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Msze św.
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Choć od śmierci włoskiego kapłana minęło już ponad 50 lat, nieustannie zgłębiane jest pozostawione przez
niego duchowe świadectwo. O. Dolindo Ruotolo znany jest głównie z przepięknego aktu zawierzenia „Jezu,
ty się tym zajmij!”. Przez wiele lat był odtrącany i krytykowany przez Kościół, któremu - mimo prześladowań
do końca życia - był niezmiernie oddany. Choć od śmierci włoskiego kapłana minęło już ponad 50 lat,
nieustannie zgłębiane jest pozostawione przez niego duchowe świadectwo. Imię Dolindo w dialekcie
neapolitańskim oznacza cierpieć. Cierpienie było znane ks. Ruotolo już od dzieciństwa... Był maltretowany
przez ojca, cierpiał niesamowity głód, zimno, ubóstwo. W szkole wyśmiewany, a w seminarium traktowany
jak popychadło przez swojego przełożonego. „Ks. Dolindo przez wiele lat odbierał cios za ciosem. Za
każdym razem jednak wyznawał bezgraniczną miłość do Kościoła i jego członków, którzy go ewidentnie
krzywdzili” - pisze Joanna Bątkiewicz-Brożek w drugiej części bestsellerowej biografii o. Dolindo „Moja misja
trwa”. „Najpierw bowiem Zgromadzenie Świętego Wincentego a Paulo, w którym o. Dolindo przyjął
święcenia kapłańskie, wyrzuciło go na bruk. Z niepublikowanych listów mistyka do przełożonych (nie było
ich dotąd nawet w dokumentacji procesowej) oraz przechowywanych w tajnym archiwum Watykanu listów
wincentyjskiego wizytatora ks. Dolindo wynika, że jego wydalenie ze zgromadzenia było i jest…
nieprawomocne” - dodaje autorka. Po procesie przed Świętym Oficjum, który był jednym z najdłuższych
i najcięższych w skutkach w historii tej instytucji, o. Dolindo został zawieszony w obowiązkach kapłana, był
wytykany na ulicy, odrzucony przez rodzinę. Choć bardzo dużo wycierpiał, nigdy nie użalał się nad sobą,
a każde cierpienie oddawał Chrystusowi. Przetrwał dzięki temu, że wszystko, co się wydarzało, przyjmował
jako wolę Bożą. „Cierpienie przygniata człowieka w chwili, gdy go dopada, ale w swoim czasie odnawia
ludzkie serce” - mawiał ks. Ruotolo. „O. Dolindo w swoich tekstach pisał, że oddał się jako ofiara za Kościół.
Jezus odpowiedział mu wprost pewnego dnia: «Przyjąłem twoją ofiarę».
(dokończenie na str.2)
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Nabożeństwa stałe:
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Nieustającej Pomocy
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Niepokalanego Serca NMP

Odwiedziny chorych
na indywidualne
wezwanie

Chrzest św.
w II i IV niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 13.00

Chciał umierać z miłości do Chrystusa (…). I umierał.
Opuszczony, pod lawiną czterech procesów, kłamstw,
oszczerstw i szyderstw” - zauważa J. Bątkiewicz-Brożek.
„Każdego ranka prosiłem Jezusa o dar miłości, cierpienia,
pokory, wiary, łagodności, wielkoduszności, cierpliwości” - pisał
kapłan z Neapolu. W tajnym archiwum Kongregacji Nauki Wiary
dossier kapłana ma kilkanaście tysięcy stron… Była Inkwizycja
nadała mu miano „niebezpiecznego fałszerza wiary”. „Nigdy się
nie broniłem. Pragnąłem ze wszystkich sił cierpienia i ofiary oraz
dziękowałem Bogu za wszystkie te przeciwności, ufając jedynie
Jemu” - wyznaje w testamencie ks. Ruotolo. Z czego wynikały
oskarżenia? „Wielu z zazdrości chciało go zniszczyć. Wpisu
dzieł, czyli jego komentarzy do poszczególnych ksiąg Pisma
Świętego, na indeks osobiście dopilnował o. Alberto Vaccari,
jezuita, jedna z czołowych postaci Papieskiego Instytutu
Biblijnego. W jednym z listów Vaccari pisze do jednego
z egzegetów: «Obiecuję ci szybką karierę i promocję pracy, jeśli
pomożesz mi zniszczyć ks. Dolindo Ruotolo». Natomiast
ci biskupi, którzy udzielali swojego imprimatur komentarzom do
Pisma Świętego o. Dolindo, byli we Włoszech prześladowani,
a jeden musiał nawet opuścić szeregi episkopatu. Walka
o Dolindowe komentarze była zaciekła i trwa do dzisiaj” zauważa autorka biografii kapłana. Ostatecznie o. Dolindo
został zrehabilitowany i oczyszczony z wszelkich zarzutów
przez Stolicę Apostolską w 1937 r., po 30 latach cierpienia,
które przeżywał w pełnym posłuszeństwie Kościołowi. Zmarł 19
listopada 1970 r. w Neapolu, pozostawiając po sobie setki
tysięcy proroczych i natchnionych Bożym duchem słów, listów
i książek. Diecezja Neapolu podjęła decyzję o wszczęciu
procesu beatyfikacyjnego włoskiego mistyka. W tej decyzji
znalazł się ważny akcent polski. Joanna Bątkiewicz-Brożek,
autorka pierwszej na świecie biografii o. Dolindo, otrzymała
nominację na wicepostulatorkę procesu. „Diecezja Neapolu
chciała w ten sposób podkreślić ewidentną łączność duchową
Polski z ks. Dolindo i nasz wkład w szerzenie się jego kultu” stwierdza wicepostulatorka. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby
zostać świętym? „Jest ich wiele i choć nie wolno mi zdradzać
szczegółów zajęć studiów postulatorskich, to mogę powiedzieć,
że słuchając wykładów, miałam przekonanie, iż pasowały jak
ulał do o. Dolindo. Kandydat na ołtarze przynajmniej ostatnią
dekadę życia musi wieść w świętości. W jego życiu musi się
odbić życie Chrystusa: musi mieć swojego Judasza i Jana,
krzyż, cierpienie, zdradę; oszczerstwa ma, jak Chrystus, przyjąć
z miłością. Trzeba wykazać heroizm cnót - stygmaty, bilokacje
i inne nadprzyrodzone dary nie mają tu znaczenia. I słusznie.
Heroizm kapłaństwa, bycia zakonnicą, żoną, matką, mężem,
lekarzem czy dzieckiem jest dowodem na świętość. Męczennicy
to osobny, wyjątkowo piękny i mocny rozdział w historii miłości
ludzi Kościoła do Chrystusa. O. Dolindo też nim był. Jego misją
było męczeństwo serca” - przyznaje autorka. Aby proces
kandydata na ołtarze mógł przebiec szybko i sprawnie,
potrzebna
jest
dokumentacja
jego
wstawiennictwa
i orędownictwa w niebie. Procedujący sprawę przygotowują ją
również na podstawie świadectw osób, które wierzą w świętość
kandydata, modlą się za jego wstawiennictwem i doświadczają
skuteczności tego wstawiennictwa w polecanych mu sprawach.
„Na obecnym etapie procesu - a jesteśmy nadal na szczeblu
diecezji i we wstępnej jego fazie, bo nie było jeszcze

kanonicznego wszczęcia - bardzo potrzebne są świadectwa
otrzymania łask, uzdrowień duchowych i fizycznych, za
wstawiennictwem o. Dolindo. W przypadku uzdrowień
potrzebujemy dokumentacji medycznej” - podkreśla J.
Bątkiewicz-Brożek. Świadectwa o łaskach i uzdrowieniach za
wstawiennictwem Sługi Bożego z Neapolu można przesyłać na
adres: info@dolindo.it. Dokładnie 23 lata po swojej śmierci
o. Dolindo przekazał przesłanie z zaświatów. Jak to możliwe?
20 stycznia 1993 r., w małej miejscowości pod Neapolem,
skromna włoszka Maria Agostino Romano pod wpływem
wewnętrznego przymusu spisuje słowa podyktowanej jej przez
nieżyjącego o. Dolindo. O czym kapłan mówi do wiernych?
Przede wszystkim zapewnia wszystkich, że jego misja na ziemi
wciąż trwa i nieustannie będzie pomagał zabłąkanym i zbolałym
duszom, jeśli tylko go o to poproszą: „O zaniedbane dusze,
doceńcie wasze życie! Niech stanie się wielkim skarbem na
życie wieczne! Moja misja jednak nadal trwa, nie będę
bezczynny; będę towarzyszyć wszystkim duszom, które były mi
bliskie. Będę czuwał nad tymi, które są niestałe w Wierze […]
Przywołujcie mnie w waszych obolałych myślach i trudach na
tym poszarpanym łez padole: pomogę każdemu. I będę
pomagał wam i towarzyszył, aż ustaną wątpliwości Waszej
Wiary, aż do chwili, kiedy będziecie wychwalać Boga, który
stworzył Was z niczego”. Kapłan mówi również: „Jezus musi się
czasem posłużyć jakąś duszą, by świat ujrzał Bożą moc i
istnienie. Tak wielu duszom Pan udzielił ogromu łask, ale wiele
z nich też tego pozbawił, ponieważ On oczekuje współpracy,
owoców. Ziarno musi dać owoc, toteż gleba musi być żyzna. Po
prostu przyjmij Boga, który puka, a jeśli szeroko nie otworzysz
[drzwi serca], by Go przyjąć… pójdzie dalej… nie zatrzyma się,
by złożyć u ciebie głowę. Konieczna jest dziś dyspozycyjność,
gotowość [by odpowiedzieć na wezwanie Jezusa]; resztę już On
zrobi i dobrze to zrobi”.
/Echo Katolickie/

Refleksja na VI Niedzielę zwykłą
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam najbardziej
zaskakujące i kluczowe fragmenty nauczania
Jezusa, jakimi są błogosławieństwa. Stosując je
w swoim życiu mamy pamiętać, aby pokładać
swe zaufanie nie w sprawach materialnych i przemijających, ale
w wartościach Bożych, które są wieczne. Jezus ogłasza
błogosławionymi
ubogich,
głodnych,
uciśnionych,
prześladowanych; i upomina tych, którzy są bogaci, syci, śmieją
się i są uwielbiani przez ludzi. Bóg jest zawsze blisko tych,
którzy cierpią i podejmuje działania, aby ich wyzwolić z ich
zniewolenia. Dlatego dzisiejsza Ewangelia pobudza nas do
refleksji nad głębokim sensem naszej wiary, która polega na
całkowitym zaufaniu Panu. Trzeba odrzucić doczesne
przywiązania, które stają się dla nas bożkami, aby otworzyć
swoje serce na Boga żywego i prawdziwego.
/ks. Mariusz/

Tweet od Papieża:
To nie jest czas na perswazyjne i przekonujące
wywody; jest to przede wszystkim czas świadectwa,
ponieważ, podczas gdy apologia dzieli, piękno życia
pociąga. Bądźcie świadkami, którzy pociągają!

"Jezu ty się tym zajmij". Ta modlitwa
pomogła mi wiele razy

Nie znałam wtedy księdza Dolindo, historii, jaka się kryła za jego
zawierzeniem. Po prostu powtarzałam podczas badań, pobytu
w szpitalu, a nawet na sali porodowej słowa: "Jezu, Ty się tym
zajmij. Będzie tak jak zechcesz". O modlitwie "Jezu, Ty się tym
zajmij" dowiedziałam się jakiś czas temu. Przeczytałam ją
w internecie i pomyślałam, że to bardzo ładna modlitwa... I na
tym się skończyło. W styczniu 2017 roku byłam
w zaawansowanej ciąży, do terminu porodu zostały dwa
tygodnie, sprawy się skomplikowały. Coś było nie tak
z dzieckiem, nikt nie wiedział, o co chodzi, ale słabło z dnia na
dzień, nie wiadomo było, czy czekać na poród naturalny, który
powoli się zaczynał, czy go przyspieszać. Przypadkiem znów
trafiłam na tę modlitwę i niewiele myśląc, zaczęłam zawierzać
nią sprawę swojego stanu i dzieciątka pod moim sercem.
Powierzyłam to Jezusowi, powiedziałam, by się tym zajął, bo
my, po ludzku, jesteśmy bezsilni. Niespełna dzień później moja
córka była już na świecie! Podczas porodu metodą cesarskiego
cięcia, o czym niezwłocznie zadecydował inny lekarz, gdy
przyszłam na badania kontrolne, okazało się, że córka miała
zwiniętą w supeł pępowinę, o czym wcześniej nie wiedzieliśmy
i poród naturalny lub czekanie choćby jeszcze kilka dni
najprawdopodobniej skończyłoby się tragicznie. Nie znałam
wtedy zupełnie postaci księdza Dolindo, historii, jaka się kryła za
jego zawierzeniem. Po prostu powtarzałam podczas badań,
pobytu w szpitalu, a nawet na sali porodowej słowa: "Jezu, Ty
się tym zajmij. Będzie tak jak zechcesz, niech się dzieje Twoja
wola, powierzam się Tobie". Reakcja była błyskawiczna. Mimo
że poród odbywał się w dramatycznych okolicznościach, miałam
w sobie wielką radość i ogromny spokój. Nie potrafiłam tego
racjonalnie wytłumaczyć, ale czułam, że wszystko będzie
dobrze, i tak też się stało. Od tamtej pory nieustannie
powierzam siebie, rodzinę, świat, wszystkie sprawy, mniejsze
i większe, tą właśnie krótką modlitwą. I mimo różnych
problemów, zawsze wszystko jakoś się pozytywnie układa.
Kolejny istotny moment to czas, kiedy mąż szukał nowej pracy.
Pracował na noce, z jednym dzieckiem było mi ciężko, a co
dopiero z dwójką, zwłaszcza że też byłam aktywna zawodowo.
Dopiero po odmówionej wspólnie nowennie i tej modlitwie coś
ruszyło. Zaczęliśmy modlić się nie o konkrety, ale po prostu
powierzyliśmy karierę zawodową męża boskim planom. Po kilku
dniach odezwała się do niego świetna firma, potem druga,
trzecia... Mógł wybierać, mimo że wcześniej dwa lata
bezskutecznie próbował coś zmienić. Było w czym wybierać
i oferty okazały się tak dobre, że aż trudno było w to uwierzyć.
Bardzo nie chciałam wcześnie wracać do swojej pracy, miałam
marzenie, by odchować drugie dzieciątko na dobre, zanim
wrócę do swoich obowiązków zawodowych. Początkowo
wydawało się to niemożliwe. Sytuacja zawodowa męża okazała

się jednak na tyle dobra, że spokojnie mogłam sobie pozwolić,
by decyzję o powrocie do pracy odłożyć nieco w czasie.
Modliłam się wcześniej o to, mówiąc: "Panie Jezu, Ty wiesz, jak
ważna jest dla mnie rodzina, jak żałuję, że nie miałam
możliwości być we wczesnym niemowlęctwie przy moim
pierwszym dziecku, wiesz również, że nie mogę zrezygnować
teraz z pracy. Proszę, zajmij się tym. Jeśli taka jest Twoja wola,
będę pracować dalej, ciesząc się, że mam pracę. Jeśli jednak
więcej dobrego zrobię, będąc w domu, załatw to jakoś, bo my
takiej możliwości nie mamy". I stało się. Zupełnie bez naszej
ingerencji. Mąż nie wysyłał nawet w tym czasie nowych
aplikacji. Kolejną sytuacją był poważny stan zdrowia mojego
starszego syna, który utrzymywał się przez prawie rok. Syn
bardzo chorował, a gdy tylko wyleczył się z jednej choroby, od
razu z wielką siłą uderzała kolejna. Lekarze rozkładali ręce.
Dziecko rok nie chodziło do przedszkola, brało silne leki, miały
miejsce ogromne zaniedbania ze strony personelu medycznego,
nie wiadomo było, co mu dolega. Oczywiście modliłam się za
niego już wcześniej, ale również zawierzyłam go Panu Jezusowi
według słów księdza Dolindo. I oto trafił na panią doktor
z prawdziwego zdarzenia, która powoli wyprowadziła go
z problemów, tak że teraz nikt by nie powiedział, że jeszcze
kilka miesięcy temu był w tak złym stanie, zarówno fizycznie, jak
i psychicznie. Teraz biega, bawiąc się z innymi dziećmi, co
więcej - wykazuje wysoką odporność i mnóstwo energii.
Przykłady można mnożyć. Często jestem świadkiem małych
cudów, zarówno co do ważnej materii, jak te opisane powyżej,
jak i codziennych, powszednich. Jedno je łączy: wewnętrzny
pokój, który towarzyszy mi zawsze, gdy powierzam nową
sprawę czy osobę naszemu Mistrzowi i Jego sposobom na
uporanie się z danym problemem. Rozwiązanie przychodzi raz
wcześniej, raz później, czasem w oczywisty, czasem w zupełnie
nieoczekiwany sposób, jednak zawsze można być pewnym, że
zostaliśmy wysłuchani i coś w naszej sprawie się dzieje. Gdy
interwencja nie następuje tak prędko, jak byśmy tego
oczekiwali, lub w sposób inny od spodziewanego albo nie
następuje wcale w ścisłym sensie, towarzyszy mi mimo to
uczucie, że tak jest najlepiej, i godzę się z Bożą wolą. A to też
jest przecież cud! Jako ludzie mamy ograniczone pojmowanie
rzeczywistości, tego, co naprawdę jest dla nas dobre, a co nie.
Jezus potrafi w sposób przedziwny znaleźć rozwiązania sytuacji
po ludzku beznadziejnych, naszym zadaniem jest Mu je
powierzać. Codziennie. Każdego dnia. I autentycznie
przyjmować Jego wolę bez zastrzeżeń, szukać jej. Tego też nas
uczy. Nieraz przemiana ludzkiego serca, naszych własnych
pragnień, wyzbycie się oczekiwań, pogodzenie się z ludźmi,
Bogiem i samym sobą wymaga więcej nadprzyrodzonego
działania, czasu, łask i siły niż najbardziej spektakularne cuda.
/Alina/

Niezwykła modlitwa: Jezu, Ty się
tym zajmij!

Akt zawierzenia nazywany modlitwą „Jezu, Ty się tym zajmij„,
został podyktowany włoskiemu o. Dolindo Ruotolo w czasie

prywatnego objawienia. O modlitwie jest coraz głośniej za
sprawą świadectw ludzi, którzy dzięki niej uprosili wiele łask.
Modlitwę „Jezu, Ty się tym zajmij” można odmawiać, jako akt
strzelisty, ale warto zapoznać się z treścią całego aktu
zawierzenia.
Akt zawierzenia
.
Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie troskę
o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę mówię
wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego
zawierzenia Mnie wywołuje pożądany przez was efekt
i rozwiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie Mnie nie oznacza
zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania
do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, bym nadążał za wami;
zawierzenie to jest zamiana niepokoju na modlitwę. Zawierzenie
oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od
udręki i oddanie się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc
Mi: Ty się tym zajmij. Sprzeczne z zawierzeniem jest
martwienie się, zamęt, wola rozmyślania o konsekwencjach
zdarzenia. Podobne jest to do zamieszania spowodowanego
przez dzieci domagające się, aby mama myślała o ich
potrzebach gdy tymczasem one chcą się tym zająć same,
utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. Zamknijcie
oczy i pozwólcie Mi pracować, zamknijcie oczy i myślcie
o obecnej chwili, odwracając myśli od przyszłości jak od pokusy.
Oprzyjcie się na Mnie wierząc w moją dobroć, a poprzysięgam
wam na moją miłość, że kiedy z takim nastawieniem mówicie:
„Ty się tym zajmij”, Ja w pełni to uczynię, pocieszę was, uwolnię
i poprowadzę. A kiedy muszę was wprowadzić w życie różne od
tego, jakie wy widzielibyście dla siebie, uczę was, noszę
w moich ramionach, sprawiam, że jesteście jak dzieci uśpione
w matczynych objęciach. To, co was niepokoi i powoduje
ogromne cierpienie to wasze rozumowanie, wasze myślenie po
swojemu, wasze myśli i wola, by za wszelką cenę samemu
zaradzić temu, co was trapi. Czegóż nie dokonuję, gdy dusza,
tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca się do
mnie mówiąc: „Ty się tym zajmij”, zamyka oczy i uspokaja się!
Dostajecie niewiele łask, kiedy męczycie się i dręczycie się, aby
je otrzymać; otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy modlitwa jest
pełnym zawierzeniem Mnie. W cierpieniu prosicie, żebym
działał, ale tak jak wy pragniecie… Zwracacie się do Mnie, ale
chcecie, bym to ja dostosował się do was. Nie bądźcie jak
chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale sami mu ją
podpowiadają. Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak was
nauczyłem w modlitwie „Ojcze nasz”: Święć się Imię Twoje, to
znaczy bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie; Przyjdź Królestwo
Twoje, to znaczy niech wszystko przyczynia się do chwały
Królestwa Twego w nas i w świecie; Bądź wola Twoja jako
w niebie tak i na ziemi, to znaczy Ty decyduj w tej potrzebie,
uczyń to, co Tobie wydaje się lepsze dla naszego życia
doczesnego i wiecznego. Jeżeli naprawdę powiecie Mi: „Bądź
wola Twoja”, co jest równoznaczne z powiedzeniem: „Ty się tym
zajmij”, Ja wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiąże
najtrudniejsze sytuacje. Gdy zobaczysz, że twoja dolegliwość
zwiększa się zamiast się zmniejszać, nie martw się, zamknij
oczy i z ufnością powiedz Mi: „Bądź wola Twoja, Ty się tym
zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym, że wdam się w tę sprawę
jak lekarz, a nawet, jeśli będzie trzeba, uczynię cud. Widzisz, że
sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać ducha! Zamknij oczy i mów:

Ty się tym zajmij!”. Mówię ci, że zajmę się tym i że nie ma
skuteczniejszego lekarstwa nad moją interwencją miłości. Zajmę
się tym jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy. Nie możecie
spać, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec,
o wszystkim myśleć i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim
albo – gorzej – ufacie tylko interwencji człowieka. A to właśnie
stoi na przeszkodzie moim słowom i memu przybyciu. Och!
Jakże pragnę tego waszego zawierzenia, by móc wam
wyświadczyć dobrodziejstwa i jakże smucę się widząc was
wzburzonymi. Szatan właśnie do tego zmierza: aby was
podburzyć, by ukryć was przed moim działaniem i rzucić na
pastwę tylko ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie,
oprzyjcie się na mnie, zawierzcie Mnie we wszystkim. Czynię
cuda proporcjonalnie do waszego zawierzenia Mnie, a nie
proporcjonalnie do waszych trosk. Kiedy znajdujecie się
w całkowitym ubóstwie, wylewam na was skarby moich łask.
Jeżeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie się je
posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem
podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, któremu często
przeszkadza szatan. Żaden człowiek rozumujący tylko według
logiki ludzkiej nie czynił cudów. Lecz na sposób Boski działa
ten, kto zawierza Bogu. Kiedy widzisz, że sprawy się
komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, Ty się
tym zajmij! Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach.
Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne
i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość.
/Z pism Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W dniu jutrzejszym obchodzić będziemy Święto Cyryla
i Metodego, patronów Europy
2. W każdy wtorek po Mszy Świętej o godz. 8.00 trwa
całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W zakrystii są do
nabycia "Gość Niedzielny" i "Niedziela". Z tyłu za ławkami
wyłożony jest nowy numer "Florianusa".

Sakrament Chrztu Świętego
przyjęła:
Iga Marianna Zalewska

Msza Święta i modlitwa
o uzdrowienie. Parafia
św. Floriana,. Początek
godzina 18:00
Modlitwę poprowadzi
Marcin Zieliński
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