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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Wygrać dzień 

Jaki będzie ten poniedziałek? Tak ludzie się cieszą, jeśli od ponie-
działku spotka ich coś dobrego. To już i cały tydzień powinien być wtedy 
dobry. Jeśli akurat obudziwszy się i nastawiwszy radio chcemy usłyszeć 
coś więcej niż tylko nowe tragedie, nowe afery, nowe awantury, to przyj-
rzyjmy się sobie oczyma duszy. Posłuchajmy siebie. Posłuchajmy głosu, 
który jest w naszym wnętrzu, ale i głosu, który akurat trafia poprzez moją 
chudość do czcigodnych naszych i zacnych słuchaczy. 

Mamy nadzieję, że ten tydzień będzie dobry. Mamy nadzieję. Każ-
dy nowy dzień niesie bardzo wiele niespodzianek. Nowy tydzień niesie 
wiele niespodzianek, ale każdy nowy dzień, nowy tydzień jest nadzieją, że 
coś się poprawi, że będzie lepiej, że spotka nas coś nieoczekiwanego, do-
brego. Ale jednocześnie napełnia lękiem, obawą, czy nas dzisiaj nie spo-
tka coś złego. Kiedy patrzymy na to przez pryzmat wiary, żeby nadzieja 
była pełna, to musimy sobie powiedzieć, że coś naprawdę złego, co mnie 
spotka, to tylko to, co ja popsuję. Kiedy ja oderwę się od miłości Boga i od 
miłości człowieka, kiedy we mnie coś się zawali. To też jest do naprawie-
nia, ale oczywiście to jest jakaś klęska, jakiś dramat. Natomiast jeżeli na-
około mnie coś się dzieje, nawet złego, to wtedy umocniony Bogiem sta-
ram się traktować najgorsze, najtrudniejsze nawet wydarzenia jako wyzwa-
nie. Na pewno dzień dzisiejszy jest dla nas wyzwaniem. Może upłynąć 
spokojnie, niosąc wakacje od niespodziewanych stresów i jakichś kłopo-
tów. Może wydarzy się coś bardzo dobrego, miejmy nadzieję. Oby takich 
dobrych wiadomości, sytuacji i ludzi po drodze spotkanych było jak najwię-
cej . A może Bóg podniesie nam poprzeczkę wyżej i każe przeżyć coś bar-
dzo trudnego. Wtedy pamiętajmy, że trudnych zadań nie daje się złym 
uczniom. Jeśli Pan Bóg daje nam trudne zadanie, to znaczy, że nam ufa. 
Jeśli daje bardzo trudne zadanie, to znaczy, że bardzo nam ufa. I na pew-
no daje łaskę, że zwyciężymy Nadzieją naszą jest to, że zwyciężymy naj-
trudniejsze nawet sytuacje. Pan Bóg ma też, jeśli można o Nim tak powie-
dzieć, tę nadzieję, że my zwyciężymy, kiedy On nas zechce wypróbować, 
tylko z miłości. A więc my pokładamy nadzieję w Panu Bogu i możemy po-
wiedzieć: „Panie Boże, chcielibyśmy, żebyś nie zawiódł się na nas. Że-
byśmy nie zawiedli Twojej nadziei wobec tego, co Ty nam dzisiaj dajesz. 
Jak to będzie wyglądało, zobaczymy wieczorem. Ale chcemy wszyscy wy-
grać dzień".                                                                               o. L. Knabit 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Sob.. 1   1800 msza św. 

Pi. 7  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 wizyta u chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

1800 msza św.  

Nd. 9 XIX NIEDZIELA-
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.   

Po.-Sob. 10-15   1800 msze św.  

Nd. 16 XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św., chrzty  

Po.-Sob. 17-22   1800 msze św.  

Nd. 23 XXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., chrzty  

Po.-Sob. 24-29      1800 msze św.  

Nd. 

  

30 XXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. 

Po. 31   1800 msze św.  

Nd. 2 XVIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. 

Po.-Sob. 3-8   1800 msze św. 

Sob. 15  UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEJ MARYJ 

PANNY 

930 msza św.   

1130 msza św.   

Śr. 26  UROCZYSTOŚĆ NMP 
CZĘSTOCHOWSKIEJ 

1800 msza św.  

Czw. 6  ŚWIĘTO PRZEMIE-
NIENIA PAŃSKIEGO 

1800 msza św.  
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PORZĄDEK MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

MSZE ŚWIĘTE: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, wcześniej zgłoszone osoby  

   do kancelarii, 

   od godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź 
    o godz. 1800 Msza św.  

NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Roraty w Adwencie - środa, piątek o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1130  

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwa lipcowe (Litania do Krwi Chrystusa) - godz. 1830   

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w środę i 
piątek) 

SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  

Koło Gospodyń Wiejskich - ostatni czwartek miesiąca o godz. 1600  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - poniedziałek o godz. 1845  

 SPOWIEDŹ: 15 min. przed każdą Mszą św.  

KANCELARIA: czynna w dzień powszedni po każdej Mszy św. (ok. 1830) 

Tel. plebania - 024/264 45 58, 507 11 95 11 

siostry -  024/265 62 59. 
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W jaki sposób moŜesz się stać częścią 

cudownej rodziny BoŜej                  cz.2                           
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c.d. W następnym numerze 
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Dożynki według Encyklopedii Staropolskiej 

 
Dożynki. Są podania, że za ukończone pomyślnie żniwa dawni Słowianie odbywali 
dziękczynienia bóstwu, połączone z igrzyskami narodowemi i opiewaniem czynów boha-
terskich, zamożności i dokonanych prac rolnych gospodarza, którego niwę sprzątnięto i 
który sąsiadom swoim biesiadę z tego powodu wyprawiał. Z tego źródła pochodzą nasze 
pieśni dożynkowe i wieniec przynoszony przez żniwiarzy, oraz uczta przed domem go-
spodarza dla całej gromady wyprawiana. Tak więc dożynki i okrężne, zwane inaczej w 
różnych stronach Polski „wyżynkami”, „obrzynkami”, „zarzynkami” lub „wieńcem”, uroczy-
ście i wszędzie po dworach ziemian polskich do ostatnich czasów obchodzone, należą do 
charakterystycznych i najpiękniejszych obrzędów rolniczych narodu polskiego i są zabyt-
kiem obyczajowym pierwotnego rolnictwa Polan nad Wisła i Wartą, od których obyczaj 
ten przejmowały plemiona pruskie i litewskie. Długosz, blizki czasów zaprowadzenia rol-
nictwa nad Niemnem, gdzie i sam nieraz przebywał i podania starych ludzi, pamiętają-
cych czasy pogańskie, mógł słyszeć, tak nam pisze: „Mieli nadto Litwini, pokąd żyli w 
ciemnocie pogańskiej, dawny z przodków swoich obyczaj, że do gajów, które uważali za 
święte, nawiozłszy zboża w początku miesiąca października, zgromadzali się do nich z 
żonami, dziećmi i domownikami swymi i bogom ojczystym czynili przez trzy dni ofiary z 
wołów, cielców, baranów i innych zwierząt, a po skończonych ofiarach, przez trzy dni 
biesiadowali, pląsali, wyprawiali rozmaite igrzyska i wśród zabawy pożywali ofiarne jadło”. 
Naród polski, posiadając wśród Słowian najstarsze i najrdzenniejsze tradycje obyczaju 
rolniczego, przechowywał zwyczaje i obrzędy rolnicze, których echem były owe opisane 
przez Długosza litewskie, mające wiele z nimi cech wspólnych, wskutek bowiem uprowa-
dzania tłumów ludu polskiego w niewolę litewską, lud ten rolniczy przenosił z rolnictwem i 
obyczaj. To zgromadzanie się z „żonami, dziećmi i domownikami” pod gołem niebem w 
gajach, te mięsiwa oraz trzydniowe pląsy i igrzyska, przypominają nam staropolskie do-
żynki i okrężne, w których cała gromada wiejska bierze zawsze udział z żonami, dziećmi i 
starcami bez żadnego wyjątku; gospodarz częstował dawniej mięsiwem i zjeżdżali się 
sąsiedzi na pląsy i igrzyska, jeżeli już nie trzydniowe, to dlatego zawsze w sobotę rozpo-
czynane, żeby z następującego po niej dnia świątecznego można było coś zachwycić, 
odprawiane zaś wprawdzie już nie w gajach świętych, ale pod lipami dworu wiejskiego. 
Krasicki, pragnąc zachowania narodowego obyczaju, tak w wieku XVIII opisuje staropol-
skie dożynki w domu pana Podstolego: „Około zachodu słońca usłyszeliśmy śpiewania 
żeńców: wyszli na ganek gospodarstwo, oddano im wieniec z kłosów, a jeden z gromady 
poważny starzec uczynił do państwa rzecz. Odpowiedział wszystkim ogólnie Pan Podsto-
li; ... dziękował poddaństwu za wierną pracę, a na znak zawdzięczenia wezwał do użycia 
zabawki, którą dla nich przygotował. Zaczęła więc młodzież tańce, przeplatywała je roz-
maitemi pieśniami. Zastawiono na podwórzu stoły. X. pleban pobłogosławił jadło. Zaczem 
siadł Podstoli do ogólnego stołu z samemi gospodarzami. Gospodynie z panią podstoli-
ną, z pannami dziewki, z podstolicami parobcy i trwała uczta dość długo w noc. „Zwyczaj 
ten u mnie (mówił Podstoli) od czasów dawnych wniesiony, na wzór przodków zachowuję 
i dzieciom zalecam, żeby go dotrzymywali. Służy do tej materyi – mówił dalej Podstoli – 
owa u Kochanowskiego rozmowa Pana z włodarzem: 

Takci bywało, Panie, pijaliśmy z sobą, 

Ani gardził pan kmiotka swojego osobą; 

Dziś wszystko już inaczej, wszystko spoważniało, 

Jak to mówią: postawy dosyć, wątku mało.  
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Franciszek Salezy Dmochowski we wspomnie-
niach swoich pisze pod r. 1807: „Gdy przyszła 
gromada z wieńcem po ukończeniu żniw (we wsi 
Świesz na Kujawach pod Radziejowem), przyjął ją 
ojciec wraz z matką na ganku dworskim, a potem 
gromada weszła do wielkiej sali na dole i tam 
ochoczo tańcowała do późnej nocy”. Nasza uro-
czystość rolnicza posiada cechy pełne znaczenia. 
Wspaniały wieniec z dojrzałych kłosów zboża, 
kształtem dawnych stożkowych koron uwity, jest 
symbolem plonów i koroną całorocznej pracy rol-
nika. Żniwiarze składają go gospodarzowi, aby 
ozdobił nim swoją świetlicę i wykruszył ziarno do 
pierwszej garści nowego posiewu. Do wieńca tego 
oprócz kwiatów polnych nieraz wplatają czerwone jabłka, jako plon sadów, i kiście orze-
chów, jako plon lasów. W niektórych okolicach dodają kłosy owsa i jęczmienia, grona 
kaliny, a nawet niekiedy umieszczają na czubie wieńca kukiełkę pszenną lub pierniki, 
jednem słowem obfitość wszystkiego, co daje: łan, las i pasieka, pragną wnieść pod 
strzechę ziemianina. Wieniec taki miał przy dożynkach tak ważne znaczenie symbolicz-
ne, że w Wielkopolsce, gdzie rolnictwo jest w Słowiańszczyźnie może najdawniejszem, 
cała uroczystość zowie się Wieńcem. Przepiórka, gnieżdżąca się w zbożu i śpiewem 
swoim ożywiająca ciszę łanów, była także ptakiem symbolicznym w pojęciach ludu rolni-
czego. W jej dźwięcznym głosie lud słyszy na wiosnę wołanie: „pójdźcie pleć”, w lecie: 
„pójdźcie żąć”, a w jesieni, po żniwach: „niema nic, niema nic”. To też na Podlasiu, a 
dawniej i w wielu innych stronach, ostatnią garść niezżętych kłosów żyta pozostawiają w 
polu „dla przepiórki” (patrz rys. przepiórka). Taką kępkę zboża w końcu pola związują 

Hej wyleć, wyleć, raba (pstra) przepiórko, 

Bo już nie wyjdziem w to czyste pólko. 

Plon niesiem, plon! 

Hej wyleć, wyleć, raby (pstry) sokole, 

Bo już nie przyjdziem w to czyste pole. 

Plon niesiem, plon!  

Wieniec uwity wkładają na głowę dziewki, która przez całe żniwa przodowała żniwia-
rzom, czyli stała, t. j. żęła na pierwszym zagonie i najlepiej, a stąd zowie się przodowni-
cą, postatnicą lub sternicą. Z nią to o zachodzie słońca cała gromada, śpiewając chó-
rem pieśń dożynkową, rusza wolnym krokiem do domu gospodarza. W długiej tej pieśni 
s ł yszy- my: 

Plon niesiemy, plon 

W jegomości dom. 

Bodaj zdrowo plonowała, 

Po sto korcy kopa dała. 

Plon niesiemy, plon! 

Otwieraj, panie, szeroko wrota, 

-iesiem ci wieniec z szczerego złota. 

Zaściełaj panie stoły i ławy, 

Idzie do ciebie gość niebywały. 

Plon niesiem, plon! i t. d.  
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We wrotach zaczajeni parobcy oblewają wieniec na gło-
wie przodownicy wodą, „żeby w roku następnym nie było 
suszy”. Ziemianin, oczekujący z rodziną przed progiem 
domu, przyjmuje wieniec i zawiesza go w sieni na kołku. 
Następują podarki, przemowy, poczęstunki, muzyka i 
tańce przed domem gospodarza. W uczcie i zabawie 
bierze zawsze udział cała gromada ze starcami i dzieć-
mi. Pierwszy kieliszek przypija gospodarz do najstarsze-
go z kmieci i idzie w taniec polski z przodownicą, a jej-
mość z onym kmieciem. Zjeżdżało się dawniej zwykle 
sąsiedztwo, zapraszane na dożynki, a kapela wiejska 
przy otwartych oknach grała jednocześnie do tańca 
szlachcie, jak i gromadzie kmiotków; w niepogodę tań-
czyli wieśniacy nieraz w śpichrzu. Najczęściej wspólna 

ta biesiada rolnicza pod nazwą „okrężnego” wyprawiana była w jesieni, gdy już pracowity 
rolnik zgromadzi wszystkie zbiory do domu, t. j. z sierpem i kosą okrąży wszystkie swe 
pola, od czego też i nazwa „okrężnego” powstała (ob. Okrężne). Już Jan Kochanowski w 
6-tej pieśni sobótkowej wspomina o zwyczaju składania „kłosiastego wieńca” gospoda-
rzowi. Wespazyan Kochowski w „Psalmodyi polskiej” śpiewa: 

-iwo ma, niwo! skibo ziemie plennej, 

Ty co raz wieniec żytni, także pszenny 

Spokojnie na mej gdy położysz głowie, 

Za fraszkę wasze korony, królowie!  

Haur w wieku XVII, malując żniwo polskie, powiada, iż żniwiarze mają „wielką uciechę w 
głosach śpiewania i nucenia”. W wielu okolicach na Litwie był niegdyś zwyczaj ludowy 
przynoszenia po żniwach dziedzicowi z pierwszego nowego żyta bochenka chleba, owi-
niętego w ręcznik a raczej kawał płótna domowej roboty. Zwyczaj ten był może naśladow-
nictwem ofiarowywania królowi pierwszego 
pieczywa po każdem żniwie, dawanie zaś płót-
na znaczyło to samo, co najpowszechniejsze w 
dawnych wiekach u wszystkich stanów podarki 
tkanin na ubranie, ślubne pasy, ręczniki i t. p. 
Ze szczegółowego opisu dożynków i okrężne-
go na Podlasiu tykocińskiem, znajdującego się 
w artykule „Obrzędy rolnicze” Z. Glogera w 
„Bibliotece Warszawskiej” (r. 1867, t. II) podaje-
my tutaj rysunek wieńca dożynkowego (który 
jest prawie taki sam, jak krakowski z Mogilan), 
oraz dwuch typów równianek z żyta i pszenicy, 
przynoszonych obok wieńca, jako symbol sno-
pów i do wykruszenia ziarn na nowy posiew 
nieraz służących. Równianka, z potrójnemi 
„knowiami” podawana; była niekiedy ustawiona 
na talerzu z orzechami. 
 

Źródło:  Encyklopedia staropolska. 



 

 

                                                                            9                    

Ruch pielgrzymkowy naszej Parafii 
 
        Obory   to mała wioska położona w 
północnej części powiatu lipnowskiego.  
Znajduje się tutaj Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej, którego kustoszami są Ojcowie 
Karmelici. 
Pieta cudowna przyciąga tysiące pielgrzy-
mów już od setek lat. Rzeźba powstała w 
ostatnich latach XIV w. lub w pierwszej poło-
wie XV w. Do kościoła oborskiego Pieta przy-
była w 1605 roku, w 2005r. obchodzono 400-
lecie. Uzdrowienia skutkiem modlitw zano-
szonych przed obliczem Matki Bolesnej przy-
czyniły się do narastania kultu. Chlubą ko-
ścioła są liczne zabytkowe ołtarze. Ojcowie 
Karmelici w każdą sobotę zapraszają do 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na czuwa-
nie modlitewno-ewangelizacyjne 
- Wieczernik Królowej Pokoju. 
Z naszej parafii zorganizowano pielgrzymkę 
do tegoż Sanktuarium w dniu 30 maja, w 
której brało udział 30 osób razem z siostrą 
Gabrielą-Misjonarką Krwi Chrystusa. 
Rawa Mazowiecka-Miasteczko Krwi Pana 
Jezusa, w którym pracują i wiodą życie za-
konne nasze siostry Misjonarki Krwi Chrystu-
sa. Dnia 4.07. t.j. w sobotę był odpust. 
Uroczystość zaczęła się Mszą Św. o godz. 
10-ej, którą koncelebrował jego ekscelencja 
ks. biskup Łowicki   Andrzej Franciszek 
Dziuba łącznie z 6   cioma kapłanami, a 4-
ch  kapłanów spowiadało pielgrzymów.  
Po Mszy Św. była przerwa do godz. 14-ej na 
posiłek, następnie oglądaliśmy Misterium w 
wykonaniu sióstr, o godz. 15-ej pod Krzyżem 
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go i udaliśmy się na dróżki przelań Najświęt-
szej Krwi Pana Jezusa. Po błogosławień-
stwie każdego pielgrzyma relikwią przez ks. 
biskupa i kapłanów przy Pustelni, udaliśmy 
się w drogę powrotną. Nasza pielgrzymka 
liczyła 29 osób. 
Zachęcamy do uczestnictwa w naszych piel-
grzymkach społeczność parafialną. Udział w 
nich wzbogaca nas duchowo, pozwala mile 
spędzić czas, daje możliwość głębszej reflek-
sji nad życiem i pozwala rozwijać umiejęt-
ność „rozmowy” z Bogiem i Matką Najświęt-
szą.  
 
                                                           E.K. 
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Bieg w Centralnym 

Parku w Nowym Jorku 

  Dnia 25 Czerwca 2009 r. Maciej Dąbrowski poleciał do Stanów Zjednoczonych Ame-

ryki Północnej na Bieg Szansy w Centralnym Parku w Nowym Jorku. Z lotniska Go 

odebrał jego Kolega Krzysztof Armatys i zaprosił Mie do domu na obiat. Po południu 

pojechałem do hotelu gdzie  mieszkałem. Następnego dnia poznałem Panią Halinę 

Koralewską która mi pokazywała Nowy Jork i nie myślałem, że wszystko jest takie 

duże a za razem piękne. 28 Czerwca wstałem bardzo wcześnie o 3:30 rano żeby 

zdążyć na bieg który się rozpoczął o 4:00 rano bo później byśmy się ugotowali na 

słońcu.  

 

  Ten dystans przebiegłem w czasie jedna godzina i osiemnaście minut. Jestem bar-

dzo zadowolony z takiego wyniku. Po zakończeniu imprezy pojechałem odwiedzić 

swoja rodzinę która mieszka Ney Jersey. Co dziennie po południu jeździliśmy na wy-

cieczki po Stanach.  
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Tam zobaczyłem Statuę Wolności, byłem także na safari. Tam jeździliśmy samocho-

dem i oglądaliśmy zwierzęta na żywo i z bliska. Pływałem też w oceanie i nie myśla-

łem, że woda tam jest tak mocno słona i niesmaczna.   Również siedziałem na Har-

leyu to było moim marzeniem.  

 

Także oglądałem piękne limuzyny oraz byłem w amerykańskeji Częstochowie i wi-

działem rzeźbę Karola Wojtyły w czasów kiedy jeszcze nie został papieżem. Również 

byłem w oceanarjum i oglądałem piękne ryby i delfiny. 

Jestem bardzo zadowolony z wycieczki do Stanów Zjednoczonych i mam nadzieje, ze 

jeszcze raz tam polecę                                                    Maciej Dąbrowski. 

 

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

    Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu styczniu 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapra-
szam w sobotę o godz. 1845 mieszkańców Rogozina: 
♦ z ulicy Klonowej na 8 sierpnia,  
♦ z ulicy  Jaśminowej (od początku ulicy do ul Słonecznej) na 15 sierpnia,  
♦ z ulicy Jaśminowej (dalsza część ulicy od ul Słonecznej) na 22 sierpnia, 
♦ z ulicy Lipowej na 29 sierpnia,  
♦ Z ulic: Płockiej i  Krańcowej na 6 września.  
  Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w ak-
cję sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko probosz-
cza. Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” pa-
rafii.  Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszyst-
kim - BÓG ZAPŁAĆ. 

Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 1013 
0130 4819 2000 0020 
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W miesiącu lipcu sakrament chrztu przyjęli:  Kacper Witkowski, Oskar Jacek 
Jastrowicz, Weronika  Zaborowska, Olga Kopcinska.  

Sakrament małżeński przyjęli Anna Rolska i Tomasz  Brzeziński. 

Do Domu Boga od nas odszedł Stefan Kozera.  

W naszych codziennych modlitwach polecajmy ich Bożej Opiece.  

 Gorące podziękowania kieruję do Panów: T. Kozłowskiego, H. Kusego, C. 
Stefańskiego, którzy 8 czerwca oraz 10 lipca br. pracowali przy demontażu fun-
damentu starego ogrodzenia i przy wyrównaniu terenu na parkingu.  

 Serdecznie dziękuję Państwu Dzieł akowskim za przywiezienie gruzu i 
piasku na parking oraz zakup 2 nowych szczotek do sprzątania w świątyni.  

 Podziękowania kieruję do Pana Lewandowskiego za użyczenie swoich 
samochodów przy demontażu i nawożeniu piasku pod nowy fundament przy 
ogrodzeniu od strony ul. Słonecznej.  

 Pragnę podziękować także Panom J. Przygodzie i B. Bziukowi za popra-
wienie i wzmocnienie lichtarza pod świecę paschał.  

 Dziękuję Państwu Bartczek za przekazanie do naszej świątyni dywanu.  

Serdecznie dziękuje wszystkim Parafianom, którzy wspierają działalność naszej 
Parafii. 

Ks. Proboszcz 


