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W rocznicę beatyfikacji... 
„Dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja 

ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czy wystarczy zwykłe dziękuję? Czy wdzięczność za ten wielki dar można wyrazić 

słowami? Wielki... Jedynie trzech papieży przed Nim, zasłużyło na ten przydomek a i ludzi 
świeckich na przestrzeni wieków z przydomkiem wielki nie ma znowu tak dużo…  

Czym zasłużył na przydomek wielki? Po jego beatyfikacji ukazało się mnóstwo 
naukowych analiz rozważających czy rzeczywiście był wielki i dlaczego, dla mnie osobiście 
wielkim był już wcześniej nim ktokolwiek Go takim nazwał wielkim był nie przez jakieś 
gigantyczne dzieła czy czyny ale przez swoją dobroć. Jego postawa dobroci wprost emanowała 

udzielając się nie tylko pojedynczym ludziom ale całym zebranym na spotkaniach z nim 
tłumom. Juliusz Słowacki w wierszu o papieżu Słowianinie napisał: 
„On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń 
Sakramentalną moc on pokaże świat wziąwszy w dłoń" 

Dziwne jak te słowa odzwierciedliły się w działalności Jana Pawła. Praktycznie 
przemierzył cały świat biorąc jego problemy w swoje dłonie i rozlewając miłość wszędzie gdzie 
się pojawił. Ukazując ludziom Chrystusa – nigdy nie starał się skupiać uwagi na sobie a 
jednak jego pontyfikat był bez wątpienia najbardziej medialnym pontyfikatem w historii.  
Największą oglądalność zdobył nie błyskotliwym sukcesem militarnym, politycznym, 
sportowym czy Bóg wie jakim jeszcze, ale czymś co przeciętnemu człowiekowi wydało by się 
klęską to jest - swoją śmiercią i pogrzebem; 2 miliardy ludzi przed telewizorami i 1500 
osobistości z całego świata, w tym 3 prezydentów USA. Nie wspomnę o tłumach ludzi i 
wielkich tego świata na jego beatyfikacji rok temu. Te liczby mówią same za siebie, oddają 
jednak tylko zewnętrzną otoczkę tego co stanowiło o Jego wielkości.  
Czy wystarczy zwykłe dziękuję? Czy raczej teraz już rok po beatyfikacji nie wypadało by wziąć 
się samemu za naśladowanie Jego osoby i za jego przykładem sianie dobra w swoim otoczeniu. 

ks. Augustyn CR 



...Królowo Aniołów - módl się za nami 
 

Maryja - Matka Boga, Niepokalana, Królowa Nieba i 
Ziemi, Królowa Polski i całego świata, Królowa Rodzin, jest 
także Królową Aniołów. Za Królową i Panią obrali Ją sobie 
zarówno prości ludzie, jak i wielcy tego świata. Maryja nie 
ma względu na osoby, wstawia się za wszystkimi, którzy 
uciekają się pod Jej opiekę - tytuł Królowej przyznano 
Maryi już na samym początku chrześcijaństwa.  
Czym jest Królowanie? W logice Bożej - Królowanie to 
służba, to skoncentrowanie się na drugim człowieku. Taka 
właśnie jest Maryja. 

W maju we wszystkich kościołach słychać śpiew 
Litanii Loretańskiej. Przy krzyżach przydrożnych i 
kapliczkach gromadzą się ludzie, by także śpiewać Bożej 

Matce: ...Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone.... 
Litania zawiera wiele imion jakimi nazywamy Matkę Bożą, 
lub zwracamy się do Niej w różnych chwilach życia.  
Gdy przeżywamy radość - Ona jest „Przyczyną naszej 
radości”; gdy zgrzeszymy – „Ucieczką grzeszników”; kiedy 

chorujemy - Matka Boża jest „Uzdrowieniem chorych”. Maryja jest „Matką Najmilszą”, „Matką 
Dobrej Rady”. W niebie jest „Królową Aniołów, Proroków, Apostołów” - a na ziemi: „Królową 
świata”. 

Matka Boża Królowa Aniołów - tytuł ten przypomina nam, że Maryja jako Matka Boża 
jest Królową wszystkich stworzeń, w tym także aniołów. Królowanie Maryi należy do tajemnicy 
wywyższenia Matki Jezusa. Bóg w swojej miłości sprawił, że Maryja była i jest najbliżej Serca 
Jezusa. Jezus jest Panem i Królem wszystkich stworzeń, również i aniołów, więc nic dziwnego, 
że Ona Jego Najdroższa Matka jest też Królową.  
Kiedy przyglądamy się Maryi, którą nazywamy Królową Aniołów, możemy dostrzec, że 
tajemnica tego przywileju staje się dla nas wielkim dobrodziejstwem. Otóż wywyższenie Maryi 
łączy nas jeszcze ściślej ze światem Aniołów. Mamy z Aniołami tą samą Królową. 
Wezwanie - Królowa Aniołów zostało włączone do Litanii Loretańskiej, aby oddać cześć Maryi 
jako Królowej Aniołów i Nieba.  
Ewangelie wskazują nam na służebne role Aniołów wobec Najświętszej Maryi: - tak jak w 
scenie Zwiastowania, gdy Anioł Gabriel zwiastuje Maryi, że stanie się Ona Matką Boga - 
Człowieka; tak jak przy ukazaniu się Aniołów pasterzom; czy jak wtedy, gdy Anioł informuje 
Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu, a po paru latach wzywa do powrotu.  

Czy Aniołowie istnieją? Kim są Aniołowie? O tym, że Aniołowie istnieją naprawdę, 
zapewnia nas Sam Bóg na łamach Pisma Świętego. Aniołowie przebywają w wieczności i w 
czasie - są także teraz i tutaj, czytają wspólnie z nami ten tekst. To istoty dopuszczone do 

jedności z Bogiem w miłości. Skoro Bóg tak bardzo umiłował nas ludzi, że wysłał na świat 
Swego Syna - to dlaczego nie miałby wysłać do nas Swoich Aniołów?  
Aniołowie to duchy stworzone przez Boga - samodzielne, rozumne i wolne. Każdy z nich jest 
jedyny i niepowtarzalny. Służą Bogu i jako posłańcy przekazują przesłania z nieba na ziemię i 
z ziemi do nieba. To posłańcy nadziei, to duchy światłości. W nich odbija się świętość, miłość, 
mądrość i piękno Boga. Aniołowie stoją blisko Boga, wpatrują się w Jego oblicze, dobroć, 
trwają w kontemplacji i oczarowaniu - realizują wszystkie Boże zamysły. 
Nie mają dni, ani lat. Są nieśmiertelni. Nagle ukazują się i nagle znikają. Wspólnie tworzą 
niebieski dwór - Serafini (płoną chwałą Bożą); Cherubini (proszą o dobro dla świata).  
Księgi Starego Testamentu użyczają aniołom symbolicznych imion: Michał - Któż jak Bóg; 
Gabriel - Bóg jest mocą; Rafał - Bóg uzdrawia. W niebie są też Chóry Anielskie i Aniołowie 
Stróżowie - ot całe piękno i mądrość nieba i to wszystko dla nas. 

Kim jest Anioł Stróż? Czy my Go potrzebujemy? Każdy człowiek niezależnie od religii, 
koloru skóry, wykształcenia ma swego anioła. Z chwilą przyjścia na świat otrzymujemy anioła 
jako swego wiernego przyjaciela na stałe, na całe życie. Bóg stawia nam u boku świętego 
Anioła Stróża, aby pokazać jak nas kocha i jacy jesteśmy dla Niego ważni: „…Swoim Aniołom 
dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach…”. 



Anioł Stróż widzi Boga twarzą w twarz. Odczytuje Jego wolę względem nas. Modli się z 
nami i za nas. Czuwa, opiekuje się nami dniem i nocą, w domu i wszędzie gdzie jesteśmy, w 
każdej chwili naszego życia, chroni, otacza troskliwą opieką, wpływa na nasze postępowanie. 
Od Niego pochodzą dobre natchnienia, ostrzeżenia, pomoc i pociecha. Broni, wspomaga, 
spieszy z radą i pomocą gdy Go przyzywamy. Anioły mogą być naszymi najlepszymi 
przyjaciółmi, ale żeby dostrzec tą przyjaźń potrzebna jest WIARA. Nic bowiem nie bierze się z 
nikąd i żeby poczuć się Kochanym, my też musimy KOCHAĆ. Nasza więź z Aniołem Stróżem 
powinna mieć charakter przyjacielski. Chociaż Jego obecność jest mniej odczuwalna niż 
ziemskiego przyjaciela, to skuteczność jest o wiele większa, bo Jego rady pochodzą od Boga i 
przenikają głębiej niż głos ludzki. Anioł nas lepiej rozumie, On zawsze nas słyszy i chce nas 
słuchać. Czy zatem nie warto mieć takiego Przyjaciela u swego boku? 
Anioł Stróż, to często wydarzenia, o których ludzie mówią: „cudowny i dziwny zbieg 
okoliczności…”, a tym czasem to nic innego jak interwencja naszego Anioła Stróża.  
Pismo Święte otwiera nam oczy na to, że historia człowieka przeniknięta jest obecnością 
Aniołów. Królowanie Maryi oznacza, że może Ona posyłać Anioły do naszego życia. Jesteśmy 

pielgrzymami, którzy na drodze do Ojca napotykają różne, realne niebezpieczeństwa - 
potrzebujemy więc pomocy. W naszej wędrówce możemy liczyć na wstawiennictwo Maryi i 
opiekę Aniołów. Pamiętajmy, że Oni przyglądają się z góry naszym zmaganiom, że od zawsze są 
naszymi przyjaciółmi, a wezwani na pomoc zawsze ją niosą. 
Kto jak nie Maryja Królowa Aniołów, a zarazem nasza Matka i Królowa naszych serc 
skuteczniej może nam pomagać? Komu bardziej możemy zaufać? Prośmy zatem Królową 
Aniołów, aby posyłała nam Tych, którzy pomogą nam wyjść ze ślepych uliczek. Przylgnijmy 
całym sercem do kochającego Serca Maryi i często z ufnością wołajmy: ...Królowo Aniołów, 
która lubisz być tak nazywana - módl się za nami... 

ks. Augustyn CR 

               
 

Eucharystia a życie w rodzinie. 
 
Eucharystia jest nazywana sakramentem Miłości, bo w niej 

Jezus okazuje nam swą miłość i uzdalnia do miłości. U podstaw 
rodziny leży sakrament małżeństwa, zawierany w czasie Mszy św., 
który także można nazwać sakramentem miłości dwojga ludzi. Jednak 
ludzka miłość potrzebuje umocnienia Bożą miłością, szczególnie 
poprzez sakrament Eucharystii. Tak się zwyczajnie dzieje, że 
Eucharystia towarzyszy rodzinie od samego początku, przez kolejne 
sakramenty, święta, jubileusze, pogrzeby, poprzez całe jej dzieje, aż do 
powstania rodzin następnych. Tak więc Eucharystia znajduje się w 
samym centrum życia rodziny. Czy jednak na co dzień o tym 
pamiętamy, czy zdajemy sobie sprawę, że jako chrześcijanie mamy 

nieocenioną pomoc w podtrzymywaniu miłości małżeńskiej i rodzinnej 
właśnie w Eucharystii? Przygotowanie do Eucharystycznego Kongresu, czekające nas misje, 
uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy chcą nam o tym przypomnieć.  

Z czasu pobytu we Lwowie pamiętam widok rodziny, która przyjechała z Polski z szóstką 
małych dzieci, (najstarszy chłopiec był w klasie 5, najmłodsze miało 2,5 roku) i każdej niedzieli 
przychodzili razem pod sam ołtarz na Mszę św. z udziałem dzieci o godz. 9.30. Budzili na 
początku sensację, bo tyle dzieci, i matka zdążyła je ubrać… Do Komunii św. szli oboje rodzice 
i dwoje najstarszych. Inne wspomnienie z katedry: najpierw para, dziś szczęśliwe małżeństwo z 
córeczką, „skojarzone” poprzez spotkania w katedrze, na codziennej Eucharystii. Takie i wiele 
innych przykładów są namacalnym dowodem, jak bardzo Eucharystia staje się fundamentem 
życia w rodzinie, jak tworzy i formuje dobrą rodzinę.  

Przykazanie zobowiązuje nas do udziału każdej niedzieli we Mszy św. a nie tylko do 
pójścia do kościoła, jak mają zakodowane nawet większe dzieci. (Do kościoła chodzą także 
turyści). Czy w niedzielnym programie dnia Eucharystia zajmuje najważniejsze miejsce? Może 
czasami ważniejsi okazują się goście, bo „akurat przyjechali”, wyjazd nad rzekę lub do lasu? 
Jeżeli już przyjmujemy, że Eucharystia jest tak ważna, że jej nie opuszczamy (poza chorobą, 



czy inną poważną chorobą), to czy okazujemy to poprzez uroczysty ubiór, schludne uczesanie, 
odpowiedni czas wejścia do świątyni i odpowiednie zachowanie?  

Msza św. to Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia, to także czas 
szczególnej łaski, która uświęca nas i nasze codzienne, rodzinne sprawy. Powinniśmy 
ofiarować je Bogu już na samym wstępie Eucharystii, gdy wzbudzamy intencję udziału we 
Mszy św., a w czasie liturgii w momencie, gdy kapłan podnosi chleb i wino, które za chwilę 
staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Jeżeli Jezus daje siebie jako Ofiarę za ludzi, to także i my 
winniśmy ofiarować siebie dla braci, a zwłaszcza dla najbliższych. Postawy służby, 
poświęcenia, wzięcia na siebie ciężarów innych, przebaczania uczymy się od Pana Jezusa i 
Jego zbawczej Ofiary. Po takiej lekcji łatwiej jest nam znosić trudy i problemy życia 
rodzinnego.  

Pełny udział we Mszy św. to przyjęcie Komunii św., i 
zjednoczenie z Chrystusem. Otrzymujemy Jego łaskę i siły 
do trwania w jedności i miłości z najbliższymi. Jeżeli 
członkowie rodziny są w stanie łaski uświęcającej, czyli 

mogą przyjmować Komunię świętą, czy możliwe są poważne 
kłótnie, bójki, kłamstwo, zdrada? A jeżeli nawet zdarzy się 
upadek, jest przecież na to sposób. Moja Mama opowiadała, 
że po ślubie przyjęli sobie z ojcem zasadę z Pisma świętego 
„niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym” i 
starali się jej trzymać, czyli na zakończenie dnia wzajemnie 
się przepraszać, jeżeli coś było nie tak. Po wieczornym 
przeproszeniu siebie i Boga, łatwiej rozpoczyna się następny dzień, łatwiej też przygotować się 
o sakramentu pokuty i udziału w Eucharystii. Wspólny udział we Mszy św., wspólne słuchanie 
Bożego Słowa pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci.  

Obecnie można znaleźć (w Internecie, w kalendarzach) teksty, które będą czytane na 
Mszy św. i w ten sposób przygotować się do bardziej świadomego udziału we Mszy św. 
Wychodząc z kościoła, czy już w domu, można jeszcze raz do Słowa Bożego wrócić, zapytać 
siebie, zapytać dzieci, co mówi do nas Pan Bóg? Jeżeli mamy w rodzinie, czy sąsiedztwie kogoś 
chorego, można z nim podzielić się usłyszanym Słowem, a także postarać się, by mógł 
wysłuchać, czy obejrzeć liturgię Mszy św. przez środki przekazu.  

Eucharystia to także nieustanna obecność Pana Jezusa pośród nas. Ona przypomina 
nam o nieustannej miłości Boga do człowieka. Dla małych dzieci oraz dla tych, którzy z 
różnych powodów nie mogą przyjmować Jezusa w Komunii św. jest okazją do osobistego 
spotkania przez chwilę modlitwy, adoracji. Dla wszystkich obecność Pana Jezusa w 
tabernakulum jest zawsze możliwą okazją do uwielbiania, prośby, przeproszenia, do 
przedstawiania Chrystusowi dobrych, pięknych, trudnych, czy smutnych spraw rodziny. 

s. Elżbieta  

               
 

Wspomnienia dzieci o Dniu Pierwszej Komunii świętej. 
 

Pierwsza Komunia była dla mnie wyjątkową i niezapomnianą. To 
było najważniejsze spotkanie mojego życia - z Jezusem. Byłem ubrany 
w strój biały jak śnieg i odczuwałem obecność świętych patronów. Lecz 
przede wszystkim odczuwałem obecność Jezusa. Ja zapamiętam ten 
dzień na zawsze. Tego dnia zaczęło się moje drugie życie. W ten dzień 
miałem wiele przeżyć, odczuwałem Jezusa w moim życiu. 

Marian Król.  

 
Rok temu przeżywałem swoją Pierwszą Komunię Świętą. Był to 

piękny dzień 29 maja. Obudziłem się rano przepełniony niezwykłym 
uczuciem. Razem z Rodzicami i Bratem poszliśmy do kościoła. Kościół 

był pięknie udekorowany. Było nas 15 dzieci. Ale wśród wszystkich wspomnień jest 
najważniejsza chwila, kiedy przyjąłem Jezusa do mojego serca. Rozpoczęło się dla mnie jakby 
nowe życie.  

Romek Lewkowicz  

 



Moja Pierwsza Komunia była w maju. Pierwszy raz 
mogłam w pełni uczestniczyć we Mszy św. Ten dzień był dla 
mnie bardzo ważny, także dla mojej siostry i innych dzieci. 
Kościół był pięknie ubrany. Bardzo czekałam na spotkanie z 
Jezusem, który przyszedł do mojego serca. On jest dla mnie 
najważniejszy. To po moim chrzcie kolejny etap w moim 
życiu. W ten dzień obiecałam Panu Jezusowi, że zawsze będę 
z Nim. Dzięki temu będę kroczyć dobrą drogą i moje życie 
stanie się dobre.  

Alina Stasiuk 

 
Pierwszy raz w pełni uczestniczyłam we Mszy św. prawie rok temu. Był to słoneczny 

dzień, na ten dzień czekałam razem z siostrą 9 lat. Najważniejsze w dniu Pierwszej Komunii 
jest spotkanie z Jezusem. To był dla mnie dar miłości, który jest więcej wart, niż wszystko 
inne. Radość, która była we mnie, przepełniała mnie. Znalazłam Przyjaciela na całe swoje 
życie. On mi pomoże zawsze i wszędzie, pomoże iść dobrą drogą. Dzień Pierwszej Komunii będę 
wspominać z radością.  

Amina Stasiuk  

 
Moja Pierwsza Komunia św. była prawie rok temu. Na tej uroczystości byli Rodzice, 

siostra, Babcia, Chrzestni i inni z rodziny. Czekałam na ten dzień, uczyłam się modlitw, 
formułę spowiedzi i wiadomości z religii. Cieszyłam się Pierwszą Komunią, bo przyjęłam do 
serca Pana Jezusa. Tak się cieszyłam białym, komunijnym strojem, że nie chciałam go zdjąć 
po powrocie do domu. Dostałam wtedy różne prezenty. Wieczorem 
jeszcze raz poszliśmy do kościoła, Ksiądz Proboszcz dał nam obrazki.  

Adriana Oryniak  

 
W czasie Pierwszej Komunii świętej spotkałam się z Panem 

Jezusem. O tym, że spotykam Jezusa staram się pamiętać za każdym 
razem, gdy znów idę do Komunii św. Proszę Go za siebie, za rodzinę, 
za innych ludzi, szczególnie za ludzi chorych i za tych, którzy nie 
znają Pana Jezusa. Podobnie spotykam Pana Jezusa w czasie 
spowiedzi oraz na katechezie, szczególnie gdy czytamy Pismo Święte. 
Spotykam Pana Jezusa, kiedy się modlę w domu i na spotkaniach 
grupy misyjnej. Chciałabym, aby jak najwięcej dzieci chodziło na te 
spotkania, nawet takie, które na razie są daleko od Pana Boga.  

Krystyna Jaszczyszyn 

               
 

Program Misji Parafialnych 12 – 20 maj 2012 rok 

TAK BÓG UKACHAŁ CIEBIE 
 
 

12 maja – sobota 

 Godz. 1800 Eucharystia – rozpoczęcie Misji 

 Godz. 1915 Po Eucharystii wystawienie Najśw. Sakramentu - 

nabożeństwo majowe połączone z wieczorną modlitwą. 

 Godz. 2000  Po wieczornej modlitwie katecheza dla młodzieży 

pracującej i studiującej. 

 

 

13 maja – niedziela: MIŁOŚĆ JEST BEZ GRANIC 

Sambor 

 Eucharystia Godz. 900; 1130; 1800 



 Godz. 1600 Film JEZUS   

 Godz. 1915 Po wieczornej Eucharystii wystawienie Najśw. Sakramentu – nabożeństwo majowe 

połączone z wieczorną modlitwą O UZDROWIENIE ZRANIEŃ I DOŚWIADCZENIE 

MIŁOŚCI BOŻEJ 

Filie 

 Godz. 900 Kornałowice – Eucharystia   Godz. 1030 Dublany – Eucharystia 

 Godz. 1200 Radłowice – Eucharystia    Godz. 1500 Czukiew – Eucharystia 

 

 

14 maja – poniedziałek: MIŁOŚĆ ODZYSKANA 

Sambor 

 Godz. 900 i 1800 Eucharystia  

 Godz. 1600 katecheza dla dzieci – kl. I; II; III, IV, V, VI 

 Godz. 1700 katecheza dla kobiet 

 Godz. 1915 Po wieczornej Eucharystii adoracja Krzyża i nabożeństwo majowe połączone z 

wieczorną modlitwą.  

 Godz. 2000 Po zakończeniu wieczornej modlitwy katecheza dla mężczyzn. 

Filie 

 Godz. 1600 Dublany – Eucharystia    Godz. 1730 Kornałowice – Eucharystia 

 

 

15 maja – wtorek: ZAWIERZ MIŁOŚCI 

Dzień Sakramentu Pojednania  

  

SPOWIEDŹ 800 – 1030; 1600- 1900 

 

 Godz. 900 i 1800 Eucharystia 

 Godz. 1915 Po wieczornej Eucharystii wystawienie Najśw. 

Sakramentu – nabożeństwo majowe połączone z 

nabożeństwem pokutnym i wieczorną modlitwą. 

  Godz. 1600 katecheza dla dzieci – kl. VII; VIII; IX; X; XI 

Filie 

 Godz. 1600 Radłowice – Eucharystia    Godz. 1730 Czukiew – Eucharystia 

 

 

16 maja – środa:   ŻYJ MIŁOŚCIĄ    

Sambor 

 Godz. 900 i 1800 Eucharystia 

 Godz. 1915 Po wieczornej Eucharystii wystawienie Najśw. Sakramentu – nabożeństwo 

majowe połączone z wieczorną modlitwą.- połączone z Obrzędem „Effata”. 

 Godz. 1700 katecheza dla małżeństw do 10 lat 

 

Filie 

 Godz. 1600 Dublany – Eucharystia    Godz. 1730 Kornałowice – Eucharystia 

 

 

17 maja – czwartek:    EUCHARYSTIA - MIŁOŚĆ DLA CIEBIE 

Sambor 



 Godz. 900 i 1800 Eucharystia 

 Godz. 1915  Po wieczornej Eucharystii wystawienie Najśw. Sakramentu – nabożeństwo 

majowe   

 Godz. 1600 katecheza dla dzieci – kl. I; II; III, IV, V, VI 

 Godz. 1700 katecheza dla dzieci - kl. VII; VIII; IX; X i XI 

Filie 

 Godz. 1600 Radłowice – Eucharystia – nabożeństwo przy krzyżu misyjnym 

 Godz. 1730 Czukiew – Eucharystia – nabożeństwo przy krzyżu misyjnym 

 

 

18 maja – piątek:      MIŁOŚĆ MÓWI DO SERCA 

Dzień Rodziny – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich  

Sambor 

 Godz. 900 i 1800 Eucharystia - ( na Mszę św. przynosimy Pismo Święte). 
 Po Eucharystii rano i wieczorem wystawienie Najśw. Sakramentu – 

zawierzenie rodzin. 1915 Wieczorem także nabożeństwo majowe. 

 Godz. 1600 katecheza dla dzieci –  kl. I; II; III, IV, V, VI 

 Godz. 1700 katecheza dla dzieci - kl. VII; VIII; IX; X i XI 

Filie 

 Godz. 1600 Dublany – Eucharystia – nabożeństwo przy krzyżu misyjnym 

 Godz. 1730 Kornałowice – Eucharystia – nabożeństwo przy krzyżu misyjnym 

 

 

19 maja sobota –  MIŁOŚĆ JEST  POŚRÓD NAS 

Sambor 

 Godz. 900 Eucharystia z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.  

 Po Eucharystii wystawienie Najść. Sakramentu – nabożeństwo majowe; błogosławieństwo 

chorych. 

 Odwiedziny chorych w domach z posługą sakramentalną. 

 Godz. 1100 spotkanie dla najmłodszych dzieci wraz z rodzicami 

 Godz. 1700 katecheza dla młodzieży pracującej i studiującej. 

 Godz. 18:00 Eucharystia i modlitwa o uzdrowienie chorych  

 

 

20 maja niedziela –   MIŁOŚĆ TO MISJA 

Sambor 

 Godz. 900; 1130 i 1800 Eucharystia ( na Mszę św. przynosimy 
świece).  

 Godz. 1915  Po wieczornej Eucharystii wystawienie Najśw. 

Sakramentu – nabożeństwo majowe 

 

 

Filie: 

 Godz. 900 Kornałowice – Eucharystia ( na Mszę św. przynosimy świece). 
 Godz. 1030 Dublany – Eucharystia ( na Mszę św. przynosimy świece). 
 Godz. 1200 Radłowice – Eucharystia ( na Mszę św. przynosimy świece). 
 Godz. 1500 Czukiew – Eucharystia ( na Mszę św. przynosimy świece). 

 

 



SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO  PRZYJĘLI: 

Augustyn Łuczkiewicz – 15. 04. 2012 r. 

Diana Zieleniak  - 29. 04. 2012 r. 

Drodzy Rodzice i Chrzestni – niech wasze dzieci  
wzrastają w zdrowiu, latach i łasce u Boga i ludzi. Pamiętajcie o 

obowiązku wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże 
przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus 

Chrystus. Słowem i przykładem własnego życia pomagajcie im zachować godność dziecka  
Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. 

 
             

  
  
 

 Odeszli do Pana 
 

Adam Dąbrowa 2. 04. 1942 r. – 4. 04. 2012 r.    

Jan Żylak 16. 03. 1935 r. – 7. 04. 2012 r.       

Agnieszka Niklewicz 12. 01. 1919 r. – 17. 04. 2012 r. 
   

Tobie Boże, polecamy naszych zmarłych i prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść im grzechy, 
które popełnili z ludzkiej ułomności, aby umarli dla świata żyli dla Ciebie… 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 
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