
Czytanie z Księgi Syracydesa 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Chrystus został ogłoszony narodom, 

znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 

Psalm responsoryjny (Ps. 147, 12-13. 14-15. 19-20). 

Początek Ewangelii według św. Jana 

II  NIEDZIELA  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM   ROK  B 

4 stycznia 2015 r.        NR 1 (301/851) 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez 
Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a świa-
tłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Poja-
wił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, 
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Świa-
tłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 

tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani 
z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Sło-
wo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądali-
śmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje 
od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo 
i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedzia-
łem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godno-
ścią, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszy-
scyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zosta-
ło nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 
Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Jednoro-
dzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. 

(J 1, 1-18). 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosła-
wieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chry-
stusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świa-
ta, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych sy-
nów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 
woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas 
w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze 

w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, 
nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich 
modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i obja-
wienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da 
wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest na-
dzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego 
dziedzictwa wśród świętych. 

(Ef 1, 3-6. 15-18). 

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało. 
Chwal, Jerozolimo, Pana, 
wysławiaj twego Boga, Syjonie. 
Umacnia bowiem zawory bram twoich 
i błogosławi synom twoim w tobie. 

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało. 
Zapewnia pokój twoim granicom 
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 

Śle swe polecenia na krańce ziemi 
i szybko mknie Jego słowo. 

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało. 
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, 
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów. 
Nie oznajmił im swoich wyroków. 

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało. 

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego 
ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego 
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał 
mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył 
mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w Izra-
elu obejmij dziedzictwo!» Przed wiekami, na samym po-
czątku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. 

W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić 
świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Po-
dobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Je-
ruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sław-
nym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. 

(Syr 24, 1-2. 8-12). 
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ROK  ŻYCIA  KONSEKROWANEGO        30.11.2014 - 02.02.2016 

Ogólna: Aby ludzie różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju. 
 

Misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania 
       Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim. 
 

II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: O przemianę serc nieprzyjaciół Kościoła i Ewangelii w naszej ojczyźnie. 

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń 2015 r. 

   W pierwszą nie-
dzielę Adwentu 2014 
roku rozpoczął się 
w całym Kościele Rok 
Życia Konsekrowane-
go ogłoszony przez 
Ojca Świętego Fran-
ciszka. Pragnieniem 

Ojca Świętego jest, by jeszcze bardziej uświadomić sobie, jak 
ważne miejsce w życiu Kościoła zajmują osoby konsekrowane 
i dziękować Bogu za ich charyzmat, świadectwo i służbę dru-
giemu człowiekowi. 
   Archidiecezja Krakowska cieszy się znaczącą obecnością 
męskich i żeńskich zakonów, zgromadzeń zakonnych oraz in-
stytutów świeckich, którzy ślubując Bogu czystość, ubóstwo 
i posłuszeństwo ukazują współczesnemu światu nieprzemijające 
wartości Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
   W naszej parafii posługują Siostry Michalitki, dlatego na 
progu tego ważnego dla nas roku pragnę w imieniu sióstr po-
dziękować Drogim Księżom i Wam Kochani Parafianie za dar 
Waszej modlitwy, pomoc, życzliwość i wszelkie dobro, które 
pomaga nam ciągle na nowo odpowiadać na wezwanie Boże. 
   Pragnę również zaprosić do wspólnej modlitwy o dar no-
wych powołań, zwłaszcza z naszej parafii, a także o wytrwanie 
w powołaniu dla wszystkich, których Pan wezwał do tej ewan-
gelicznej formy życia i służby bliźnim. 

s. Anita 

 
Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne 

   Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś 
ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej 
służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwa-
nie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy 
ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których 
powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte 
na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu 
ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miło-
ści. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego Mi-
stycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłan-
nictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, 
aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania 

poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie 
doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresow-
nej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą 
wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miło-
siernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen. 
 

Modlitwa za osoby konsekrowane 

   Wielbimy Cię, nieskończony i wszechmocny Panie, który 
zawsze jesteś pośród nas obecny. Wielbimy Cię we wszystkich 
Twoich darach, a dziś w szczególny sposób dziękujemy 
Ci za osoby powołane do życia konsekrowanego. Ty, mocą 
swego Ducha, wzbudzasz w sercach wielu swoich uczniów 
pragnienie pójścia tą drogą. U początku Roku Życia Konsekro-
wanego dziękujemy Ci za ten czas łaski i Twego błogosławień-
stwa i już teraz ofiarujemy Ci wszystkie jego duchowe owoce. 
   Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, którzy konse-
krowali się Tobie dla chwały Twojego imienia. Wspomagaj ich 
swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem 
wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy 
Ci za dar życia konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, 
a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa wszystkich, 
aby zmierzali ku Tobie. 
   Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją 
drogę życia tym, których powołałeś: nadal przyciągaj do siebie 
ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami 
Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym 
znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna pró-
ba nie oderwie ich od Twojej miłości! 
   Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom 
udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który 
doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie cha-
ryzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Na-
pełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, 
aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaź-
ni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwy-
ciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń 
je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania 
wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci 
i człowieczeństwa naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który 
żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

NOWENNA  DO  NAJŚWIĘTSZEJ  RODZINY  -  NASZE  MODLITWY 
   Najświętsza Rodzino, dziękuję za uratowanie zdrowia 
i wszelkie łaski, jakimi Bóg nas obdarza w każdym dniu. 
Proszę o dalszą opiekę. 
   Najświętsza Rodzino, proszę o dar roztropności 
i wiedzy dla lekarza, aby podjął właściwą decyzję w spra-
wie mojego zabiegu chirurgicznego. 
   Najświętsza Rodzino, dziękuję za łaskę pomyślnej 
operacji chirurgicznej. Proszę o zdrowie dla córki Agaty 
i siostry Honoraty. 
   Najświętsza Rodzino, proszę o dobrą pracę dla mnie i za-
łagodzenie i wyciszenie rodzinnego konfliktu. Dziękuję za 
opiekę i otrzymywane łaski. 

   Najświętsza Rodzino, Tobie zawierzam Lilianę, którą 
w najbliższą sobotę czekają bardzo przykre badania, pro-
szę o dobre i wrażliwe ręce lekarza. Proszę o uzdrowienie  
Jadwigi, która z trudem przechodzi rekonwalescencję po 
operacji onkologicznej. 
   Najświętsza Rodzino, proszę o zdrowie, Boże bło-
gosławieństwo dla mojego wnuka Sławka, jego córeczki 
Oliwki i żony Kasi. Proszę, aby pozytywnie zdał egzamin 
na kierowcę tira i znalazł dobrą pracę w tym zawodzie. 

Prosi dziadek. 
(Od 05.11.2014 r. do 24.12.2014 r. złożono na Nowennie 

do Najświętszej Rodziny 140 próśb i podziękowań). 
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TRZEJ  KRÓLOWIE  PRZYBYWAJĄ  DO  NAJŚWIĘTSZEJ  RODZINY 

   W tym roku już po raz drugi uczcimy Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego kolorowym korowodem kolędników. Orszak 
Trzech Króli, w którym jak mamy nadzieję, koronowanych 
głów będzie więcej niż trzy, tym razem przejdzie w odwrotną 
stronę, z Bieżanowa Starego do Nowego. Korowód wyruszy po 
Mszy św. o godz. 12.30 z kościoła p.w. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Bieżanowie i dotrze do nas około godz. 
14.00. Dzieci z naszej parafii są zaproszone do zgromadzenia 
się przy żywej szopce, by tam, oczekując na wejście orszaku, 
kolędować wspólnie wraz z Najświętszą Dzieciną, Maryją, Jó-
zefem i pasterzami w otoczeniu owieczek i kóz. 
   To już po raz piąty możemy 6 stycznia cieszyć się w wol-
nej Rzeczpospolitej dniem wolnym od pracy. Uroczystość Ob-
jawienia Pańskiego, potocznie zwana w naszym kraju Świętem 
Trzech Króli, w powojennej Polsce była dniem wolnym od pra-
cy do 16 listopada 1960 r., kiedy weszła w życie znosząca ten 
przywilej ustawa Sejmu PRL. We wrześniu 2010 r. rozpoczęto 
prace legislacyjne nad ponownym przywróceniem dnia wolne-
go. Na mocy podpisanej przez prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego 19 listopada 2010 r. i ogło-
szonej w Dzienniku Ustaw 26 listopada 
2010 r. Ustawy mogliśmy ponownie 
cieszyć się po długiej przerwie świętem 
wolnym od pracy dnia 6 stycznia 2011 r.  
   Na czym jednak polega Objawie-
nie Pańskie, co właściwie oznacza 
ta uroczystość w wymiarze duchowym? 
JAKI Syn Boży objawił się trzem Mę-
drcom ze Wschodu i JAKI objawia się 
od dwóch tysięcy lat wszystkim nam? 
Jak podaje w swej Ewangelii św. Mate-
usz, prowadzeni przez wskazującą im 
drogę gwiazdę Magowie, przybywszy 
do Dzieciątka Jezus, oddali Mu pokłon. 
Gest upadnięcia na twarz w kulturze 
tamtych czasów świadczył jednoznacz-
nie o tym, że Mędrcy uznali w ubogim 
Noworodku Boga. Złożyli też u stóp 
Dziecięcia kosztowne i dość osobliwe, z punktu widzenia Świę-
tej Rodziny dary: złoto, kadzidło i mirrę. Wprawdzie należały 
one na Wschodzie do typowych podarunków tamtych czasów, 
z pewnością jednak nie w kręgach, w jakich obracali się Maryja 
i Józef, tak ubodzy, że podczas ofiarowania Jezusa pieniędzy 
wystarczyło Im zaledwie na parę synogarlic. Tymczasem złoto 
w mentalności żydowskiej symbolizowało piękno, bogactwo 
i chwałę Pomazańca Bożego, króla Izraela; kadzidło palono 
w świątyni podczas składania przez kapłanów ofiar; mirra nato-
miast to balsam, którym namaszczano ciała zmarłych, podawa-
no ją również skazańcom jako środek odurzający w celu 
zmniejszenia odczuwania bólu. Przyniesione więc przez Mędr-
ców dary wyrażają prawdę o Synu Bożym, który przychodzi 
na świat w godności Króla Wszechświata, Odwiecznego Kapła-
na i wypełniającej proroctwa Ofiarnej Żertwy. Zgodnie z trady-
cją kościelną dary Magów wskazują również na Jezusa jako 
na Króla (złoto), Boga (kadzidło) i Człowieka (mirra). 
   Kościół Katolicki naucza, że Jezus Chrystus, Wcielone 
Słowo Boże, pełny Bóg i pełny Człowiek, rodząc się z Niewia-
sty przyszedł na ziemski świat w zbawczej misji Króla, Kapłana 
i Proroka. Mówi też, że w tej godności królewskiej, kapłańskiej 
i prorockiej Chrystusa ma udział każdy z nas. W szczególny 
sposób uczestnictwo to realizuje się oczywiście w osobach 
i posługiwaniu katolickich księży i ojców zakonników, w któ-

rych Sakramencie Kapłaństwa niejako bezpośrednio uobecnia 
się Jedyny i Wieczny Kapłan, Król Wszechświata, pierwsza 
Przyczyna i ostateczny Cel proroctw wszystkich Proroków. 
Co jednak może wydawać się nieco mniej oczywiste, udział 
w tej potrójnej godności Syna Bożego przypada także wszyst-
kim osobom świeckim, przez Sakrament Chrztu Świętego 
i Bierzmowania włączonym w Mistyczne Ciało Chrystusa. 
Szczegółowo omawia to zagadnienie Konstytucja Soboru Wa-
tykańskiego II „Lumen gentium”. Czytamy tam odpowiednio: 
„Świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem 
Świętym, w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do 
tego, aby rodziły się w nich zawsze coraz obfitsze owoce Du-
cha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie 
przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, 
wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet 
utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się ducho-
wymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa; ofiary 
te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie 
wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób i ludzie świeccy, 

jako zbożnie działający wszędzie czci-
ciele Boga, sam świat Jemu poświęca-
ją” (34); „Chrystus [...] pełni swe proro-
cze zadanie [...] nie tylko przez hierar-
chię [...] ale także przez świeckich, któ-
rych po to ustanowił świadkami 
oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę 
słowa. […] ta ewangelizacja [...] nabiera 
swoistego charakteru i szczególnej sku-
teczności przez to, że dokonuje się 
w zwykłych warunkach właściwych 
światu” (35); „Chrystus, przez swoje 
posłuszeństwo aż do śmierci, udzielił 
swoim wiernym daru królewskiej wol-
ności, by przez zaparcie się siebie 
oraz przez życie święte pokonywali 
w sobie samych panowanie grze-
chu” (36). 
   Ze słów tych wynika jasno, że do 

udziału w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Syna Bo-
żego powołani są wszyscy ludzie, żyjący we wszystkich stanach 
na przestrzeni wszystkich czasów. Biblijna opowieść o odkry-
waniu przychodzącego na świat Jezusa i uznawaniu w Nim 
Boga (a także i o tym, że można Jego panowania NIE przyjąć) 
tak naprawdę nie kończy się nigdy, ma swoją kontynuację 
w każdym pokoleniu i będzie rozgrywać się w każdym ludzkim 
sercu – tak konsekrowanym, jak i świeckim – aż do skończenia 
świata. Bo przecież gdzieś w każdym z nas są ci wspaniali Mę-
drcy, gotowi pozostawić swoje bogate i wygodne życie i wyru-
szyć w daleką podróż w nieznane, za przewodnika mając tylko 
jedną odległą, niepewnie świecącą w ciemnościach gwiazdę. 
Po to, by u kresu tej mozolnej, pełnej niebezpieczeństw wę-
drówki upaść na twarz przed Jedynym Królem i Panem – a póź-
niej wrócić do siebie INNĄ drogą, omijając szerokim łukiem 
tego, również obecnego w każdym z nas, ogarniętego żądzą 
panowania za wszelką cenę, pragnącego śmierci Jezusa Heroda. 
Bo kto raz przeżył czas Objawienia Pańskiego, tego droga 
już na zawsze jest INNA. Prowadzi w Duchu Świętym Ożywi-
cielu, do Ojca Stworzyciela, przez Syna Bożego Jezusa Chry-
stusa, Odkupiciela świata, Kapłana, Proroka i Króla, Tego, któ-
ry jest Drogą, Prawdą i Życiem. 
 

Karolina Kalinowska 



1. Po Mszy św. zostanie odprawione nabożeństwo 
eucharystyczne, w którym poprosimy Tego, Który jest Władcą 
świata i Panem wieków o opiekę i błogosławieństwo dla 
naszych rodzin w Nowym Roku Pańskim 2015. 

2. We wtorek, 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
czyli Trzech Króli. Msze św. jak w niedzielę. Poświęcimy wte-
dy kredę i kadzidło. Zapraszamy dzieci, aby przyszły o godz. 
14.00 i zgromadziły się wokół żywej szopki przed kościołem. 
Będziemy oczekiwać na Orszak Trzech Króli, który nadejdzie 
ze Starego Bieżanowa. Prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą 
własnoręcznie wykonane korony. Można również dołączyć 
do Orszaku Trzech Króli. 

3. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza członków i sympaty-
ków na spotkanie modlitewno – formacyjne, które odbędzie się 
jutro, 5 stycznia 2015 r. W programie: godz. 17.00 - Różaniec 
i adoracja Najświętszego Sakramentu, godz. 18.00 - Msza św. 
w intencji Ojczyzny, po Mszy św. spotkanie w Domu Parafial-
nym. 

4. W niedzielę 11 i 18 stycznia po Mszy św. o godz. 11.00 zosta-
ną wystawione jasełka przez dzieci z Oratorium. Zebrana ofiara 
zostanie przeznaczona na wakacyjny wyjazd dla dzieci. 

5. W niedzielę 25 stycznia w naszym Sanktuarium odbędzie się 
IV KONCERT BOŻONARODZENIOWY, który będzie miał 
charakter przeglądu, a nie rywalizacji. Zapraszamy muzykalne 
dzieci i młodzież do współtworzenia tego koncertu. 
Indywidualnych wykonawców lub małe zespoły (rodzinne, 
czy klasowe) zgłaszamy w zakrystii nawet w dniu koncertu. 

6. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
               • wtorek: Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

Plan kolędy w najbliższym tygodniu: 

 

    05.01  poniedziałek: 

             15.30  Aleksandry 7   kl. II, III, IV, V; 
             15.00  Heleny 14   kl. VI, VII, VIII; 
             16.00  Mała Góra 20   kl. I, II, III. 
    07.01  środa: 

             15.30  Duża Góra 35   kl. I, II, III, IV; 
             15.30  Aleksandry 7   kl. I, VI, VII, VIII, IX; 
             15.30  Heleny 14   kl. IX, X; 
                        Heleny 12   kl. I, II; 
             15.00  Podłęska 9   kl. VI, VII, VIII, IX, X. 
    08.01  czwartek: 

             15.30  Duża Góra 35   kl. V, VI, VII, VIII; 
             15.30  Aleksandry 5   kl. II, III, IV, V; 
             15.00  Podłęska 17A   kl. I, II, III, IV, V. 
    09.01  piątek: 

             15.30  Aleksandry 5   kl. I, VI, VII, VIII, IX; 
             15.30  Heleny 12   kl. III, IV, V, VI; 
             15.30  Mała Góra 20   kl. IV, V, VI; 
             15.00  Podłęska 17   kl. VIA, VIIB, VIIIB, IXB, XC. 
    10.01  sobota: 

               9.00  Telimeny 11   cały blok; 
               9.00  Heleny 8   cały blok; 
               9.00  Aleksandry 23   kl. I, II, III; 
               9.00  Podłęska 12   cały blok. 
 

Z naszej wspólnoty odszedł do Pana: 
+ Jan Kazimierz Karpowicz, l. 58, zam. ul. Telimeny 31. 

REJON I: 

Aleksandry 7 – 1922,00;  Aleksandry 9 – 1637,00; 
Aleksandry 21 – 1831,00;  Podłęska 7 – 135,00; 
Podłęska 9 – 694,00;  Podłęska 11 – 545,00; 
Podłęska 12 – 220,30;  Podłęska 14 – 59,00; 
Podłęska 17 – 372,00. 
Suma: 7.415,30zł. 
 

REJON II: 

Aleksandry parzyste, Kaimska, Mała Góra 32 – 925,00; 
Aleksandry 20F – 50,00;  Aleksandry 20G – 100,00; 
Aleksandry 20H – 30,00;  Mała Góra 14, 16 – 1710,00; 
Mała Góra 18 – 2853,00;  Mała Góra 20 – 880,00; 
Aleksandry 23 – 1814,00;  Aleksandry 25 – 2310,00; 
Aleksandry 27, 27A – 728,62;  Mała Góra 14B – 256,00; 
Mała Góra 14C – 84,00;  Mała Góra 14D – 148,00; 
Mała Góra 14E – 158,40;  Aleksandry nieparzyste – 242,00. 
Suma: 12.289,02zł. 
 

REJON III: 

Heleny 4 – 874,35;  Heleny 6 – 1250,00;  Heleny 8 – 1054,00; 
Heleny 10 – 1970,00;  Heleny 12 – 1549,00; 
Heleny 14 – 1487,00;  Heleny 16 – 1500,00; 

Heleny 20 – 1146,00;  Heleny 22 – 1062,00; 
Heleny 24 – 1046,24. 
Suma: 12.938,59zł. 
 

REJON IV: 
Barbary 10 – 2560,00;  Barbary 12 – 3223,50 i 5,00 Euro; 
Barbary 14 – 1243,99;  Duża Góra 32 EFG – 170,00; 
Duża Góra 32 HIK – 420,00;  Duża Góra 35 – 1187,00; 
Duża Góra 37 – 875,00;  Duża Góra 39 – 720,00; 
Duża Góra 41 – 1058,26;  Mała Góra 4 – 40,00; 
Mała Góra 4A – 40,00. 
Suma: 11.537,75zł i 5,00 Euro. 
 

REJON V: 

Aleksandry 3 – 2320,00;  Aleksandry 5 – 1325,00; 
Telimeny 11 – 1287,00;  Telimeny 13 – 1087,00; 
Telimeny 15 – 1150,00;  Telimeny 17 – 1150,00; 
Telimeny 19 – 440,00;  Telimeny 21 – 710,00; 
Telimeny 23 – 480,00;  Telimeny 25 – 287,00; 
Telimeny 27 – 352,00;  Telimeny 29 – 630,00; 
Telimeny 31 – 1587,90;  Telimeny 33 – 652,00. 
Suma: 13.457,90zł. 

Razem:  57.638,56zł i 5,00 Euro. 
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Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjąt-
kiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.  
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00, 
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca). 


