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             Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 

                      w Gołkowicach  
          BIULETYN PARAFIALNY Nr 10 (66) 27.09.2009                               

Egzemplarz bezpłatny                                 XXVI Niedziela Zwykła            

 

Modlitwa za kapłanów  
w Roku Kapłaństwa 

 

 „Gdy będą święci kapłani,  

to święte będą rodziny  

i święty będzie świat!” 
/bł. Matka Teresa/ 

 

    Od dnia 19 czerwca 2009 r. do 19 czerwca 2010 r., w całym Kościele 
pod hasłem „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”  
jest obchodzony Rok Kapłański. Z jego obchodami wiąŜą się ustanowione 
na czas jego trwania odpusty.  
KaŜdy wierny moŜe uzyskać odpust zupełny: 
- 19 czerwca 2010 r. (zakończenie Roku Kapłańskiego)  
- w pierwszy czwartek kaŜdego miesiąca Roku Kapłańskiego 
Warunkami uzyskania odpustu są: 
- spowiedź sakramentalna 
- udział we Mszy św. 
- przyjęcie Komunii św. 
- ofiarowanie modlitw i dobrych uczynków w intencji kapłanów - aby Pan 
Jezus kształtował ich serca według serca swego 
- odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego.  
Wierny moŜe uzyskać odpust cząstkowy, ilekroć w intencji 
uproszenia dla kapłanów wytrwania w czystości i świętości Ŝycia poboŜnie 
odmówi pięć razy Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu... na cześć 
Najświętszego Serca Jezusowego lub inną zatwierdzoną w tym celu 
modlitwę.  

Jak włączyć się w modlitwę za kapłanów?Jak włączyć się w modlitwę za kapłanów?Jak włączyć się w modlitwę za kapłanów?Jak włączyć się w modlitwę za kapłanów?    
    Jednym ze sposobów jest modlitwa indywidualna.  
    Kto ma moŜliwość, moŜe zaprosić do modlitwy swoich znajomych 
włączając się w działalność Apostolatu Margaretka. 
    MARGARETKĘ mogą tworzyć pojedyncze osoby lub rodziny tak, aby w 
kaŜdy dzień tygodnia ktoś się modlił za danego kapłana. Symbolem 
Apostolatu MARGARETKA jest kwiatek o siedmiu płatkach 
symbolizujących siedem dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię 
i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych nazwiska siedmiu 
osób (lub rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie wieczystej modlitwy. 
Siedem osób połączonych ofiarowywaniem dnia za Kapłana, wybiera 
formę modlitwy, która im najbardziej odpowiada i kontynuuje ją przez 
całe swoje Ŝycie, takŜe po jego śmierci. W intencji wybranego kapłana 
moŜna ofiarować dziesiątkę RóŜańca św., litanię lub inną dowolną 
modlitwę uzgodnioną i odmawianą przez całą siódemkę.  
    MoŜna odmawiać starą franciszkańską modlitwą na cześć 7 radości lub 
boleści Matki BoŜej. Koronkę moŜna odmawiać takŜe w następujący 
sposób: Trzy pierwsze trójki odmawia się w intencji zwycięstwa Maryi w 
posłudze danego kapłana, trzy kolejne – o pokonanie szatana, siódmą 
trójkę za tryumf Niepokalanego Serca Maryi i pokój na świecie.  
    Zainteresowani tą formą modlitwy za kapłanów mogą dokładniej 
zapoznać się z nią pod internetowym adresem: www.margaretka.org.pl 
    Wiele osób modlących się za kapłanów skupia Betańska Misja 
Wspierania Kapłanów. 
    Zgłaszając chęć włączenia się do tego dzieła wystarczy wyrazić zgodę 
na codzienną modlitwę w intencji całego duchowieństwa i jednego 
powierzonego kapłana przez całe Ŝycie. Informacje o Misji moŜna 
znaleźć na stronie internetowej: www.kaplani.pl 

 

EEEE    
MODLITWY ZA KAPŁANÓW 

 

Ojcze Niebieski, w  Roku Kapłańskim, który dałeś 
Twojemu Kościołowi prosimy Cię za wszystkimi 
kapłanami świata. 
Przyjdź ich pobłogosławić, uczyń owocną ich 
posługę.  
Daj Twoim pasterzom przez wstawiennictwo 
świętego Proboszcza z Ars serce podobne do serca 
Twojego Syna. Wzbudź przez Twojego Ducha 
Świętego liczne powołania kapłańskie. Amen 
/Modlitwa odmawiana kaŜdego dnia podczas Roku Kapłańskiego na 
zakończenie Mszy św. w Bazylice w Ars/ 

888 
O Panie, daj sługom Twoim serce czyste, zdolne 
kochać tylko Ciebie. Serce, które by nie znało zła, 
zdolne do zachwytu i do bojaźni. Daj im serce 
wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na 
wszelkie ciasne ambicje, na małostkowe 
współzawodnictwo międzyludzkie. Serce zdolne 
równać się z Twoim i zdolne wszystkich kochać i 
wszystkim słuŜyć. 
O Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić 
czoła wszelkim trudnościom, pokusom, słabościom, 
znudzeniu, zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, 
cierpliwie i bohatersko słuŜyć tajemnicy, którą Ty 
powierzasz tym synom Twoim, których utoŜsamiłeś 
z sobą. Daj im, Panie, serce zdolne do prawdziwej 
miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, 
słuŜyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, 
pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami. 
/Modlitwa Pawła VI za kapłanów/ 

888 
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu 
miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom 
kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i 
wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych 
kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski 
i NajwyŜszy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego 
towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i 
sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na 
dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o 
Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by 
mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko 
moŜesz. Amen. 
/Modlitwa za Kościół i Kapłanów św. siostry Faustyny Kowalskiej, 
po której naleŜy odmówić Koronkę do Miłosierdzia BoŜego/ 
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MODLITWA ZA KAPŁANAMODLITWA ZA KAPŁANAMODLITWA ZA KAPŁANAMODLITWA ZA KAPŁANA    
 

„Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich 
utrzymuj w świętości. O Boski i NajwyŜszy Kapłanie, 
niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy … (wymienić 
imię i nazwisko księdza) wszędzie i chroni go od 
zasadzek i sideł diabelskich, które Zły ustawicznie 
zastawia na jego duszę. Niechaj moc miłosierdzia 
Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, 
co by mogło przyćmić świętość tego kapłana, bo Ty 
wszystko moŜesz.” Amen. 
/Po tej modlitwie naleŜy odmówić koronkę do BoŜego Miłosierdzia./  
 

 
    Znaczenie modlitwy wstawienniczej dla rozwoju swojego powołania 
opisał dziewiętnastowieczny biskup Moguncji – Niemiec Wilhelm von 
Kettler – jeden z twórców współczesnej nauki społecznej Kościoła. 
Przełomowe znaczenie w jego Ŝyciu miał ujrzany oczyma wyobraźni 
obraz, który wskazał mu dalszą drogę. Oto, co ujrzał jako młody, dobrze 
zapowiadający się prawnik: 
„Chrystus stał nade mną w świetlistym obłoku i pokazywał mi swoje 
Najświętsze Serce. Przed Nim klęczała siostra zakonna, która wznosiła 
ręce w błagalnym geście. Z ust Jezusa usłyszałem następujące słowa: 
„Ona bez przerwy modli się za ciebie!” (…) Cokolwiek to było – sen 
czy nie sen – dla mnie było to nadzwyczajne, gdyŜ zostałem wewnętrznie 
dotknięty i od tego momentu zdecydowałem się poświęcić Bogu na Jego 
wyłączną słuŜbę w kapłaństwie”… 
    Biskup Wilhelm Kettler zobaczył zakonnicę, którą widział przed laty w 
swoim widzeniu w pewnym klasztorze, gdzie celebrował Mszę Św. 
Pracowała ona w chlewie i nawet nie została przedstawiona biskupowi 
Wilhelmowi. Dopiero na jego wyraźną prośbę sprowadzono najuboŜszą 
siostrę w tym klasztorze. Kiedy pozostali sami, zapytał, czy modli się za 
niego. Zakonnica odpowiedziała, Ŝe nie ma takiej świadomości, bo nigdy 
nie wiedziała, Ŝe on w ogóle istnieje, natomiast czcząc Serce Jezusowe 
wszystkie swoje obowiązki, trudy, wewnętrzną walkę, codzienną godzinną 
adorację ofiarowuje za jakąś duszę Ŝyjącą w świecie, zagroŜoną utratą 
Ŝycia wiecznego, którą sam Jezus wybierze. Robi tak od dzieciństwa, a 
ma obecnie 33 lata. W czasie rozmowy okazało się równieŜ, Ŝe dzień jej 
narodzin był dniem jego nawrócenia. „Gdybym kiedykolwiek miał 
pokusę, by chlubić się przed ludźmi moimi sukcesami i dziełami, 
muszę pamiętać, Ŝe wszystko osiągnąłem dzięki łasce modlitwy i 
wyrzeczenia biednej siostry pracującej w przyklasztornym 
chlewie. A jeŜeli tego typu praca wydawała mi się mało 
znacząca, muszę zdać sobie sprawę z tego, Ŝe to, co ta siostra z 
pokornym posłuszeństwem wobec Boga i w oderwaniu od samej 
siebie składa w ofierze, ma taką wartość w BoŜych oczach, Ŝe 
dzięki jej czynom Kościół ma biskupa!”       

na podst. M.Radomska „Moc modlitwy” ,  
czasopismo „Miłujcie się”, nr 4/2009 

 
 

Miesiąc 
październik – 

Różaniec Święty 
 

Zapraszam wszystkich do udziału w naboŜeństwach 
róŜańcowych. 

W kościele w Gołkowicach: 
- w dni powszednie o godz. 17.30 Msza Św., a po niej 
RóŜaniec; 
- w niedziele o godz. 15.00 RóŜaniec, po nim Msza Św.  
W kaplicy w Skrudzinie: 
- w dni powszednie o godz. 17.30 Msza Św., a po niej 
RóŜaniec;  
- w niedziele o godz. 8.00 Msza Św., po niej RóŜaniec. 
                                  

  Ks. Proboszcz K. Koszyk 
 

          RóŜaniec Święty  
        w kościele parafialnym w Gołkowicach 

       PAŹDZIERNIK ‘2009 
 

 
 

Dzień 
miesiąca 

Intencja 
modlitwy 

róŜańcowej 

Kto 
prowadzi 

01.10.2009 Adoracja relikwii św. 
Teresy od Dzieciątka 
Jezus  

Siostry 
Karmelitanki 
Dzieciątka Jezus 

02.10.2009 W intencji pracowników 
Caritas 

Caritas  

03.10.2009 III Zakon Karmelitański Koło Radia Maryja 
04.10.2009 RóŜaniec w kaplicy w 

Skrudzinie o 13.30 
Ks.Katecheta  

05.10.2009 W intencji seniorów, 
emerytów i rencistów 

Koło Radia Maryja 

06.10.2009 Za pracujących  poza 
granicami 

Ks. Proboszcz 

07.10.2009 W intencji dzieci Siostra Agata 
08.10.2009 O powołania Ks.Kanonik 
09.10.2009 W intencji dzieci klas II 

szkoły podstawowej 
Ks.Proboszcz 

10.10.2009 W intencji  Koła Radia 
Maryja 

Koło Radia Maryja 

11.10.2009 W intencji katolickich 
środków przekazu 

Koło Radia Maryja 

12.10.2009 W intencji DSM Siostra Agata 
13.10.2009 MłodzieŜ klas III 

Gimnazjum – 
Kandydaci do 
Bierzmowania 

Klasy III 
Gimnazjum w 
Gołkowicach 

14.10.2009 W intencji nauczycieli i 
wychowawców 

Nauczyciele i 
Siostry Katechetki 

15.10.2009 W intencji klas II szkoły 
podstawowej 

Ks.Proboszcz 

16.10.2009 O kanonizację Jana 
Pawła II i za szkoły 

Ks.Katecheta 

17.10.2009 Za chorych i cierpiących Ks.Kanonik 
18.10.2009 Za pracowników SłuŜby 

Zdrowia 
Pielęgniarki 

19.10.2009 W intencji misji świętych P.Grzegorz 
Gorczowski 

20.10.2009 W intencji rolników i 
ogrodników 

Ks. Katecheta 

21.10.2009 W intencji Akcji 
Katolickiej 

Akcja Katolicka 

22.10.2009 W intencji 
budowniczych nowego 
kościoła 

Ks.Proboszcz 

23.10.2009 W intencji dzieci z 
przedszkoli 

Siostry z 
Przedszkola 

24.10.2009 W  intencji straŜaków Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna 

25.10.2009 Za dobroczyńców 
naszej parafii 

Ks.Proboszcz 

26.10.2009 W intencji naszej parafii Rada Parafialna 
27.10.2009 W intencji RóŜ 

RóŜańcowych 
Delatorzy RóŜ 

28.10.2009 W intencji DSM Siostra Agata 
29.10.2009 W intencji młodzieŜy 

starszej i studentów 
MłodzieŜ starsza 

30.10.2009 W intencji zmarłych z 
naszych rodzin - parafii 

Ks.Proboszcz 

31.09.2009 W intencji młodzieŜy 
młodszej 

Grupa Apostolska 
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PAŹDZIERNIKOWY 
KONKURS 

 

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU WZOREM 
LAT UBIEGŁYCH W NASZEJ PARAFII 

ODBYWA SIĘ KONKURS  
 

NA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIECNA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIECNA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIECNA NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC 
 

Zachęcamy wszystkie dzieci  

młodsze i starsze do wykonania 

oryginalnych róŜańców dla uczczenia  

miesiąca modlitwy róŜańcowej.  
Różańce należy składać Różańce należy składać Różańce należy składać Różańce należy składać     

do 5 października do 5 października do 5 października do 5 października w zaw zaw zaw zakkkkrystiirystiirystiirystii. . . .     
Wszystkie zostaną zaprezentowaWszystkie zostaną zaprezentowaWszystkie zostaną zaprezentowaWszystkie zostaną zaprezentowane w ne w ne w ne w 

kościele uczestnikom nabożeństw kościele uczestnikom nabożeństw kościele uczestnikom nabożeństw kościele uczestnikom nabożeństw 
październikowychpaździernikowychpaździernikowychpaździernikowych, a ich wykonawcy  a ich wykonawcy  a ich wykonawcy  a ich wykonawcy 

nagrodzeni.nagrodzeni.nagrodzeni.nagrodzeni.    

 
 
 
 
 
 
 

Do Częstochowy przez 
pola, las... 

 
     Wierni z całej diecezji (a wśród nich takŜe i my) wyruszyli 17 sierpnia 
na szlak XXVII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Dziewięć 
dni pielgrzymowania upłynęło nadzwyczaj szybo. Ledwo, co wyruszyliśmy 
z Tarnowa, a juŜ byliśmy w Częstochowie.  

    Grupa 23 świętego Jana Kantego, z którą szliśmy takŜe w tym 
roku, liczyła ponad 400 osób. Wędrowało z nami aŜ 9 kapłanów, 
3 kleryków i jedna siostra zakonna. Pogodę na trasie moŜna 

uznać za udaną. Jak na prawdziwych pielgrzymów przystało, 
doświadczyliśmy co to znaczy upalne słońce oraz deszcz.  
     KaŜdy dzień prowadzony był przez innego księdza. Jego zadaniem 
było realizowanie tematu wyznaczonego na dany dzień oraz 
przeprowadzanie kolejnych naboŜeństw. W tym roku wszystkie 
zagadnienia związane były z hasłem pielgrzymki, brzmiącym „Otoczmy 
troską Ŝycie”. Szczególną opieką modlitewną otaczano duszpasterzy z 
okazji ogłoszonego niedawno roku kapłańskiego. Podczas szóstego dnia 
wędrowania, kaŜdy kapłan otrzymał z rąk biskupa Wiktora Skworca 
specjalnie przygotowaną na tę okazję stułę. 

     

Sądzę, Ŝe piesza pielgrzymka słusznie nazywana jest rekolekcjami w 
drodze. Przez te dziewięć dni moŜna było przynajmniej częściowo odciąć 
się od codziennych spraw. Miało się szansę głęboko przeŜyć róŜnorodne 
naboŜeństwa, które są odprawiane, np. Drogę KrzyŜową, która na 
pątniczym szlaku nabiera specjalnego znaczenia. Dla mnie, szczególnie 
waŜne były tzw. Strefy ciszy. Dla niewtajemniczonych małe wyjaśnienie – 
są to odcinki trasy wyznaczane kaŜdego dnia, które grupy pokonują w 
zupełnej ciszy, bez głośnych modlitw czy śpiewów. Myślę, iŜ były one 
niezwykle waŜne, gdyŜ bardzo pomagały się wyciszyć. Co prawda nie 
wszystkim przychodziło z łatwością zamilknąć, lecz w ten sposób walczyli 
z samym sobą i trenowali swój charakter. Takie chwile ciszy pozwoliły mi 
na osobistą rozmowę z Bogiem, przemyślenie róŜnych spraw i 
zastanowienie się nad swym Ŝyciem.  
    Pielgrzymka to nie tylko (choć tak właśnie wydaje się niektórym) 
wczesne wstawanie, codzienna Eucharystia, pokonywanie wielu 
kilometrów bez względu na pogodę, za to ze śpiewem i modlitwami na 
ustach. Oczywiście, są to najwaŜniejsze i nieodłączne elementy 
pątniczego szlaku, ale nie składa się on tylko z nich. Trudno byłoby nie 
wspomnieć o jakŜe ulubionych przez wszystkich postojach, podczas 
których nie tylko wypoczywa się czy śpi, lecz w miarę własnych sił moŜna 
tańczyć, grać w piłkę lub po prostu śpiewać. Jest to takŜe szansa do 
nawiązania nowych znajomości... w końcu z Tarnowa na Jasną Górę 
wędrowało w tym roku ok. 9 tys. wiernych!  
    Nieodłączny element Ŝycia pielgrzymów stanowią wieczorne apele, 
które w zaleŜności od moŜliwości odbywały się w kościołach albo na 
wolnej przestrzeni. W czasie ich trwania podsumowano miniony dzień, 
wspólnie śpiewano pieśni...  
    I tak dzień po dniu zbliŜaliśmy się do Jasnej Góry. Gdy 25 sierpnia 
stanęliśmy pod wałami Sanktuarium, trudno było uwierzyć, Ŝe dotarliśmy 
do celu naszej wędrówki. ZłoŜyliśmy pokłon Matce BoŜej i udaliśmy się do 
Kaplicy Cudownego Obrazu, aby ofiarować Maryi swe trudy i wszelkie 
intencje, z którymi wędrowaliśmy do Niej, a takŜe podziękować za to, Ŝe 
udało nam się wytrwać do końca. 
     Wszyscy pielgrzymi tworzyli jedną, wielką wspólnotę, wyrazem czego 
był fakt, Ŝe jedni do drugich mówili po prostu ”bracie” czy „siostro”, bez 
względu na wiek, zawód czy pochodzenie. Pielgrzymka minęła, ale tylko 
pozornie. Zadaniem wszystkich jej uczestników jest teraz dzielenie się 
swą wiarą oraz dawanie świadectwa o tym, czego doświadczyli. Miejmy 
nadzieję, Ŝe przyniesie to widoczne owoce.  
    Na zakończenie nie pozostaje chyba nic innego, jak tylko juŜ dziś 
zachęcić wszystkich (szczególnie młodzieŜ) do wzięcia udziału w 
przyszłorocznej, czyli XXVIII Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną 
Górę. Miejmy nadzieję, Ŝe spotkamy się za rok na pielgrzymkowym 
szlaku;)    

A.K. 
MłodzieŜowa Grupa Apostolska 

 

        



- 4 - 

 Katechezy dla dzieci przed   
     niedzielną Mszą Św. o godz. 10.30 

       w roku szkolnym 2009/2010 

 

KĄCIK DOBREGO SŁOWA    

��� 
 

Z Księgi Polnej…  
 

Panie, juŜ czas - 
poŜegnać lato, które schodzi w cień - 
JuŜ pierwszy liść zakreśla nad ziemią  
zamglony krąg.  
Gałęzie są pełne owoców 
i chylą nam się do rąk, 
- - pozwól… 
Ŝeby owocem miłości  
dojrzewał jesienny dzień.  
 
Przestrzeń pełna jest Ciebie,  
blasku, nieba i pól  
i nadal czas się toczy 
nieznaną rzeką - - 
Tyś kaŜdym sprawom bliski, 
o Tobie szepcą wieki, 
- - ten tylko Ciebie zrozumie,  
kto choć cząstką Twego cierpienia 
własny ukoi ból. 
 
Słodki Twój owoc miłości, 
gdy szczęsny Ŝycia czas- 
Ojcze pól, lasów i łąk, 
niech spłynie na nas darem Ŝywota 
błogosławieństwo Twych rąk.  
Naucz pomnaŜać dobro, 
- gdyśmy u źródła Twych łask!...    

  
/Józef Baranowski/   

                        przygot. Mariusz Łomnicki  
 

Dlaczego Kościół czci 

relikwie i daje je do 

ucałowania? 
 
    Chrześcijanin, praktykując cnoty chrześcijańskie w stopniu 
heroicznym, uświęca się. Uświęca on nie tylko duszę, ale równieŜ uświęca 
swoje ciało, które w ciągu Ŝycia uczestniczy w róŜnych poboŜnych aktach 
i uczynkach modlitewnych. Po śmierci osoby świątobliwej chętnie 
spieszymy do jej grobu, będąc przekonani, Ŝe jest ona u Boga i moŜe 
wstawiać się za nami. Z człowiekiem będącym blisko Boga chętnie 
przebywamy i szukamy jego obecności.  
    Wiadomo, Ŝe w jakiś czas po śmierci miękkie części rozkładają się i 
nikną. Pozostają natomiast kości, które zachowują trwałość. One niejako 
fizycznie uosabiają nam świętość chrześcijanina. Wiara ta istniała juŜ w 
pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w katakumbach. Dlatego Kościół 
skrzętnie zbiera i zabezpiecza kości  sług BoŜych i błogosławionych, a po 
beatyfikacji rozdaje do relikwiarzy i podaje do ucałowania.  
 
    Całując relikwie, wyraŜamy cześć dla osoby wyniesionej do 
chwały ołtarzy i mamy z nią fizyczny kontakt, a takŜe szczególną 
okazję do prośby o wstawiennictwo i potrzebne nam łaski. 
Ucałowanie relikwii Kościół obdarza odpustem cząstkowym. 
 

Na podst.  
materiałów internetowych 
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Lp. 

       
Data 

Kto 
prowadzi  
katechezę      

      
Liturgia 

1.  20.09.2009  Ks. Katecheta  Ks. Katecheta     

2. 27.09.2009  Ojciec Eliasz  S. Rachela  

3.  04.10.2009  S. Rachela S. Agata 

4. 11.10.2009  Ks. Proboszcz lektorzy 

5. 18.10.2009  Ks. Katecheta  Ks. Katecheta 

6. 25.10.2009  Ks. Kanonik  lektorzy 

7. 08.11.2009  S. Rachela S. Agata 

8. 15.11.2009  Ks. Proboszcz lektorzy 

9. 22.11.2009  Ks. Katecheta  Ks. Katecheta 

10. 29.11.2009  Ks. Kanonik  lektorzy 

11. 06.12.2009  S. Rachela S. Agata 

12. 13.12.2009  Ks. Proboszcz lektorzy 

13. 20.12.2009  Ks. Katecheta  Ks. Katecheta 

14. 27.12.2009  Ks. Kanonik  lektorzy 

15. 03.01.2010  S. Rachela S. Agata 

16. 10.01.2010  Ks. Proboszcz lektorzy  

17. 17.01.2010  Ks. Katecheta  Ks. Katecheta 

18. 24.01.2010  Ks. Kanonik  lektorzy 

19. 31.01.2010  S. Rachela S. Agata 

20. 07.02.2010  Ks. Proboszcz lektorzy 

21. 14.02.2010  Ks. Katecheta  Ks. Katecheta 

22. 21.02.2010  Ks. Kanonik  lektorzy 

23. 28.02.2010  S. Rachela S. Agata 

24. 07.03.2010  Ks. Proboszcz lektorzy 

25. 14.03.2010  Ks. Katecheta  Ks. Katecheta 

26. 21.03.2010  Ks. Kanonik  lektorzy 

27. 28.03.2010  S. Rachela S. Agata 

28. 04.04.2010  Ks. Proboszcz lektorzy 

29. 11.04.2010  Ks. Katecheta  Ks. Katecheta 

30. 18.04.2010  Ks. Kanonik  lektorzy 

31. 25.04.2010  S. Rachela  S. Agata 

32. 02.05.2010  Ks. Proboszcz lektorzy 

33. 09.05.2010  Ks. Katecheta  Ks. Katecheta 

34. 16.05.2010  Ks. Kanonik  lektorzy 

35. 23.05.2010  S. Rachela  S. Agata 

36. 30.05.2010  Ks. Proboszcz lektorzy 

37. 06.06.2010  Ks. Katecheta  Ks. Katecheta 

38. 13.06.2010 Ks. Kanonik  lektorzy 


