
 

 

4 FATIMA Luz e Paz 

 

Msze Święte w naszej parafii: 

 

Codziennie : 17:30 
 

(dodatkowo w  I piątek i I sobo-

tę miesiąca Msza o 7:30) 

 

NIEDZIELA: 

 
7:00 Godzinki do Niepokalane-

go Serca NMP 

 

7:30  Msza Święta 

 

9:00 Msza Święta 

 

11:00 Msza Święta (III niedzie-

la Msza dla dzieci) 

 

18:00 Msza Święta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKACJE !!! 
Skończył się czas wytężonej 

pracy w szkole ; 

UPRAGNIONE  

WAKACJE !   

Nie zapominajmy w tym  

czasie o Bogu i niedzielnej  

eucharystii. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (30. VI. 2013): 
 

1. Dziś 13 niedziela zwykła. O godz. 17.30 ostatnie w tym roku nabożeństwo 

czerwcowe. 

2. W poniedziałek różaniec z wypominkami o godz. 17.00. 

3. W środę o godz. 17.00 różaniec w intencji naszych rodzin. O godz. 17.30 na-

bożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Po mszy św. spotkanie Przy-

jaciół Koła Radia Maryja. 

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. I Czwartek 

Godzina Święta o 16.30. 

5. I piątek Msza św. dodatkowo o 7.30. Rano i wieczorem wystawienie Naj-

świętszego Sakramentu i litania do Serca Pana Jezusa. Również w I sobotę Msza 

św. dodatkowo o godz. 7.30. Rano po Mszy św. i wieczorem o godz. 17.30 wy-

stawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Niepokalanego Serca NMP. 

6. Okazja do spowiedzi św. w czwartek dla dzieci od godz. 16.30,a dla młodzie-

ży i dorosłych w piątek od godz. 16.30. 

7. W sobotę od godz. 8.30 odwiedzimy chorych z Komunią Św. Zapisy do piątku 

w zakrystii. 

8. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 

9.00. 

9. W czasie wakacji kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek po Mszy 

św. wieczornej. 

W ostatnim czasie odeszli od nas : 
Genowefa Cielepa 86 l 

Irena Liszka 82 l 

Amalia Kos 85 l, 

Andrzej Piela 50 l 

Jan Janus 79 l  

Henryk Mikołajczyk 62 l 

REDAKCJA: 

KAROL MARKOWSKI 

MARCIN STOPKA 

 

luzepazcontakt@op.pl 
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Pielgrzymka do Rzymu!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniach od 9 do 14 czerwca odbyła się organizowana przez naszą  
parafię pielgrzymka do Włoch, której przewodniczył ksiądz Jan Duraj. 
 
Rozpoczęła się ona od nocnego przejazdu autokarem w okolice Florencji. 
Podczas zwiedzania miasta pielgrzymi mieli okazję odwiedzić florencką 
katedrę i Bazylikę Santa Croce, a także obejrzeć wiele innych zabytków 
znajdujących się w tym mieście.  
 
Kolejnym miejscem, do którego udała się pielgrzymka był Asyż. Pielgrzy-
mi podążali w nim śladami św. Franciszka, poznając miejsca związane z 
jego młodością i późniejszym życiem zakonnym. Odwiedzili między inny-
mi Bazylikę św. Franciszka ze słynnymi freskami Giotta, Bazylikę św. Kla-
ry i Bazylikę Santa Maria degli Angeli wraz ze znajdującą się w jej wnę-
trzu Porcjunkulą – pierwszą kaplicą św. Franciszka.  
 
Następnie grupa pielgrzymów udała się w okolice Rzymu, na którego 
zwiedzanie przeznaczono dwa dni. Szczególnym przeżyciem było uczest-
nictwo w odbywającej się raz w tygodniu audiencji Ojca Świętego Fran-
ciszka na Placu św. Piotra w Watykanie, a także możliwość modlitwy przy 
grobie Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.  
 
Pielgrzymi odwiedzili również Bazylikę św. Jana na Lateranie, Bazylikę 
św. Pawła za Murami i Bazylikę Santa Maria Maggiore. Nawiedzanie 
miejsc świętych łączyli z podziwianiem pozostałych zabytków Rzymu, ta-
kich jak Koloseum, Panteon czy Forum Romanum. Podróż zakończył 
nocny przejazd autokarem do Polski  

 

 

DZIĘUJEMY CI KSIĘŻE PIOTRZE!!! 

 

 

Po rocznej pracy duszpasterskiej w naszej parafii,  
decyzją  księdza biskupa ordynariusza  

Tadeusza Rakoczego nasz wikariusz ks. Piotr Leśniak  
otrzymał dekret przenoszący Go do parafii  

Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi Panny w Oświęcimiu. 
 
 

Za trud pracy oraz wsparcie, składami Ci Księże bardzo  
serdeczne podziękowania i życzymy  

powodzenia w dalszej służbie Bogu i ludziom. 
 

Bóg Zapłać !!! 

 

 
Imieniny, urodziny!! 

 
 
 

Ksiądz proboszcz Jan oraz ks. Piotr niemal w tym samym  
czasie obchodzili imieniny, a już  niedługo obaj w jednym  

tygodniu przeżywać będą urodziny.  
 

Z okazji licznych jubileuszów składamy kapłanom najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz  

błogosławieństwa Bożego 
 

parafianie , redakcja Luz e Paz 
 
 


