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GŁOSIĆ Z RADOŚCIĄ  
EWANGELIĘ O RODZINIE 

28 grudnia 2014 roku 

UMIŁOWANI W CHRYSTUSIE PANU, SIOSTRY I BRACIA! 

Trwamy w atmosferze radosnego zachwytu nad miłos cią 
Boga do człowieka. Oto Bo g wcielony, Jezus Chrystus, wy-
brał ludzką rodzinę, aby przyjs c  do kaz dego człowieka i na-
uczyc  go miłowac . Skoro Chrystus nie bał się miłos ci, co 
więcej, w pełni objawił człowiekowi prawdę o Bogu, kto ry 
jest miłos cią to i my, ludzie wierzący, chcemy w tę Niedzielę 
S więtej Rodziny odkrywac  prawdę o Miłos ci. W Lis cie do 
Rodzin s w. Jan Paweł II pisał: „Syn Jednorodzony, wspo łi-
stotny Ojcu, ‹Bo g z Boga i S wiatłos c  ze S wiatłos ci›, wszedł w 
dzieje ludzi przez rodzinę: ‹przez wcielenie swoje zjedno-

czył się jakos  z kaz dym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, (…) ludzkim sercem ko-
chał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas 
podobny opro cz grzechu›” (Gaudium et spes, 22). Tak, Bo g naprawdę zamieszkał pos ro d 
nas, w naszych rodzinach. 
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gle dla wielu młodych największym pra-
gnieniem z ycia. Bo g pragnie szczęs cia 
człowieka i dlatego chce, aby małz onko-
wie obdarowali się sobą i przyjęli siebie 
wzajemnie w rodzinie, aby nowe z ycie, 
owoc miłos ci małz en skiej, poczynało się 
w s rodowisku najbardziej mu przyja-
znym. 

Ojcowie synodalni zwracają uwagę, 
z e proces wychowania człowieka nie od-
bywa się samoistnie. Potrzeba dojrzałych 
w wierze rodzico w, potrzeba s wiadectwa 
małz onko w i całych rodzin, aby Ewange-
lia o rodzinie była przekazywana z rado-

RODZINA – MIEJSCE KSZTAŁTOWANIA SIĘ 
CZŁOWIECZEŃSTWA 

Dzięki Boz ej Opatrznos ci przez ywali-
s my w tym roku w dniach 5 – 19 paz -
dziernika III Nadzwyczajny Synod Bisku-
po w, podczas kto rego Ojcowie synodalni, 
zjednoczeni z Ojcem S więtym, przypo-
mnieli, z e Ewangelia o rodzinie stanowi 
istotne przesłanie Kos cioła. Jego nieprze-
rwane nauczanie przypomina, z e rodzina 
jest miejscem poznawania wiary, dziele-
nia się sobą i budowania najtrwalszych 
relacji. Rodzina, kto ra bierze swo j począ-
tek w sakramencie małz en stwa jest cią-



 

s cią i miłos cią wszystkim, zwłaszcza tym, 
kto rych dotknął kryzys wiary, kto rzy 
znajdują się w trudnej sytuacji z yciowej. 
Wiele rodzin boryka się dzisiaj z proble-
mami niewiary swoich dzieci, zauwaz a-
my z niepokojem wzrost rozwodo w i 
związko w nieformalnych. Z tym więk-
szym przekonaniem trzeba głosic  Ewan-
gelię o rodzinie, daną wszystkim przez 
Boga Ojca w osobie Jezusa Chrystusa. Ta 
Ewangelia, jak podkres lił Ojciec S więty 
Franciszek, jest zdolna udzielic  odpowie-
dzi na najbardziej nawet zawiłe pytania 
człowieka. Miłos c  nie umarła. Miłos c  ob-
jawia się przez z ywe i radosne s wiadec-
two wielu rodzin, kto re w ciszy, jak Ro-
dzina z Nazaretu, dzien  po dniu z yją mi-
łos cią i przebaczeniem. 

Jak usłyszelis my w Ewangelii, Jo zef i 
Maryja jako pierwsi odkrywali przed Je-
zusem prawdę o Boz ej miłos ci. Wypełnili 
wszystkie wymagania Prawa, dając tym 
samym początek procesowi wychowaw-
czemu małego Jezusa, a przez to wyrazili 
swoją wiarę. Dzięki ich staraniom i łasce, 
płynącej od Boga Ojca, Jezus ro sł, rozwijał 
się i napełniał się mądros cią (Łk 2, 39-
40). 

Jakz e dzis  potrzeba takich s wiado-
mych i umiejących odczytywac  znaki cza-
so w rodzico w, aby nie zniszczyc  niewin-
nos ci dziecka, aby nie zakło cic  jego natu-
ralnego procesu dojrzewania i odkrywa-
nia siebie takz e na poziomie seksualnym. 
Konieczne jest więc wytworzenie w ro-
dzinie atmosfery bliskos ci i wzajemnego 

zaufania. Ta atmosfera rodzi się tylko wte-
dy, kiedy rodzice silni łaską sakramentu 
małz en stwa, wsparci miłos cią, są darem 
dla siebie wzajemnie i dla dzieci. 

RADOŚĆ BYCIA ZE SOBĄ I DLA SIEBIE 

W dokumencie podsumowującym III 
Nadzwyczajny Synod Biskupo w zauwaz o-
no z wielkim niepokojem powiększającą 
się strefę samotnos ci i wyobcowania. Do-
s wiadczają jej dzieci i młodziez , osoby 
starsze i schorowane, a nawet małz onko-
wie w relacji do siebie nawzajem. Jak 
stwierdzili Ojcowie synodalni, bardzo czę-
sto jest ona konsekwencją odrzucenia Bo-
ga oraz kruchych relacji w rodzinie. Re-
ceptą na rados c  z ycia jest tylko powro t do 
Boga, kto ry będąc Miłos cią pozwala czło-
wiekowi w pełni uczestniczyc  w miłos ci. 

W pochylonych nad małym Jezusem 
Maryi i Jo zefie odkrywamy tajemnicę mi-
łos ci rodzinnej – miec  czas na to, aby się 
zatrzymac , pobyc  ze sobą, porozmawiac , 
szukac  miejsc i sytuacji, kto re pozwolą na 
budowanie trwałych więzi. Nie mogą byc  
one oparte na wykorzystywaniu innych 
do własnych celo w, ale mają byc  owocem 
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stwa daje siłę, aby kaz dy z członko w ro-
dziny czuł się potrzebny, akceptowany i 
kochany. Bo g nie chce, abys my się 
w rodzinach tolerowali, lecz zaprasza do 
miłos ci, kto ra zmienia styl z ycia i sposo b 
patrzenia na s wiat. Juz  w Starym Testa-

mencie autor na-
tchniony, jak sły-
szelis my w pierw-
szym czytaniu, 
zwro cił uwagę na 
to, z e kto czci ojca 
zyskuje odpuszcze-
nie grzecho w, jego 

modlitwa będzie wysłuchana, rados c  
miec  będzie z dzieci, a kto czci matkę jak-
by skarby gromadził (por. Syr 3, 3-6). 
Wzajemny szacunek, troska o wszystkich 
członko w rodziny, pielęgnowanie więzi 
między pokoleniami owocuje zawsze Bo-
z ym błogosławien stwem. Rodzina tylko 
wtedy dos wiadcza szczęs cia, kiedy wszy-
scy mają w niej czas dla wszystkich. 

Taka szczęs liwa rodzina ma obowią-
zek dzielic  się rados cią i dawac  s wiadec-
two, z e Ewangelia jest moz liwa do zreali-
zowania. To codzienne głoszenie Chrystu-
sa przez pos więcenie, rezygnację z wła-
snych plano w, rados c  z sukceso w człon-
ko w rodziny jest bardzo potrzebne i sta-
nowi najlepszą szkołę wspo lnego dobra. 
Wzajemna miłos c  małz onko w jest naj-
bardziej wymownym potwierdzeniem 
obecnos ci Boga ws ro d nas. Ona pozwala 
dzieciom dorastac  do autentycznego za-
angaz owania się i wzięcia odpowiedzial-
nos ci wobec Boga i Kos cioła za drugiego 
człowieka. 

pogłębionej miłos ci opartej na darze z 
siebie. S więta Rodzina, jak wiemy z opi-
so w biblijnych, nie posiadała wiele mająt-
ku. Jednak zawsze, kiedy spoglądamy na 
z ło bek, odkrywamy rados c  rodzico w, kto -
rzy z zachwytem wpatrują się w Boz e 

Dziecię i choc  doskwiera im chło d, to cie-
szą się sobą, cieszą się miłos cią, cieszą się 
obecnos cią Boga ws ro d nich. Kaz da ro-
dzina ma w sobie cos  z tej Rodziny Naza-
retan skiej. Kaz da rodzina potrzebuje pie-
lęgnowac  w sobie ten zachwyt nad miło-
s cią. Tam, gdzie jest miłos c , samotnos c  
nie istnieje. 

Z rados cią obserwujemy jak wiele ro-
dzin stara się tak z yc , jak wiele przyjmu-
je z wielką otwartos cią nowe dziecko do 
swojej rodziny. Cieszy coraz większa 
s wiadomos c  rodzico w, kto rzy przygoto-
wują swoje dzieci do podejmowania od-
powiedzialnych decyzji. 

RODZINA ŚRODOWISKIEM EWANGELIZACJI 

Dostrzegamy trud wielu małz en stw i 
rodzin, kto re pogłębiają swoją wiarę, wy-
chowują dzieci w wierze katolickiej i pra-
gniemy im podziękowac  za to s wiadec-
two. Jestes my przekonani, z e miłos c  
umocniona łaską sakramentu małz en -
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Modlitwa papieża Franciszka  
w intencji rodzin i synodu  

Jezu, Maryjo i Jo zefie, 
w Was kontemplujemy 

blask prawdziwej miłos ci, 
do Was zwracamy się z ufnos cią. 

S więta Rodzino z Nazaretu, 
uczyn  takz e nasze rodziny 

s rodowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, 
autentycznymi szkołami Ewangelii 
i małymi Kos ciołami domowymi. 

S więta Rodzino z Nazaretu, 
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie dos wiadcza 

przemocy, zamknięcia i podziało w: 
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, 
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. 

S więta Rodzino z Nazaretu, 
oby przyszły Synod Biskupo w 

mo gł przywro cic  wszystkim s wiadomos c  
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, 

jej piękna w Boz ym zamys le. 

Jezu, Maryjo i Jo zefie, 
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen. 

TROSKA KOŚCIOŁA – „BYĆ BLISKO” 

Dzis , w Niedzielę S więtej Rodziny, 
chcemy zachwycic  się miłos cią Rodziny z 
Nazaretu i uczyc  się od Jezusa, Maryi i Jo -
zefa szacunku oraz odpowiedzialnos ci za 
tych, kto rych Bo g nam powierzył. Miłos c  
bowiem nieodłącznie związana jest z od-

powiedzialnos cią i troską o dobro drugie-
go. S wiadczy o tym postawa s w. Jo zefa szu-
kającego schronienia dla Maryi, kto ra 
wkro tce miała urodzic . Odpowiedzialnos c  z 
kolei domaga się wysiłku oraz stawiania 
ukochanej osoby ponad swoje wygody czy 
przyzwyczajenia. Musi ona byc  budowana 
na prawdzie o człowieku, kto ry został 



 

 

Kaz da rodzina potrzebuje siły ducho-
wej, aby przeciwstawic  się ro z nym prą-
dom usiłującym zniszczyc  jej istotę i ode-
brac  jej rados c  Ewangelii. Taką siłę daje 
modlitwa rodzinna. To wspo lne wołanie 
do Boga, kto ry jest naszym Ojcem, po-
zwala odkryc  głębię miłos ci złoz onej w 
ręce ludzi. Dzis  jednak nie wystarczy sa-
ma tylko modlitwa. Rodzice, wspo lnoty 
parafialne, ruchy katolickie i stowarzy-
szenia muszą podejmowac  na biez ąco 
wyzwania stojące przed nami. Nie po-
zwo lmy odebrac  sobie nadziei, nie po-
zwo lmy strącic  się w przepas c  samotno-
s ci – przypomina często papiez  Franci-
szek. 

Pros my dzis  za wstawiennictwem 
S więtej Rodziny z Nazaretu o mądros c  i 
odwagę w głoszeniu Ewangelii o rodzinie. 
Pros my, abys my jak Jo zef, Maryja i Jezus 
z yli na co dzien  prawdziwą miłos cią, kto -
ra bierze swo j początek od Boga samego. 

Dziękując Bogu za dar III Nadzwy-
czajnego Synodu Biskupo w w Rzymie, 
zachęcamy wszystkich do modlitwy w 
intencji rodzin, do odkrycia ich roli w 
dziele ewangelizacji oraz do jeszcze bar-
dziej owocnej troski duszpasterskiej o tę 
wyjątkową wspo lnotę z ycia i miłos ci. 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
obecni na 367. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze 
w dniu 27 listopada 2014 r. 
Za zgodność: 
+ Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP 

stworzony jako męz czyzna i kobieta na 
obraz i podobien stwo Boga. 

Ojcowie synodalni podkres lili, z e Ko-
s cio ł wezwany jest do podjęcia takiej od-
powiedzialnos ci wobec wszystkich swo-
ich dzieci. Stanowczo przypomina Boz e 
prawo, a jednoczes nie z miłosierdziem 
chce byc  blisko braci i sio str, kto rzy – nie-
raz, nie ze swojej winy – znalez li się w sy-
tuacjach trudnych czy wręcz z yją w rela-
cjach sprzecznych z Boz ym zamysłem. 
Mys limy tutaj o z onach i męz ach opusz-
czonych i z wiarą czekających na powro t 
niewiernego wspo łmałz onka, o dzieciach 
dos wiadczających dramatu rozwodu ro-
dzico w. Pamiętamy takz e o osobach z yją-
cych w powto rnych związkach i o tych, 
kto rzy z ro z nych powodo w odrzucają sa-
krament małz en stwa. Ojciec S więty Fran-
ciszek przypomniał bardzo wyraz nie, z e 
Kos cio ł nigdy nie potępia człowieka, ale 
stanowczo piętnuje grzech, kto ry stoi na 
przeszkodzie do szczęs cia ludzkiego. 
Wszyscy jako Kos cio ł – biskupi, kapłani, 
osoby konsekrowane i s wieccy, a zwłasz-
cza rodziny, mamy towarzyszyc  osobom 
zagubionym w ich powrocie do Boga. 
Pamiętajmy, z e obowiązek ewangelizacji 
spoczywa na kaz dym z nas zgodnie z 
własnym charyzmatem i powołaniem. 
Głosic  Ewangelię rodziny to dawac  ra-
dos c  i nadzieję, to przekazywac  miłos c , 
kto rą z yjemy w rodzinie, to byc  blisko 
tych, kto rzy najbardziej potrzebują naszej 
obecnos ci, wyciągniętej ręki i dobrego 
słowa. 
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DEKRET O O ODPUSTACH W ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
Warszawa, 15 grudnia 2014 r. 

 

Mając na względzie duchowe dobro wszystkich i poszczego l-
nych członko w Instytuto w Z ycia Konsekrowanego oraz wier-
nych Archidiecezji Warszawskiej, kierując się normami za-
wartymi w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, z dnia 23 li-
stopada 2014 r., ustanawiam wymienione poniz ej miejsca 
s więte, w kto rych moz na uzyskac  odpust zupełny pod zwy-
kłymi warunkami (wyznanie grzecho w w sakramencie po-
kuty, przyjęcie Komunii s więtej, modlitwa według intencji 
Papiez a, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, na-
wet powszedniego) podczas całego Roku Z ycia Konsekrowa-
nego, trwającym od 30 listopada br. do 2 lutego 2016 roku. 

Odpust zupełny, mogą zyskac  członkowie Instytuto w Z ycia 
Konsekrowanego i wszyscy wierni: 

1. za kaz dym razem, gdy w Roku Z ycia Konsekrowanego wezmą udział w uroczystos ciach 
diecezjalnych organizowanych z tej okazji; 

2. gdy w miejscach wyznaczonych w niniejszym dekrecie, z okazji Roku Z ycia Konsekrowa-
nego, zgromadzą się na Eucharystii lub liturgii godzin, albo przynajmniej przez odpowiedni czas 
będą się modlic , medytowac , kon cząc modlitwą “Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary i wezwaniem do 
Matki Boz ej. 

Zgodnie ze wspomnianym dekretem Penitencjarii Apostolskiej, wyznaczam w Archidiecezji 
Warszawskiej następujące kos cioły a ws ro d nich trzy bazyliki mniejsze: 

– Archikatedra Męczen stwa s w. Jana Chrzciciela w Warszawie; 

– kos cio ł s w. Krzyz a przy Krakowskim Przedmies ciu w Warszawie; 

– kos cio ł Niepokalanego Poczęcia Najs więtszej Maryi Panny i s w. Maksymiliana Kolbe 
w Niepokalanowie, 

– kos cio ł NMP Kro lowej Wyznawco w na Siekierkach (diecezjalne Sanktuarium MB Nauczy-
cielki Młodziez y); 

– kos cio ł s w. Andrzeja Boboli na Mokotowie (sanktuarium narodowe); 

– kos cio ł Miłosierdzia Boz ego w Oz arowie Mazowieckim (sanktuarium diecezjalne); 

– kos cio ł Wieczerzy Pan skiej na Mariankach w Go rze Kalwarii, ul. Papczyn skiego 6 (miejsce 
grobu bł. Ojca Stanisława Papczyn skiego); 

– kos cio ł Matki Boz ej Jerozolimskiej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14 (Wspo lnoty Jerozo-
limskie). 

† Kazimierz Kardynał Nycz 
Arcybiskup Metropolita Warszawski 
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W Uroczystos c  Objawienia Pan skiego, 6 
stycznia 2015 roku, w bazylice archika-
tedralnej Św. Jana Chrzciciela w War-
szawie, o godz. 11.00, Kardynał Kazi-
mierz Nycz odprawi uroczystą Mszę S wię-
ta, kto ra zostanie poprzedzona wręcze-
niem medali Za zasługi dla Archidiecezji 
Warszawskiej. 

Tego dnia, w Uroczystos c  Objawienia 
Pan skiego, czyli 6 stycznia 2015 roku 
o godz. 12.00 po raz sio dmy z Placu Zam-
kowego wyruszy Orszak Trzech Kro li. 

Juz  po raz 7 Orszak Trzech Kro li przej-
dzie ulicami s wiata, aby w dniu S więta 
Objawienia Pan skiego, podąz yc   za Trze-
ma Kro lami do Stajenki i ukłonic  się Nowo 
Narodzonemu! 

Tym razem te wyjątkowe Jasełka zosta-
ną wystawione w około 300 miejscowo-
s ciach Polski, i w kilkudziesięciu miej-
scach na s wiecie. 

6 stycznia 2015 r. 
zwykli ludzie: ro-
dziny, sąsiedzi, na 
ulicach wiosek, 
miast i miasteczek, 
złączą się razem 
opowiadając tak 
jak potrafią, swoimi 
słowami i swoim 
sercem historię 
sprzed 2000 lat. 

Orszak 2015 to piąta rocznica odzy-
skania dnia wolnego od pracy w S więto 
Trzech Kro li. Jestes my dumni, z e to naj-
starsze s więto chrzes cijan stwa odzy-
skało swo j czas i miejsce w przestrzeni 
publicznej, w tylu miejscowos ciach. 
 roku 2014, w tryumfalnej drodze do 
Stajenki wzięło udział ponad 700 000 
uczestniko w, w 187 miejscowos ciach, w 
7 krajach na 3 kontynentach oraz 2 mln 
widzo w oglądających transmisję TVP 
na z ywo! 

Jak co roku, Fundacja Orszak Trzech 
Kro li przygotowała konkursy dla kaz de-
go. Będą konkursy dobrze juz  znane 
oraz nowe. Dla miejscowos ci – Konkurs 
na wielbłąda, dla dzieci i młodziez y – 
Konkurs plastyczny, dla Rodzin – Kon-
kurs Szopek Rodzinnych, dla wszyst-
kich – Konkurs Fotograficzny, dla insty-
tucji skupiających zdolną młodziez  – 
Konkurs na Gwiazdę! 

orszak trzech kro liorszak trzech kro liorszak trzech kro li   



 

 

Str.  10  „ u Vianneya”  

I  niedziela Bożego Narodzenia 
       28 grudnia 2014 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1) 31 grudnia, s roda - zapraszam na Mszę s w. dziękczynną za łaski otrzymane od Boga w minionym 

roku. 

2) W Nowy Rok - 1 stycznia - Uroczystos c  S więtej Boz ej Rodzicielki Maryi. Msze s w. jak w niedzielę. 

3) W tym tygodniu I Piątek miesiąca. Od godz. 16-tej do godz. 18-tej będzie wystawienie Najs więt-
szego Sakramentu i moz liwos c  spowiedzi.  Co po ł godziny - czyli o 16.30, 17.00 i 17.30 - będzie 
udzielana Komunia s w. wynagradzająca. Naboz en stwo I Piątku zakon czymy modlitwą Litanii do 
Najs więtszego Serca Pana Jezusa i Aktem Wynagrodzenia. O godz. 18-tej będzie Msza s w. 

4) Dorosłych i dzieci a szczego lnie ministranto w i bielanki zapraszam w I Piątek m-ca na adorację 
Najs więtszego Sakramentu.  Zachęcam do korzystania ze spowiedzi i przyjęcia Komunii  S w.   

5) Z racji I Piątku nie będzie w tym tygodniu spotkan  dla Słuz by Liturgicznej.  

6) Rozpoczynamy wizytę duszpasterską czyli kolędę. W czasie kolędy sprawy kancelaryjne proszę 
zgłaszac  w niedzielę. 

PORZĄDEK  KOLĘDY:  
Poniedziałek  - 29 grudnia - Ksiąz enice, ul. Lipowa 2 

Wtorek - 30 grudnia - Ksiąz enice, ul. Lipowa 4 

Sobota  - 3 stycznia - Ksiąz enice, ul. Lipowa (domki) i ul. Parkowa. 

W PRZYSZŁYM TYGODNIU 
5 stycznia - Marynin – ul. Dzwonkowa, Zielonej Z abki, Grochowa,  Strzelecka, Warzywna i  

 Z urawinowa. 

7) Wizytę kolędową rozpoczynam o godz. 16-tej, a w sobotę od godz. 10-tej. 

8) W zakrystii kancelarii moz na zamo wic  intencję Mszy s w. 

 

KANCELARIA  

NA  TELEFON 601-31-97-15 

W czasie KOLĘDY 
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
28/12/2014  I Niedziela po Narodzeniu Pańskim - Święto Świętej Rodziny  

08:00  ………………………………………… 

10:00  + Włodzimierza Gronowolskiego. 

12:00 SUMA w int. Parafian 

29/12/2014 Poniedziałek 

08:00 ………………………………………… 

30/12/2014 Wtorek 

08:00 ………………………………………… 

31/12/2014 S roda 

18:00 Dziękczynna za wszelkie łaski otrzymane w Roku Pańskim 2014. 

01/01/2015 Czwartek - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI. 

08:00 O POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA SAKRAMENTALNEGO. 

10:00  W intencji dusz w czyśćcu cierpiących. 

12:00 SUMA w int. Parafian 

02/01/2015 I Piątek m-ca 

18:00 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

03/01/2015 I Sobota m-ca 

08:00  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu N.M.P. 

04/01/2015  II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

08:00  ………………………………………… 

10:00  …………………………………………. 

12:00 SUMA w int. Parafian 

MSZA ŚWIĘTA  

Czym jest dla Ciebie ? 

OFIARA CHRYSTUSA 



 

 

Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Ksiąz enice 

kom.: 601-31-97-15 

email: parafia@jan-maria-vianney.pl 

www.bozia24.pl 

RYSTUSA 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
MSZA ŚW. 

     NIEDZIELE i UROCZYSTOŚCI  
 - godz. 8.00;  
 - godz. 10.00 (z udziałem dzieci) 
 - godz. 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

     DNI ZWYKŁE 
 - wtorek i czwartek  - godz. 08.00 
 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU 

     MAJOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni   - o godz. 17.30 

     CZERWCOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

     RÓŻAŃCOWE (październik)  
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 
 - w pozostałe dni  - godz. 17.30  

WIELKI POST  

     DROGA KRZYŻOWA 
 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

     GORZKIE ŻALE   
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Sumie 

ADWENT 

     RORATY  
 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 
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