 
 
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z 
Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. 
Wojciecha, który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stani-
sława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce. 
 
Proszę was o to. Amen 
Zebrała: A. Trojanowska 

/Rozpoczynamy nową serię pt. „Jan Paweł II w Polsce”/ 
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Odszukaj 10 różnic i pokolorujOdszukaj 10 różnic i pokolorujOdszukaj 10 różnic i pokolorujOdszukaj 10 różnic i pokoloruj    

Bajka nie bajka 
 

Najpiękniejszy ze wszystkich darówNajpiękniejszy ze wszystkich darówNajpiękniejszy ze wszystkich darówNajpiękniejszy ze wszystkich darów 

Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy swoich 
poddanych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć i za-
czął się trochę nudzić.  Pośród różnych poddanych zjawiających się codziennie 
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Z notatnika wychowawcyZ notatnika wychowawcyZ notatnika wychowawcyZ notatnika wychowawcy    

    

O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu( cd.)O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu( cd.)O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu( cd.)O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu( cd.)    
Jakie trudności w uczeniu mogą napotykać dzieci dyslektyczne?Jakie trudności w uczeniu mogą napotykać dzieci dyslektyczne?Jakie trudności w uczeniu mogą napotykać dzieci dyslektyczne?Jakie trudności w uczeniu mogą napotykać dzieci dyslektyczne?    

W wyniku zaburzeń analizy i syntezy wzrokowej mogą wystąpić następują-
ce trudności: 

- w wypowiadaniu się – ze względu na trudność odpoznawania przedmiotów na   
obrazkach opis obrazka jest ubogi, dziecko zauważa małą liczbę szczegółów, 
ma trudności z wyszukiwaniem braków, podobieństw i różnic, 

- w rysowaniu – rysunki są przeważnie ubogie, kłopoty z odwzorowywaniem pro-
stych figur geometrycznych, znaków graficznych i cyfr, 

- w czytaniu – mylenie liter o podobnym kształcie (a-o, m-n, l-t-ł, b-d, g-p, n-u, m-
w, e-c, h-k), opuszczanie liter, sylab, wyrazów, wierszy, przekręcanie końcó-
wek wyrazów, gubienie się w tekście, mylenie wyrazów o podobnej strukturze: 
kra-krak, rok-ryk, 

 las-lis, tempo czytania wolne, szybko następuje niechęć spowodowana zmę-
czeniem; koncentracja na technicznej stronie czytania utrudnia rozumienie 
przeczytanej treści; często uczą się czytać na pamięć, 

- w pisaniu – występują trudności z zapamiętywaniem kształtu liter, mylenie liter, 
pomijanie drobnych elementów graficznych liter (ogonki, kropki, kreski), 
opuszczanie liter lub cząstek wyrazów; pomimo znajomości zasad i reguł orto-
graficznych liczne błędy ortograficzne. 

- trudności te przenoszą się na inne przedmioty szkolne, np. matematykę – trud-
ności z rozwiązywaniem zadań tekstowych spowodowane niemożnością od-
czytywania ze zrozumieniem treści zadania, błędne przepisywanie słupków, 
problemy geometryczne – brak wyobraźni przestrzennej oraz trudności w za-
pamiętywaniu kształtu figur i kątów; geografię – kłopoty w posługiwaniu się 
mapą. 

2. W wyniku zaburzeń spostrzeżeń słuchu mogą wystąpić takie trudności:  

- w wypowiadaniu się – ubogie słownictwo, agramatyzmy, zniekształcanie wyra-
zów mało znanych, opóźnione posługiwanie się zdaniami, mówienie równo-
ważnikami zdań do 3 roku życia, neologizmy nawet u dorosłych, 

- w czytaniu – trudności w różnicowaniu dźwięków, w wyodrębnianiu ich ze stru-
mienia mowy, dlatego gorzej zapamiętują nowe słowa, 

- w pisaniu – trudności w pisaniu ze słuchu, w pisaniu wyrazów nieznanych, łą-
czeniu wyrazów, błędy w pisaniu dwuznaków, zmiana kolejności wyrazów, 
błędy ze zmiękczeniami, słabe różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdź-
więcznych, samogłosek nosowych, opuszczanie końcówek liter, /c. d. s. 7/ 
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PORZĄDEK MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

Msze święte: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, wcześniej zgłoszone osoby  

   do kancelarii, 

   od godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
  o godz. 1800 Msza św.  

Nabożeństwa: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Roraty w Adwencie - środa, piątek o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1130  

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwa lipcowe (Litania do Krwi Chrystusa) - godz. 1830   

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w środę i piątek) 

Spotkania:  

Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1845  

Schola - sobota o godz. 1400  

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58),  

siostry -  (024/265 62 59). 
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- w innych przedmiotach – trudności w uczeniu się innych języków, problemy w 
uczeniu się pamięciowym, trudności ze zrozumieniem instrukcji nauczyciela; 
długie zaburzenia percepcji słuchowej i wady wymowy powodują trudności w 
myśleniu słowno-pojęciowym (rozumowaniu, wnioskowaniu, uogólnianiu), co 
powoduje, że dzieci te uważane są za ociężałe umysłowo. 

/ciąg dalszy w następnym numerze/ 
MG 

Boże Mój, Ty widzisz wszystko słyszysz śmiechy,  

liczysz łzy.  

Co dzień jesteś bardzo blisko.  

Znasz na pamięć nasze sny. 

 

Zbawicielu, Synu Boga,  

Tobie ufa cały świat.  

Z Tobą nam nie straszna trwoga,  

Twoja miłość to nasz skarb. 

Po pięknych uroczystościach 19 września 2010 r. z udziałem ks. Biskupa, 
pora wziąć się do dalszej pracy w parafii, która ma już opinię młodej, prężnej w 
działaniu i posiada plany na przyszłość. Ks. Profesor jest gotów pomóc nam w 
zorganizowaniu wielogłosowego chóru w Naszej Parafii, dlatego zwracamy się 
z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w zespole śpie-
waczym. Mamy nad zakrystią wygodną salę do ćwiczeń, ogrzewaną, gdzie raz 
w tygodniu spotkamy się na próbie. 

Wszyscy chętni mogą wziąć w tym udział. 

Zależnie od ilości zgłoszeń, będziemy śpiewali na dwa lub trzy głosy z 
akompaniamentem organów. (Zależnie od ilości śpiewaków!). Nie ma uroczy-
stej liturgii bez śpiewu! A liturgia uroczysta jest wtedy, gdy bierze w niej udział 
grupa wiernych! Będziemy starali się stworzyć CHÓR - to znaczy grupę Przyja-
ciół miłujących śpiew wielogłosowy. 

Dzięki aktywności Parafian zebraliśmy już prawie 50% sumy na nowy in-
strument - organy, które ubogacą naszą liturgię niedzielną. Do końca roku zło-
żymy zamówienie i będziemy czekali na dostawę instrumentu z firmy Yiscount 
we Włoszech.  

Duchu Święty, tchnienie blasku,  

łączysz w jedno wiele serc,  

dusze uwalniasz z potrzasku,  

by nie władał nimi grzech. 

 

Trójco Święta, niepojęta,  

Ty nas zawsze broń od zła,  

by był szczery każdy uśmiech,  

a zbędna zrozpaczona łza. 

 

Martyna Murawska 

POWSTAJE CHÓR W PARAPOWSTAJE CHÓR W PARAPOWSTAJE CHÓR W PARAPOWSTAJE CHÓR W PARAFII ŚW. FAUSTYNY!FII ŚW. FAUSTYNY!FII ŚW. FAUSTYNY!FII ŚW. FAUSTYNY!    

Ks. Proboszcz  
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     Obserwowanie samego alkoholika, czytanie naukowych opisów jego choro-
by, czy też wysłuchiwanie narzekań  rodziny to tylko epizodyczna rólka w dra-
macie, nie mająca dla rozwoju akcji żadnego znaczenia. 

     Najważniejsze w alkoholizmie jest zaprzeczenie, ponieważ stale bez zmiany 
ludzie robią to, czego obiecali już więcej nie robić, albo zaprzeczają temu co 
robili. Jeżeli moglibyśmy obserwować tę grę w telewizji wyłączając głos, zrozu-
mielibyśmy o wiele lepiej to, co naprawdę się dzieje. 

     Na początku pierwszego aktu alkoholik potrzebuje kieliszka, więc pije. Pije 
często i wiele, a nie z wolna i w małych ilościach. Może pić otwarcie, ale praw-
dopodobnie kryje się z ilością wypitych kieliszków, pijąc poza plecami pozosta-
łych aktorów tego przedstawienia. To właśnie jest pierwszą częścią zaprzecza-
nia,  ukrywanie ilości wypitego alkoholu. Dowodzi to, że pijący zdaje sobie 
sprawę z tego, że pije zbyt dużo, częściej i więcej, aniżeli inni i przede wszyst-
kim, że picie znaczy dla niego znacznie więcej niż dla innych. Fakt, że pije za 
wiele i zbyt często, nie jest zależny od jego woli. Jest to pierwszą oznaką alko-
holizmu. Ciągłe zaprzeczanie przez chowanie butelki oraz picie w samotności 
wskazuje jasno, jak bardzo jego samopoczucie jest zależne od alkoholu. Po 
dwóch lub trzech kieliszkach nie ma już mowy o powstrzymaniu picia. Po na-
stępnych kieliszkach zauważamy ogromną zmianę w pijącym. Staje się on pe-
łen zadowolenia i absolutnej niezależności. Znajduje się on „na szczycie świa-
ta” i może się zachowywać jak prawdziwy „bożek”. Teraz tylko on ma racje, 
każdy inny jest w błędzie, szczególnie, jeżeli ktoś przeciwstawia się jego piciu. 

     Nie wszyscy alkoholicy zachowują się w identyczny sposób kiedy są pijani, 
ale wszyscy zachowują się nienormalnie, bezsensownie i nie odpowiadają za 
swoje postępowanie. Ignorują towarzyskie zasady, czasem posuwają się do 
łamania prawa, czego przykładem jest prowadzenie samochodu w stanie nie-
trzeźwym. Gdyby człowiek trzeźwy tak się zachowywał, uznano by go za sza-
leńca. 

     Jeżeli picie trwa wystarczająco długo alkoholik stwarza krytyczną sytuację, 
wpada w kłopoty i kończy najrozmaitszymi powikłaniami. Zdarzenia mogą być 
różne, ale ogólne zarysy są zwykle takie same. Alkoholik jest zależny, a zacho-
wuje się „niezależnie” i picie utwierdza go w tym przekonaniu. Jednak rezultaty 
pijaństwa uzależniają go coraz bardziej od innych. Kiedy stworzony przez  nie-
go samego kryzys chwyta go w pułapkę, czeka, aby coś się stało, udaje, że ten 
kryzys nie istnieje, ucieka od konsekwencji lub woła innych na pomoc. Alkohol, 
który z początku dawał mu poczucie zadowolenia i niezależności, zdziera teraz 
z niego maskę i pozwala nam zobaczyć, że jest bezradnym i bezsilnym dziec-
kiem.  

E. Dąbrowska 
    

 



 

 

na dworze, każdego dnia pojawiał się również punktualnie pewien cichy żebrak. 
Przynosił on królowi jabłko, a potem oddalał się równie cicho jak wchodził. Król, 
który przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar z 
odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, 
a wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak tym się nie zrażał. Powracał każdego 
dnia, by przekazać królewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo 
i odkładał jabłko natychmiast do przygotowanego na tę okazję koszyka znajdują-
cego się blisko tronu. Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazy-
wane przez żebraka. Kosz był już prawie całkiem pełen. Pewnego dnia ulubiona 
królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując nim, rzuciła pod 
nogi króla. Monarcha niemiał z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka migocą-
cą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka. W 
każdym z nich, znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król kazał zaraz przy-
wołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać. "Przynosiłem ci te dary, panie - 
odpowiedział człowiek - abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia 
niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. 
Wszystko dlatego, że jesteś otoczony nadmierną ilością bogactw. Najpiękniej-
szym ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się dzień". 
        Bruno Ferrero 
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ALKOHOLIZM – Zaczarowane koło zaprzeczeń 
Wielebny J. Kellerman przedstawił ten materiał na spotkaniu Grup Al-Annon z 
Connecticut w Milford 5 X 1968r. Materiał ten odnosi się do każdego, kto po-
średnio lub bezpośrednio związany jest z życiem osoby cierpiącej na chorobę 
zwaną alkoholizmem. To co przeczytacie, przedstawia rodzinny problem alkoho-
lizmu w zupełnie nowy sposób i wyjaśnia wiele do tej pory niezrozumiałych i po-
wikłanych problemów. 

     Alkoholizm jest tragedią w trzech aktach, w której bierze udział co najmniej 
czworo ludzi: pijący, jego rodzina, przyjaciele i koledzy z pracy, a nawet zawodo-
wi doradcy przyczyniający się do obrotów tego zaczarowanego koła zaprze-
czeń. Choroba ta rzadko dotyczy osoby całkowicie odseparowanej od innych 
ludzi. Ktoś pije za wiele i upija się, inni reagują na jego picie i następstwa jego 
picia. Pijący ze swej strony odpowiadają na ich reakcję nowym piciem. W ten 
sposób właśnie uruchomione zostają zaczarowane koła oskarżeń i zaprzeczeń – 
opadające w dół spiralą charakterystyczną dla alkoholizmu. Aby zrozumieć alko-
holizm musimy spojrzeć nie tylko na samego alkoholika, ale na pełny obraz cho-
roby, tak jakbyśmy byli widzami, obserwującymi sztukę odgrywaną na scenie. 
Musimy widzieć dokładnie role wszystkich aktorów tego dramatu. Na chorobę 
alkoholową zapadają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W tej sztuce przyjmuje-
my, że alkoholikiem jest mężczyzna. 

      Alkoholik jako gwiazda całej sztuki występuje na początku pierwszego aktu. 
Gra on główną rolę, a inni reagują tylko na to, co on robi na scenie. Mężczyzna 
w wieku od lat 30 do 50 zwykle zdolny, inteligentny i bardzo pracowity, często 
jednak jego ambicje przekraczają jego możliwości. Widzimy, że jest to człowiek 
bardzo wrażliwy, co czyni go bardzo zależnym od innych. Prawdopodobnie za-
chowuje się w bardzo niezależny sposób, aby tej zależności zaprzeczyć. Wła-
śnie z tego zaprzeczenia zależności powstał tytuł sztuki. Ażeby alkoholik był w 
stanie grać swoją rolę z powodzeniem, potrzebuje pomocy innych. Dlatego mu-
simy bardzo dokładnie obserwować w jaki sposób każdy z aktorów odgrywa 
swoją rolę w dramacie. 

     Alkoholik odkrył, że picie pomaga mu czuć się lepiej. Wydaje się to błogosła-
wieństwem, a nie przekleństwem, lekarstwem, a nie trucizną. Na kilka godzin 
znikają trudności, napięte nerwy doznają odprężenia i wszystkie problemy zosta-
ją rozwiązane. 

Akt I 
     Alkoholik rozpoczyna sztukę twierdząc, że nikt nie może mu powiedzieć, co 
on powinien robić, że tylko on sam może rozkazywać innym. Bardzo to utrudnia 
rodzinie jakąkolwiek rozmowę z nim na temat picia i jego skutków. Nawet wtedy, 
kiedy pijaństwo stwarza naprawdę poważne problemy, alkoholik nie chce na ten 
temat dyskutować. Każda rozmowa jest jakby jednokierunkową drogą. Nikt nie 
słyszy tego, co mówią inni. Dlatego, aby zrozumieć alkoholizm, trzeba spróbo-
wać pojąć go jako swoistą grę. /c. d. s. 8/ 
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Plac Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979  

 

Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój 
człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest naj-
głębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Otóż tego, co 
naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój rów-
nież dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. "Ten stary dąb 
tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus" (Piotr Skarga 
"Kazania sejmowe"). 
 
Trzeba iść po śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni pokoleń był 
Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń 
wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych pozornie stoją-
cych opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się.
(...) 
 wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja - Jan Paweł II, papież, wołam z całej 
głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami 
wszystkimi: 
 
Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi! 
Amen. 
 

Auschwitz-Birkenau, 7 czerwca 1979  

Czy ktoś na świecie może się jeszcze dziwić, że papież, który tu, na tej ziemi, 
urodził się i wychował, papież, który przyszedł na Stolicę Piotrową z Krakowa, z 
tej archidiecezji, na terenie której znajduje się obóz oświęcimski, że ten papież 
pierwszą encyklikę swego pontyfikatu zaczął od słów Redemptor  hominis i że 
poświęcił ją w całości sprawie człowieka, godności człowieka, zagrożenia czło-
wieka - prawom człowieka wreszcie! Niezbywalnym prawom, które tak łatwo mo-
gą być podeptane i unicestwione... przez człowieka! Wystarczy ubrać go w inny 
mundur, uzbroić w aparat przemocy, środki zniszczenia, wystarczy narzucić mu 
ideologię, w której prawa człowieka są podporządkowane wymogom syste-
mu... podporządkowane bezwzględnie, tak że faktycznie nie istnieją.(...) 
 
Kraków, 1979  
Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu 
na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką za-
szczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, 
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,  
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. /c.d,s.3/ 

Jan Paweł II mówi do Polaków - najwaŜniejsze przesłania I 
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DRODZY PARAFIANIE  
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu październiku  

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygoto-
wują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam mieszkań-
ców: 
- ze Stróżewka od Państwa Janiaków do Klimka M. na 2 października   
na godz. 1830  

- Stróżewko od Państwa Siedlewskich do Plewińskich na 9 października na godz. 1830 

- Stróżewko tzw. środek na 16 października na godz. 1830 

- Stróżewko osiedle „Polski Dom” na 23 października na 1830  

- Rogozina z ulicy Wspólnej na 30 października na godz. 1830 

- Rogozina z ulicy Krótkiej na 6 listopada na godz. 1830   

Zachęcam także, aby grupa przygotowująca świątynię w miarę możliwości zatrosz-
czyła się o kwiaty, które prosiłbym aby w piątek lub sobotę dostarczyć do kościoła.  
Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne włączenie 
się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.   

10 października o godz. 1130 będzie odprawiona msza św. odpustowa przez ks. prof. J. 
Śniegocki. Po południu na godz. 1600 zapraszam na program poetycko - muzyczny pt. 
„Pamiętajmy o ogrodachT” w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum z Radzanowa i 
Szkoły Podstawowej im. Czesława Hinca w Rogozinie. Program przygotowali: p. S. Kocięda 
- Pietrzak, pracownicy GOK-u i uczniowie.  

W październiku rozpoczniemy miesięczne spotkania dla rodziców dzieci komunij-
nych i kandydatów do bierzmowania. Spotkania powinny odbywać się w III niedziele 
miesiąca /o po mszy św. o godz. 930/, ale gdy nastąpi zmiana terminu to proszę o 
wyrozumiałość. Pragnęłabym, aby spotkania z rodzicami miały charakter wspólnej 
rozmowy o sprawach wiary, wychowaniu religijnym, zaangażowaniu się w życie pa-
rafii itp.  Na pierwsze spotkanie z kandydatami do bierzmowania /17.10.2009 r./ za-
praszam także rodziców wszystkich kandydatów. Bardzo proszę o poważne potrak-
towanie naszych spotkań i aktywny udział w nich.  

Ks. Proboszcz  

Rodzice osób bierzmowanych ofiarowali na organy sumę 730 PLN. Dokładne rozli-
czenie finansowe z uroczystości przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w 
następnym numerze. 


