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Św. Grzegorz z Nyssy pisze, że jak Jezus 
po zmartwychwstaniu wniebowstąpił –
w niebie było wielkie zdziwienie. 
Aniołowie próbowali Go powstrzymać, 
bo przecież nie można sobie od tak 
wejść do nieba. Okazało się, że jest coś, 
co nie pozwala im Go dotknąć. To była 
krew i rany –aniołowie tego nie znają, 
bo nigdy tego nie doświadczyli. Po 
zmartwychwstaniu wszedł taki brudny 
i zakrwawiony do nieba. Aniołowie 
ponoć nie wiedzieli, że Syn Boży 
zstępuje na ziemię. Oni myśleli, że to 
jakiś zmaltretowany człowiek wchodzi 
do nieba. Bardzo się zdziwili, gdy Jezus 
wszedł na najwyższy poziom nieba i Bóg 
Ojciec rzucił Mu się na szyję. Wyobraź-
my sobie, że w niebie usiądziemy 
i zjemy rybę przy stole (tak jak to zrobił 
z apostołami). Że my na powitanie 
wyciągniemy rękę (jak na znak
pokoju –a On się rzuci na 
szyję). To będzie bar-
dzo realistyczne 
niebo.
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Uwielbienie Jezusa to Jego 
ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. 
Uczniowie 50 dni po uwielbieniu 
otrzymali Ducha Świętego i ich wiara 
stała się żywa i owocująca. Jeśli chcemy 
być ludźmi wiary żywej, doświadczać 
obecności Boga w naszym życiu i
skutecznie przekazywać wiarę tym, 
których mamy wokół siebie musimy żyć 
uwielbieniem Jezusa. Żyć Jego męką 
i zmartwychwstaniem, uznać 
pierwszorzędność odkupienia
i wszystko podporządkować zbawieniu 
jako pierwszemu celowi naszego życia. 
Rozważać co Bóg nam uczynił przez 
Jezusa, słuchać Jego głosu, zaufać Mu 
i czynić co On chce. Wtedy staniemy się 
otwarci łaskę a Duch Święty stanie się 
w nas jak woda ożywiająca nasze 
wnętrza i wszystko dookoła 
nas. 
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Niewielu z nas ośmieliłoby się twierdzić, że 
rozumie tajemnicę Trójcy Świętej –jak to 
możliwe, że Bóg jest trzema odrębnymi 
osobami, a mimo to pozostaje Bogiem 
jedynym. Większość z nas czuje się 
przytłoczona na samą myśl o roztrząsaniu 
tego zagadnienia i szybko dochodzi do 
wniosku, że Bóg jest zbyt wzniosły i 
niepojęty, by Go ogarnąć naszym ludzkim 
rozumem. Sens dzisiejszej uroczystości nie 
polega na rozwiązywaniu matematycz-
nych ani metafizycznych zagadek. Chodzi 
nam raczej o świętowanie faktu, ze Bóg, 
który jest tajemnicą, zechciał objawić się 
swojemu stworzeniu. A jest to rzeczy-
wiście wspaniałe objawienie. Widzimy 
ojca niebieskiego przekazującego swe 
życie i miłość odwiecznemu Synowi. 
Widzimy jak Syn odpowiada na tę miłość 
czcią i posłuszeństwem. Widzimy 
wreszcie, że miłość pomiędzy Ojcem
i Synem jest tak wielka, ze 
staje się trzecią Osobą 
Boską, Duchem 
Świętym.

  

 

Przykazanie miłości 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli 
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja 
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. 
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie 
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli 
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go 
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». 
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6 MAJA 2018 KALENDARZ LITURGICZNY: 
8 V  

Ur. św. Stanisława, Biskupa i 
Męczennika, głównego 

patrona Polski 
14 V 

 Święto św. Macieja, Apostoła 
16 V  

Ur. św. Andrzeja Boboli, 
Kapłana i Męczennika 

21 V 
Święto NMP, Matki Kościoła 

24 V 
Święto Jezusa Chrystusa, 

Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana 

26 V 
wsp. św. Filipa Nereusza 

28 V 
 wsp. św. Urszuli 

Ledóchowskiej 
31 V  

Ur. Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa 

Ks. Kamil Falkowski Ks. Paweł Kulpiński 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Niedziela Zesłania Ducha Świętego Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

Ks. Mariusz Miodek 

Często w skrócie powtarza się, że ewangelicznym orędziem wierzącego jest: „Miłujcie 
jeden drugiego”, albo mówiąc inaczej „Bądźcie solidarni”. W tych dwóch formułach 
pozostaje się jednak na płaszczyźnie ludzkiej i zapomina o słowach Jezusa „JAK”. Ono jest 
bardzo istotne w myśleniu. Jezus domaga się od nas miłości, tak – Jak Bóg kocha. Wzór 
i źródło prawdziwej miłości, to miłość Boża: miłość Ojca do Jezusa i Jezusa do nas. Jakie 
cechy charakteryzują Miłość Bożą? Wierność, dar z siebie i zdolność do ofiarowania się za 
innych. Na takiej miłości winniśmy realizować Jezusowe wezwanie do miłości. Wiemy, że 
cała ludzkość marzy o miłości. Tylko pamiętajmy, że nie możemy pozostać na poziomie 
uczuciowym, czysto ludzkim, ale iść głębiej, czyli czerpać ze źródła, jakim jest Bóg.  

 Ks. Zbigniew Suchecki  



  
 

Jednym z istotnych pytań, które 
zadajemy sobie jako duszpasterze 
jest: jak to jest możliwe i jakie są 
przyczyny, że choć 92% Polaków 
deklaruje się jako katolicy, to 
jednak wszelkie badania 
socjologiczne pokazują, że wielu z 
nich jest przeciwnych nauce 
Jezusa.  

Według tych badań tylko 72% 
wierzy w Boga, a w piekło tylko 
41%, a aż 60% uważa, że Dekalog 
nie jest w ich życiu przestrzegany, 
popierają i praktykują rozwody, 
wolne związki, eutanazję, aborcję. 
Niedzielną Mszę św. 
systematycznie praktykuje 
w Polsce poniżej 50%, 
w Warszawie 20%, a w naszej 
parafii tylko 15%. Czy odrzucając 
część nauki Jezusa Chrystusa, 
podstawowe elementy doktryny 
chrześcijańskiej i nauczania 
moralnego można nadal uważać 
się za katolika, czyli za wyznawcę 
Jezusa Chrystusa? Nie tylko w 
naszych czasach, ale też na 
przestrzeni wieków, wielu 
uważało się za członków Kościoła 
bez głębszej refleksji nad 
znaczeniem swojego powołania 
chrześcijańskiego, a przyjmując 
jedynie pewne obyczaje 
chrześcijańskie. Nie sposób nie 
zauważyć, że obyczaj święcenia 
potraw Wielkanocnych przyciąga 

PAPIEŻ FRANCISZEK 
Każdy może zostać wyleczony z wielu form 
duchowej choroby - ambicji, lenistwa, 
pychy - jeśli zgodzi się na ufne złożenie 
swego życia w rękach Zmartwychwstałego. 
 
przed modlitwą Regina Coeli, 22.04.18 

KARD. KAZIMIERZ NYCZ 
Idziecie nie po to, aby manifestować przeciwko komuś, 

ale by być świadkami, że życie jest święte. Idziecie, by 
wzmocnić w sobie to święte przekonanie, że potraficie 

bronić życia zawsze i skutecznie.  
 
na rozpoczęcie Marszu Świętości Życia, 15.04.18 

 

KS. KAN. ZBIGNIEW SUCHECKI 
DZIEKAN DEKANATU GRÓJECKIEGO 

 

ogromne tłumy osób, z których 
znaczną część zazwyczaj trudno 
zobaczyć na niedzielnej Mszy 
świętej.  

Cały rok jest oparty na różnego 
rodzaju świętach, jak Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, 
Wszystkich Świętych i często 
przeżywany przez wielu jedynie na 
poziomie obrzędów lub 
zwyczajów. Wiemy, że dla 
właściwego funkcjonowania 
społeczeństwa potrzebna jest 
moralność, zasady i normy 
moralne. W naszej rzeczywistość 
są one również zaczerpnięte 
z chrześcijaństwa, ponieważ 
cywilizacja europejska opiera się 
na korzeniach chrześcijańskich. 
Ludzie wiedzieli i wiedzą, że nie 
wolno kraść, zabijać, że trzeba 
szanować ojca i matkę, chodzić do 
kościoła. Ale istotą wiary jest 
duchowy i autentyczny związek 
z Bogiem. To jest najtrudniejsze, 
ale jednocześnie od tego wszystko 
powinno się zaczynać. Zdarza się 
jednak tak, że wielu przyjmuje 
wyłącznie zwyczaje i niektóre 
normy moralne, często te 
wygodne dla nich. W tym jednak 
nie ma trudu poznania nauki 
Chrystusa, naśladowania Jego, 
bycia Jego świadkiem w świecie.  

Obserwujemy ogromny wpływ 
środków społecznego przekazu na 
nasze wybory, decyzje i sposób 
myślenia. Nie będąc jednak dobrze 
ugruntowanymi w nauce 
Chrystusa, nie będąc blisko z Nim, 
często można ulec manipulacji 

przez tych, którym zależy, aby 
osłabić chrześcijaństwo. Wielu 
ludzi otwarcie sprzeciwia się 
chrześcijaństwu, niektórzy 
świadomie lub nie przeszli na 
"wiarę selektywną", czyli 
wybierają z chrześcijaństwa to, 
co im pasuje, co jest dla nich 
wygodne, natomiast zostawili 
obrzędowość chrześcijańską jak 
na przykład śpiewanie kolęd 
w Boże Narodzenie czy 
święcenie koszyczka w Wielką 
Sobotę. Dlatego, gdy dziś słyszę 
głosy, że tak wielu odchodzi od 
Kościoła, stawiam pytanie czy 
oni w ogóle byli duchowo 
w Kościele. Czy już od dawna 
nie wybrali sobie w Kościele 
tylko tego, co dla nich wygodne, 
przyjemne i co im ma służyć? 
Natomiast, kiedy stawia się 
pytanie o duchowość i związek 
z Chrystusem to jest problem.  

Ten problem nie jest nowy, nie 
pojawił się w XXI wieku. Znamy 
go już od czasów Chrystusa. 
Tłumy ludzi chodziły za 
Chrystusem i były świadkami 
Jego cudów, uzdrowień, 
wskrzeszeń. Uwielbiały go, ale 
kiedy Jezus zaczął stawiać 
wymagania została tylko 
garstka osób. W Niedzielę 
Palmową tłum krzyczał z radości 
„Hosanna”, ale wielu z tego 
tłumu w Wielki Piątek krzyczało 
„ukrzyżuj Go”. Patrząc na życie 
religijne wielu osób, można 
zaobserwować pewien dualizm.  

Cd. str. 3 

cdW codziennym życiu, 
zachowaniu rodzinnym, 
zawodowym czy towarzyskim 
nie zawsze kierują się nauką 
Jezusa Chrystusa, choć uważają 
siebie za katolików. To był 
problem od początku 
chrześcijaństwa. Każdy człowiek 
potrzebuje pewnego sacrum, 



Przemień mnie, Maryjo! 
Maryjo!  

Wszyscy, którzy zbliżali się do Ciebie,  
zbliżali się do Chrystusa. 

Gdybyż tak wszyscy zbliżający się do mnie,  
mogli myśleć o Tobie, Maryjo! 

W słońcu Twojej radości rozpraszasz moje chmury, 
daj mi duszę jasną, promienną, wrażliwą i pełną szacunku. 
Matko milcząca, na moje niecierpliwości, moją zmienność,  

na moją nerwowość, moje złamanie  
- rozłóż płaszcz spokojnej wytrwałości. 
Niechaj przez ciebie otrzymam Jezusa, 

który mnie uczynił na najściślejsze podobieństwo z Tobą. 
Amen. 

 

  

 
  

Jedność Kościoła leżała głęboko na sercu Panu Jezusowi.  
Modlił się o nią podczas Ostatniej Wieczerzy: "Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim 
imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno." (J 17, 11).  Dziś sprawa 
jedności Kościoła powinna nam spędzać sen z powiek... 
DE 5. O odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni jak i ich 
pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to w codziennym życiu chrześcijańskim, czy też 
w badaniach teologicznych i historycznych (...) 
DE 7. Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany.  (...) 
Niech pamiętają wszyscy wyznawcy Chrystusa, że tym lepiej posuwają naprzód 
sprawę jedności chrześcijan, a nawet ją realizują, im bardziej nieskazitelne usiłują wieść 
życie w duchu Ewangelii. Im mocniejszą więzią będą zespoleni z Ojcem, Słowem i 
Duchem, tym głębiej i łatwiej potrafią pomnażać wzajemne braterstwo. 
DE 8. To nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi 
modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za dusze całego ruchu ekumenicznego, 
a słusznie można je zwać ekumenizmem duchowym. (...) 

opr. Katarzyna Szczygielska 
 

opr. Julita Prus 
 

 

Czy wiesz, o czym mówią wyskrobane litery i cyfry na zewnętrznych 
cegłach kościoła? 

Na zewnętrznej, wschodniej ścianie apsydy, powyżej cokołu, znajdują się wyskrobane 
na cegłach litery, cyfry i znaki graficzne przypominające gmerki. Układy cyfr tworzą 
prawdopodobnie daty i zostały zapisane w sposób charakterystyczny dla XIV i XV wieku. 
Autorzy napisów zapewne uważali te informacje za istotne i dlatego je tam umieścili. 
Jedną z wyskrobanych dat to lata 1266-1366. Zapewne są to daty związane z budową 
prezbiterium, które zostało ukończone w 1398 r. Następna wyskrobana data to 1713, 
która może być związana z odbudową kościoła po najeździe szwedzkim w 1656 r, 
podczas którego świątynia została obrabowana i prawdopodobnie spalona. Wyryte są 
również daty 1908 i 1926, które są związane z remontem kościoła i figurują w 
dokumentach kościelnych. Znajduje się też zestaw liter: o v x o l h Y I oraz znak graficzny 

przypominający gmerk - . Na kilku cegłach znajduje się napis miejscowości – Wola 
Worowska, gdzie znajdowała się cegielnia, z której pobierano cegły palone na budowę 
kościoła.  

 

opr. Rafał Nowicki 
 

PIŁKARSKA LIGA MINISTRANCKA w REJONIE 
POŁUDNIOWYM NASZEJ ARCHIDIECEZJI 
Sobotni ciepły dzień, 21 kwietnia, to chwila prawdy 
w zmaganiach żołnierzy Jezusa w Piłkarskiej Lidze 
Ministrantów. Impreza odbyła się na stadionie 
Grójeckiego Ośrodka Sportu. Ponad 130 chłopaków 
z dekanatu grójeckiego, wareckiego i mogielnickiego 
walczyło o Puchar Dziekana Grójeckiego w kategorii: 
szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. 
Organizatorami byli dekanalni duszpasterze dzieci 
i młodzieży wspomnianych dekanatów. 
Przedstawiamy zwycięzców: 
Kategoria: szkoła podstawowa 
Miejsce I: Ministranci z Parafii Św. Trójcy w Belsku 
Dużym 
Miejsce II: Ministranci z Parafii Matki Bożej 
Szkaplerznej w Warce 
Miejsce III: Ministranci z Parafii Miłosierdzia Bożego 
w Grójcu 
Kategoria: gimnazjum 
Miejsce I: Ministranci z Parafii św. Izydora w Nowej 
Wsi 
Miejsce II: Ministranci z Parafii św. Michała 
Archanioła w Goszczynie 
Miejsce III: Ministranci z Parafii św. Floriana w 
Mogielnicy 
Kategoria: liceum 
Miejsce I: Ministranci z Parafii św. Floriana w 
Mogielnicy 
Miejsce II: Ministranci z Parafii św. Jana Chrzciciela 
w Zbroszy Dużej 
Miejsce III: Ministranci z Parafii św. Izydora w Nowej 
Wsi 
W tegorocznych rozgrywkach XXI Parafiady Służby 
Liturgicznej AW reprezentować nas będą: 
- w kategorii liceum: Parafia św. Jana Chrzciciela 
w Zbroszy Dużej 
- w kategorii gimnazjum: Parafia św. Izydora 
w  Nowej Wsi 
- w kategorii szkoły podstawowej: Parafia Mati Bożej 
Szkaplerznej w Warce 
Gratulujemy wszystkim dobrej kondycji i ducha walki 
- aż do ostatniej kropli potu. W sporcie, podobnie jak 
w ministranturze, liczy się gorliwość i siła ducha! Na 
kolejne rozgrywki zapraszamy na jesieni. 

Ks. Kamil Falkowski      PIÓREM KRONIKARZA        

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI: 

1. Julia Lipińska, 2. Zofia Sowińska 
3. Gabriela Ewa Stelmasińska 
4. Antoni Socha 
5. Dagmara Małgorzata Orzechowska 
6. Alicja Michalak, 7. Alicja Poncyliusz 
8. Antoni Jastrzębski, 9. Piotr Sowiński 
10. Oliwia Bąkiewicz, 11. Sara Kłoczewiak,  
12. Julian Kucharski, 13. Jędrzej Kucharski 
14. Maciej Grzonka, 15. Zuzanna Kukułka,  
16. Zofia Nemś, 17. Oliwier Brzeziński 
18. Michał Borkowski, 19. Kacper Krupa 
20. Amanda Szczygieł, 21. Anna Skotarska, 
22. Klaudia Wydra 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
 ZAWARLI: 

1. Mateusz Kurowski i Anna Łapińska  
2. Patryk Wróblewski i Monika Tokaj 
ODESZLI DO DOMU OJCA: 

1. Jerzy Danik,  
2. Ludwik Wiśniewski 
3. Leszek Żurawski,  
4. Teodozja Walczak,  
5. Bogumiła Kopera 

Z Ksiąg Parafialnych: 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA W GRÓJCU 
ul. Worowska 1, tel. (48) 664 23 65 
E-mail:  sw.mikolaj.grojec@gmail.com 

BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3  
17912800022001000002730001 

www.facebook.com/MikolajGrojec 
www.mikolaj.grojec.eu 

KANCELARIA CZYNNA  
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 

8.30 - 10.00 

16.00 - 17.30 

MSZE ŚWIĘTE 
W DNI POWSZEDNIE: 
6.30, 7.30, 18.00 
W NIEDZIELE: 
6.30, 8.00 
9.30 - Msza zbiorowa 
11.00 - dla rodzin z dziećmi 
12.30 - suma za parafian 
17.00 – dla młodzieży 
19.00 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
środa – godz. 18.00  

KORONKA DO BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 
piątek - godz. 18.00 
WYPOMINKI ROCZNE 
Każdy I poniedziałek miesiąca  
godz. 17.00 – wypominki 
godz. 18.00 – Msza św. 
MSZA ŚW. 
O BEATYFIKACJĘ  
KS. PIOTRA SKARGI  
27. dzień  
każdego m-ca 
 – godz. 18.00 
GORZKIE ŻALE 
niedziela, godz. 18.15 
DROGA KRZYŻOWA 
piątek, 
dzieci - godz. 16.30,  
dorośli - godz. 17.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

REDAKCJA 
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu 

Kontakt do redakcji:  
nicolaus.grojec@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo  
dokonywania koniecznych zmian w publikowanych tekstach.  

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów. 

 
DRUK  
GAZETY  ZAPROSZENIA: na chrzest, komunię, ślub. Grójec, Al. Niepodległości 7, tel. 48 664 57 31, drukarnia@inferior.pl 

AKCJA KATOLICKA 

1. wtorek m-ca, 
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Proboszcz

BIELANKI
1. sobota miesiąca, 
godz. 11.00
opiekunka s. Małgorzata

CHÓR PARAFIALNY 

- czwartki 
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Proboszcz

DUSZPASTERSTWO 
STUDENTÓW
2. sobota m-ca, 
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil

DUSZPASTERSTWO 
MŁODZIEŻY MAGIS 
- czwartki 
po Mszy św. wieczornej 
Opiekun: ks. Kamil

GRUPA ŚW. O. PIO 

- 2. i 4. wtorek m-ca, 
po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Mariusz

KATECHEZY DLA 
DOROSŁYCH

- 2. czwartek miesiąca
opiekun ks. Proboszcz

KATECHEZY DLA RODZICÓW 
DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH 
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
- 3. wtorek m-ca, 19:00
Opiekun: ks. Proboszcz

KANDYDACI NA 
MINISTRANTÓW 

- soboty, 9:30
Opiekun: ks. Kamil

MINISTANCI
sobota, 9.00
Opiekun: ks. Kamil

LEKTORZY
1. czwartek m-ca po Mszy 
św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil

REDAKCJA PARAFIALNEJ 
GAZETKI NICOLAUS
Opiekunowie: ks. Kamil, 
ks. Proboszcz

RODZINA RADIO MARYJA  

- 2. piątek m-ca, po Mszy 
św. wieczornej
Opiekun: ks. Mariusz

RÓŻANIEC RODZICÓW 

Opiekun: ks. Paweł

SCHOLA DZIECIĘCA 

- piątek, 18:00
Opiekun: ks. Paweł

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
sobota, 18.00
Opiekun: ks. Kamil

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE 

- 3. piątek m-ca, 19:00
Opiekun: ks. Paweł

WOLONTARIAT - ADOPTUJ 
DZIADKA
2. czwartek m-ca po Mszy 
św. wieczornej
Opiekun: ks. Kamil

MSZA ŚW. W INTENCJI OSP GRÓJEC  
(z okazji Patrona strażaków), godz. 16.30 

 

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ 
KOMUNII ŚWIĘTEJ  
godz. 9:30, 11:00, 12:30 

12 V 
 

SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 

Zapisy u ks. Kamila  

 

BOŻE CIAŁO 

10:30 Msza św. i procesja eucharystyczna  
z Kościoła Miłosierdzia Bożego 
Nie będzie Mszy św. o godz. 17:00 i 19:00. 
Będzie dodatkowa Msza św. o 21:00. 
18:00 Koncert  

20 V 
 

2 VI 
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