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W ostatnia sobotę przedstawiciele naszej parafii 
 pielgrzymowali do Matki Bożej Chłopickiej. 

“Po maturze  
chodziliśmy na  

kremówki”.  

Tradycyjnie już po 
każdej Mszy św. 
zapraszamy na 

pyszne kremówki 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść  

Nasza Parafia we współpracy z kawia-
renką Lawenda codziennie o godzinie 
12.00, w samo południe, wydaje gorą-
cy posiłek dla ubogich. Gdyby ktoś 
chciał wesprzeć to dzieło miłosierdzia, 
to prosimy o kontakt, najlepiej z Księ-
dzem Proboszczem. Wolne datki moż-
na przekazywać na konto parafialne 

(54 9096 0004 2001 0000 1889 0001) 
z dopiskiem „Pomagam ubogim” lub 
za pośrednictwem naszej księgarni. 
Można tez przekazać warzywa, owoce 
- wszystko, co może być wykorzystane 
do wykonywania posiłków. 

https://zskdlugosz.pl/2017/05/19/po-maturze-chodzilismy-na-kremowki-dlugoszacy-swietowali-97-rocznice-urodzin-sw-jana-pawla-ii/
https://zskdlugosz.pl/2017/05/19/po-maturze-chodzilismy-na-kremowki-dlugoszacy-swietowali-97-rocznice-urodzin-sw-jana-pawla-ii/
https://zskdlugosz.pl/2017/05/19/po-maturze-chodzilismy-na-kremowki-dlugoszacy-swietowali-97-rocznice-urodzin-sw-jana-pawla-ii/


EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 18, 1-8 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

RÓŻANIEC Z BŁ. CAR-
LEM ACUTISEM – Mag-
dalena Kędzierska-
Zaporowska 
Chcesz iść za trendami? 
Wybieraj tylko te, które za-
sługują na Twój czas! Bł. 
Carlo Acutis pokazał, że 
życie nastolatka może być 
wypełnione sensem. Sięga-
jąc po książkę „Różaniec z 

Carlem Acutisem”, dostajesz konkretne na-
rzędzie do podjęcia wyzwania, które pomoże 
Ci ten sens odnaleźć. Ks. Marcin Filar 
 

NADZIEJA W CZA-
SACH BEZNADZIEI. 
LEKCJE UFNOŚCI 
KS. DOLINDO – Prze-
mysław Janiszewski 
Wydaje się, że jego życie 
było porażką. W rodzin-
nym domu doświadczał 
przemocy, poniżenia i 
głodu. Od dzieciństwa 
marzył o kapłaństwie, a 
niedługo po święceniach 
został odsunięty od sprawowania posługi. 
Chciał głosić Słowo Boże, a spotykał się z 
fałszywymi oskarżeniami o herezję. Co spra-
wiało, że trwał? ZAUFANIE. Autor, analizu-
jąc teksty i życie księdza Dolindo, wyłuskuje 
z nich wskazówki, dzięki którym każdy z nas 
może nauczyć się zaufania w dobie konflik-
tów, niepokojów, moralnego chaosu i wojen. 

W naszej księgarni jest 
już dostępna pozycja 
zawierająca pełny tekst 
Ewangelii na każdy 
dzień roku, odnośniki 
do czytań biblijnych, 
informacje o świętach i 
uroczystościach kościel-
nych. Każdy fragment 
Ewangelii opatrzony 
został krótkim rozważa-
niem, które wprowadza 

w refleksję nad przeczytanym Słowem i po-
maga je odnieść do własnego życia. Autorem 
rozważań do Ewangelii 2023 jest paulista – 
ks. Cyprian Kostrzewa, redaktor w Edycji 
Świętego Pawła, misjonarz pracujący na 
Ukrainie.  




