
 

 

Śmierć w oczach dziecka  

RODZICE NIECHĘTNIE ROZMAWIAJĄ Z DZIEĆMI NA TEMAT UMIERANIA, (…)       

OBAWIAJĄ SIĘ,  ŻE  ROZMOWA  NA TEN TEMAT  Z  DZIECKIEM JEST NIEBEZPIECZNA 

DLA JEGO PSYCHIKI, ŻE SPOWODUJE LĘK LUB ZABURZY JEGO ROZWÓJ. (…)  DZIECI 

PYTAJĄ O ŚMIERĆ, TAK JAK PYTAJĄ O ŻYCIE.   

 
PYTANIA: „JAK SIĘ UMIERA?”, „CO SIĘ STANIE PO ŚMIERCI Z MOIM CIAŁEM?” SĄ 

DLA DZIECKA TAK SAMO WAŻNE I NATURALNE JAK „SKĄD SIĘ       

WZIĄŁEM?” LUB „DLACZEGO ŚWIECI SŁOŃCE?”.  
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UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH  

 

- dzien , w kto rym warto  przypomniec  sobie sylwetkę swojego 
Ś więtego Patrona. To  przeciez   Jego opiece oddano  mnie w 
kos ciele przez ręce rodzico w i rodzico w chrzestnych.  

Prawdą jest, z e kapłan wypowiadał słowa „Ja ciebie chrzczę w 
imię Ojca i Śyna, i Ducha Ś więtego”  - polewając wodą  moją 
głowę.  Ale to rodzice  i  rodzice  chrzestni  trzymali mnie na 
rękach oddając  swoje  dziecko  Kos ciołowi  aby  stało się 
Dzieckiem Boz ym.   Moz e  do  kon ca  nie  wiedzieli,  co  czynią? 
- teraz to nie waz ne. 

Teraz liczę się JA !!!  CHRZEŚCIJANIN !!!  

Ale co JA uczyniłem ze swoim Chrztem? Czy jest w nim obecny mo j Ś więty 
Patron? Czy pomaga mi w drodze do Jezusa? Czy wspiera mnie, gdy nie potrafię 
zaufac  Opatrznos ci Boz ej? 

A moz e po prostu „migam się”. Nie znam swojego Patrona. Nawet nie wiem 
kim jest. Ot, po prostu dali mi Jego imię. 

Nie, tak byc  nie moz e. Uczyli mnie kiedys  katechizmu. Mo wili o dogmatach 
wiary. Duz o mo wili. I co?  

Do odwaz nych s wiat nalez y. Trzeba tylko trochę poukładac : 

Czy mogę spro bowac  powierzyc  się działaniu Ducha Ś więtego, skoro został 
dany  Kos ciołowi (tak, to jest waz ne: KOŚ CIOŁOWI) w dniu Pięc dziesiątnicy?  - 
mogę? - MOGĘ. 

Czy mogę poprosic  mojego s więtego Patrona (jak mu tam na imię?) aby 
udzielił mi -  tak od siebie -  trochę tej łaski, kto rej otrzymał w niebie od Boga tak 
wiele (bo chyba dla dobrych jest niebo, co? ) - mogę? - MOGĘ. 

Jez eli tak jest, to teraz mogę is c  na cmentarz jakby z tarczą wiary i pomodlic  
się za zmarłych, kto rych i tak bardzo mi brakuje - mogę? - MOGĘ.  

MOGĘ !!! Bo przeciez   WIERZĘ (…) w Ducha Świętego, święty Kościół  powszechny, 
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot 
wieczny.  Amen. 
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łomotanie. Wyszedł na podwo rko pokryte 

s wiez ym s niegiem, ale nie znalazł z adnych 

s lado w. Zrozumiał, z e to diabeł przychodzi 

go przestraszyc . Po z niej szatan stawał się 

coraz bar-

dziej zuchwa-

ły. Kiedys  ze-

rwał zasłony 

z jego ło z ka, a 

s więte obrazy 

obrzucił błotem. Innym razem słyszał jakby 

pomruki niedz wiedzia lub szczekanie psa. 

Nieznany głos wymys lał mu od kartoflo-

jada. Czasami czuł, jakby ktos  przesuwał 

mu rękę po twarzy. Jan Vianney wygrywał 

walkę z szatanem. -Bo g jest bardziej dobry -

mo wił -niz  diabeł zły. To On mnie strzez e. 

To, czego Bo g strzez e, jest dobrze strzez one. 

Była godzina dziesiąta wieczorem, gdy ktos  

zaczął łomotac  do drzwi. Jan Maria wyjrzał 

przez okno na piętrze, ale nikogo nie zoba-

czył. Następnie zszedł, sprawdził podwo rko, 

ale tam 

tez  niko-

go nie by-

ło. Pro-

boszcz 

mys lał, z e 

to złodzieje. Poniewaz  w następne noce ha-

łas się powtarzał, ksiądz Vianney poprosił 

kilku młodzien co w z wioski, aby pilnowali 

probostwa. Jednym z nich był Andrzej Ver-

chere. -Wieczorem poszedłem na 

plebanię -opowiadał po z niej. -Do 

dziesiątej rozmawiałem z probosz-

czem, potem poszedłem spac . O 

pierwszej w nocy obudziło mnie 

gwałtowne szarpanie za klamkę. Wy-

dawało mi się tez , jakby ktos  uderzał 

maczugą drzwi. Zerwałem się na 

ro wne nogi, złapałem strzelbę, wyj-

rzałem na, zewnątrz, ale tam nikogo 

nie było. Hałas trwał pięc  minut. W 

tym czasie trząsł się cały dom. Nogi 

zaczęły mi drz ec  i drz ały przez cały 

tydzien . Młodzieniec tak był przestra-

szony, z e kiedy na drugi dzien  ksiądz 

Vianney jeszcze raz poprosił go o pomoc, 

ten odpowiedział: -Księz e proboszczu, mam 

tego dos c . Ksiądz Vianney domys lał się, z e 

hałas wywołuje diabeł. Przekonał się kto rejs  

nocy. Padał wtedy s nieg. Znowu obudziło go 

ŚWIĘTY JAN MARIA VIANNEY  
SPECJALISTA OD GRUBYCH RYB 
 

(Mały Gość Niedzielny) 
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skach i nic nie miał. Powoli liczba oso b chodzą-

cych do kos cioła i przystępujących do sakramen-

to w zaczęła rosnąc . W tym tez  okresie zaczęła sze-

rzyc  się sława Vianneya jako niezwykłego spo-

wiednika, kto ry ma dar czytania w ludzkich su-

mieniach i przepowiadania przyszłos ci. Śpowodo-

wało to masowe wizyty w jego parafii tłumo w pe-

nitento w, kto rzy przybywali nawet z odległych 

miejscowos ci, celem odbycia spowiedzi. Vianney 

spędzał w konfesjonale od 

13 do 17 godzin dziennie. 

Przyjmuje się, z e w ciągu 

czterdziestu lat pełnienia 

funkcji proboszcza wysłuchał 

około miliona spowiedzi. Nie 

tylko rozgrzeszał, ale takz e 

pomagał wzrastac  do dobra. 

Wielokrotnie pokutował za 

swoich penitento w. Dos wiad-

czał tez  cierpien  nadprzyro-

dzonych w postaci dręczen  

demonicznych. 

Wyniszczony chorobami i 

ascezą zmarł 4 VIII 1859 r. po 

41 latach pobytu w Ars. Zo-

stał beatyfikowany w roku 1905 przez papiez a 

Piusa X, natomiast Pius XI kanonizował go 31 ma-

ja 1925 roku i w cztery lata po z niej ogłosił s w. Ja-

na Marię Vianney'a patronem wszystkich pro-

boszczo w Kos cioła Katolickiego. Papiez  Benedykt 

XVI ogłosił go patronem wszystkich kapłano w. 

Jego wspomnienie obchodzone jest 4 sierpnia 

(wczes niej 9 i 8 sierpnia). 

Jan Chrzciciel Maria VIANNEY    urodził się 

8 maja 1786 r. w Dardilly koło Lyonu 

(Francja) w rodzinie ubogich wieśniaków 

Mateusza i Marii Beluze. Dorastał w cza-

sach rewolucji francuskiej, w czasie której 

Kościół podlegał ostrym prześladowaniom. 

Nie mógł chodzić ani do szkoły, ani do ko-

ścioła. Pierwszą Komunię Świętą przyjął 

potajemnie, w szopie. 

W wieku 17 lat nauczył się 

pisac . Dopiero w 1803 r. 

rozpoczął naukę w szkole 

podstawowej w Dardilly, a 

w 1807 r. – w szkole s red-

niej w Ecully. Po jej ukon -

czeniu w 1812 r. wstąpił do 

niz szego seminarium du-

chownego.  

W 1815 r. otrzymał s więce-

nia kapłan skie. Następne 

trzy lata pracował jako wi-

kary w Ecully. Jan nie był 

księdzem pokazowym – 

głosił schematyczne kaza-

nia, jąkał się i często gubił wątki. Jednak dotkliwy 

brak kapłano w sprawił, z e wkro tce został pro-

boszczem w parafii Ars. Ars była to wies  licząca w 

tym okresie 270 mieszkan co w, ludzi biednych i 

niereligijnych, o kto rych złos liwie mawiano wtedy, 

z e "tylko chrzest ro z ni ich od bydląt". Na niedziel-

ną Mszę przychodziło tylko kilka oso b. 

Jan Maria Vianney ciągle pos cił, spał na gołych de-
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 Rozmowa o s mierci jest najczęs ciej 

tematem tabu. Ś mierc  jest obecna wszędzie 

– w filmach, serwisach informacyjnych, w 

grach komputerowych. Ale jednoczes nie co-

raz dalej od nas – zanikają rodziny wielopo-

koleniowe, w kto rych dziecko było s wiad-

kiem schyłku z ycia i stopniowego, natural-

nego podąz ania ku s mierci, człowiek umiera 

najczęs ciej poza domem (w szpitalach lub 

hospicjach). Rodzice niechętnie rozmawiają 

z dziec mi na temat umierania, kierując się 

nie zawsze us wiadomionym własnym lę-

kiem, z e mogą w ten sposo b s mierc  przywo-

łac . Śami przeraz eni jej nieuchronnos cią, 

obawiają się, z e rozmowa na ten temat z 

dzieckiem jest niebezpieczna dla jego psy-

chiki, z e spowoduje lęk lub zaburzy jego 

rozwo j.  Dzieci pytają o s mierc , tak jak pytają 

o z ycie. Pytania: „jak się umiera?”, „co się sta-

nie po s mierci z moim ciałem?” są dla dziec-

ka tak samo waz ne i naturalne jak „skąd się 

wziąłem?” lub „dlaczego s wieci słon ce?”. 

 RADY PSYCHOLOGA   
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W tym 

numerze:  

Wielu rodzico w, w nadziei, z e oszczędzi 

dzieciom cierpienia, uniemoz liwia ich udział 

w pogrzebie, nie zabiera na cmentarz. Efekt 

jest odwrotny – brak moz liwos ci mo wienia o 

zmarłym oraz poz egnania osoby dziecku bli-

skiej wydłuz a przebieg procesu z ałoby, przy-

czynia się do tłumienia uczuc , prowadzi do 

powstawania zaburzen  emocjonalnych, na-

sila lęk przed utratą oso b bliskich. 

Dzieci dos wiadczające s mierci czują i reagu-

ją podobnie jak osoby dorosłe - smucą się i 

płaczą (chodz  czasem nie dają tego po sobie 

poznac ), martwią się o to, co s mierc  bliskie-

go człowieka zmieni w ich z yciu, odczuwają 

samotnos c , złos c  i niepoko j. Ro z nica dotyczy 

zdolnos ci pojmowania zdarzen . Śposo b my-

s lenia i postrzegania rzeczywistos ci przez 

dziecko nie jest rozwinięty do poziomu my-

s lenia osoby dorosłej.  

 Dzieci do 2 r. z . wyczuwają nawet dys-

kretne zmiany w zachowaniu rodzico w 

„Śmierć w oczach 
dziecka”  
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re uwaz ają, z e jest ona zaraz liwa lub z e sta-

nowi rodzaj kary za niewłas ciwe zachowa-

nie. Dziecko w tym wieku wykazuje fascyna-

cję biologicznymi szczego łami s mierci. Przy 

okazji odwiedzin u kogos  powaz nie chorego 

nadmiernie koncentruje uwagę na aparatu-

rze podtrzymującej z ycie, pyta o dalsze losy 

zakopanego w ziemi ciała. Na te pytania 

dziecka trzeba odpowiadac  szczerze, ponie-

waz  w przeciwnym razie uzupełni ono luki 

wiedzy własną fantazją. Najczęs ciej pierw-

szą reakcją obronną dziecka dos wiadczają-

cego s mierci w tym wieku jest negacja. 

Dziecko sprawia wraz enie, jakby nic się nie 

stało, ukrywa emocje stwarzając pozory doj-

rzałos ci, a potem często płacze w ukryciu. 

Aby dziecko mogło wyrazic  swo j z al, potrze-

buje zachęty, akceptacji, atmosfery bliskos ci 

i zrozumienia.  

 Dzieci od 8 do 12 lat zaczynają my-

s lec  o s mierci w kategoriach abstrakcyjnych. 

Rozumieją jej nieodwracalnos c  i powszech-

nos c . Zazwyczaj w tym wieku zadają pytanie 

dlaczego dotknęła ona tego, konkretnego 

człowieka. Dziecko po stracie bliskiej osoby 

często zaczyna nadmiernie martwic  się o 

innych, pro buje kontrolowac  otoczenie, mo-

z e rozwijac  w sobie przesadną troskę o 

zdrowie lub skłonnos ci hipochondryczne. 

 Młodziez  w okresie dorastania po-

strzega s mierc  w sposo b typowy dla oso b 

dorosłych. Nastolatki często pytają o sens 

(inny ton głosu, podenerwowanie, brak 

dawnej cierpliwos ci). Emocje negatywne 

wyraz ają się poprzez zmianę  przyzwycza-

jen  z ywieniowych, zakło cenie rytmu dnia, 

płaczliwos c . Kiedy nieobecnos c  bliskiej oso-

by przedłuz a się, dzieci dystansują się wo-

bec wszystkich, do chwili az  jedna osoba 

zno w przejmie nad nimi opiekę.  

 Dzieci od 2 do 5 r. z . reagują podobnie 

jak ich rodzice, jednak nie są wystarczająco 

dojrzałe aby pojąc  nieodwracalnos c  s mierci 

i jej konsekwencje. Nie potrafią zrozumiec , 

z e ciało osoby zmarłej nie funkcjonuje tak 

jak dawniej. Mys lą, z e zmarły to osoba 

„mniej z ywa”. Przejawiają skłonnos ci do poj-

mowania s mierci w sposo b magiczny i od-

wracalny („gdy będę grzeczny, moja babcia 

oz yje”). Małe dzieci mys lą czasami, z e 

s mierc  jest swojego rodzaju nieszczęs liwym 

wypadkiem i uda się jej uniknąc  przy zacho-

waniu odpowiednich s rodko w ostroz nos ci. 

Dzieci w tym wieku rozumieją wszystko 

konkretnie i dosłownie. Pytania „ czy dzia-

dek będzie jadł w grobie ziemię?” oraz „jak 

babcia moz e byc  w niebie skoro jest w gro-

bie?” w pełni wyraz ają prawidłowos ci roz-

wojowe dziecka w tym wieku.  

 Dzieci w wieku od 5 do 8 lat rozumie-

ją juz  nieodwracalnos c  oraz konsekwencje 

s mierci, ale jeszcze nie na poziomie rozumo-

wania oso b dorosłych. Do czasu zetknięcia 

się ze s miercią ro wies nika, są przekonane, 

z e dotyczy ona tylko oso b starszych. Niekto -

c. d.  -> 6 
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(gest przytulenia, pogładzenia po głowie 

itp.) oraz usłyszec  zapewnienie, z e mimo 

smutku, mamy w sobie dos c  siły aby się nim 

dalej opiekowac . Jes li dziecko zapyta rodzica 

czy on tez  umrze, moz na odpowiedziec : 

„mam zamiar długo z yc , prawdopodobnie 

umrę gdy będę staruszką/staruszkiem, a ty 

będziesz juz  dorosła/dorosły”. 

 W obliczu s mierci nalez y zachęcac  

dzieci do wyraz ania i uzewnętrzniania z alu 

– do płaczu, rozmowy o osobie zmarłej i 

własnych uczuciach. Pro by tłumienia emocji 

wyraz ane poprzez: „nie płacz”, „bądz  dziel-

ny” spowodują, z e dziecko zamknie się w 

sobie, pozostanie samo z poczuciem straty, 

zacznie wyraz ac  z al w sposo b pozawerbalny 

i psychosomatyczny (bezsennos c , nocne 

koszmary, trudnos ci szkolne, zaburzenia 

koncentracji). Śposobem wyraz enia wła-

snych uczuc  moz e byc  napisanie listu poz e-

gnalnego. Podczas rozmowy z dzieckiem o 

s mierci bardzo waz na jest szczeros c  i praw-

domo wnos c . Bezwzględnie nalez y unikac  

poro wnywania s mierci do „snu” oraz 

„dalekiej podro z y”. Jedna i druga metafora 

daje dziecku fałszywą nadzieję na powro t 

osoby zmarłej, a w dalszej perspektywie, w 

chwili odkrycia prawdy, podwaz y zaufanie 

dziecka do opiekuna. Dodatkowo s mierc  ja-

ko sen moz e obudzic  w dziecku silny lęk 

przed zasypianiem. Dziecku będzie łatwiej, 

gdy będziemy wspominali zmarłą osobę 

(nawet, jes li będzie to dla nas bolesne). Ba-

s mierci i cierpienia. Reagują na stratę bli-

skiej im osoby silnymi emocjami, nie potra-

fią jednak rozmawiac  o swoich uczuciach 

ani otwarcie wypłakac  swojego z alu.  

 Gdy cięz ko chora osoba czuje zbliz a-

jąca się s mierc , najczęs ciej unika spotkania z 

dziec mi, pragnąc aby zapamiętały ją 

„zdrową i szczęs liwą”. Chociaz  ta postawa 

wydaje się byc  zrozumiała, akceptacja 

s mierci przez dzieci trzymane z daleka od 

ło z ka umierającego, staje się dla nich jeszcze 

trudniejsza. Jes li to tylko moz liwe nalez y po-

zwolic  dziecku na bliski kontakt z kochaną, 

umierającą osobą. Dając moz liwos c  poz e-

gnania się oraz wyraz enia swoich uczuc , 

stopniowo oswajamy dziecko z nieuchron-

nos cią s mierci. Dzieci nie będą przytłoczone 

odwiedzinami u chorej osoby, jes li wczes niej 

opiszemy im jej wygląd oraz szpitalne oto-

czenie, opowiemy im o tym, czego mogą się 

spodziewac . Będzie im łatwiej, gdy podpo-

wiemy co mogą zrobic  dla osoby chorej i w 

jaki sposo b mogą jej pomo c. 

 Wiadomos c  o s mierci trzeba przeka-

zac  dziecku niezwłocznie i w sposo b prosty. 

Punktem wyjs cia powinno byc  to, co dzieci 

zauwaz yły lub czego dos wiadczyły („babcia 

ostatnio była bardzo chora i przebywała w 

szpitalu”). Następnie nalez y przekazac  wia-

domos c  o s mierci („włas nie zadzwonił le-

karz, babcia umarła dzis  rano”). Jednocze-

s nie dziecko powinno odczuc , z e towarzy-

szymy mu w tej trudnej dla niego chwili 
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Absolutnie wykluczone jest naleganie, aby 

pocałowało osobę zmarłą jes li się przed tym 

wzbrania. Rodzice często zostawiają dzieci 

w domu poniewaz  nie chcą, by dzieci wi-

działy ich rozpacz. Płacz w sytuacji straty 

bliskiej osoby jest naturalny i potrzebny – 

oczyszcza duszę i daje ujs cie emocjom, nie 

trzeba go więc ukrywac . Obecnos c  dzieci na 

pogrzebie pomaga ro wniez  dorosłym. Nie-

mowlę, kto re zapłacze w czasie ceremonii, 

moz e bardzo wyraz nie nam us wiadomic , z e 

z ycie toczy się dalej. 

(J.Z.) 

 
Bibliografia:  
Ch. E. Schaefer, T.F. DiGeronimo (2002) „Jak rozmawiać z 
dziećmi o bardzo ważnych sprawach”, Wydawnictwo 
Media Rodzina 
M. Keirse (2005) „Smutek dziecka”, Polskie Wydawnic-
two Encyklopedyczne  

dania dowodzą, z e wiara i praktyki religijne 

bardzo pomagają członkom rodziny zaak-

ceptowac  odejs cie osoby bliskiej. Nadzieja 

z ycia wiecznego, wiara w orędownictwo 

osoby zmarłej oraz zapowiedz  ponownego 

spotkania niesie pocieszenie, łagodzi bo l i 

tęsknotę, pomaga pogodzic  się z wolą Boz ą. 

 Udział w pogrzebie pozwala z yjącym 

uznac  i zaakceptowac  stratę bliskiej osoby. 

Jes li nie pozwolimy dzieciom na udział w 

tych obrzędach, mogą poczuc  się one odrzu-

cone i pominięte. Najlepiej zapytac  dziecko, 

czy chce uczestniczyc  w ceremonii. Jes li za-

bieramy dzieci na pogrzeb, trzeba je wcze-

s niej do tego odpowiednio przygotowac , 

opowiadając, jak wygląda taka uroczystos c . 

Jes li dziecko nie będzie chciało zbliz yc  się do 

trumny, nie wolno go do tego zmuszac .     
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UWAGA: 

OD LISTOPADA BĘDĄ SPOTKANIA W DWÓCH GRUPACH: 

 

I  grupa         piątek - godz. 16.00 (młodsi) 

II grupa         piątek - godz. 16.30 (starsi) 
Promocję na stopnie ministranckie 
planujemy na niedzielę 16 listopada 

SPOTYKA SIĘ W KAŻDA NIEDZIELĘ PRZED MSZĄ ŚW. W KOŚCIELE 

o godz. 9.30  
Promocję na stopnie scholanek 
planujemy na niedzielę  23 listopada 

Schola  

MAJĄ SPOTKANIA W ŚRODY W KOŚCIELE 

o godz. 16.30  
Promocję na stopnie bielanek 
planujemy na niedzielę  23 listopada 

Bielanki  

ministranci  

MINIŚTRANT 

kadzic  potrafi 

BIELANKA  

do tan ca i ro z an ca 

ŚCHOLA              

kaz dy s piewac  moz e 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
22 listopada 2014 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA—WSPOMNIENIE WIERNYCH ZMARŁYCH 
1. KANCELARIA PARAFIALNA jest czynna w s rodę od 17.00 - 17.30 i czwartek od 9.00 - 9.30.  

2. Zakon czylis my Naboz en stwa Ro z an cowe. Śerdeczne „Bo g zapłac ” składam wszystkim, kto rzy przycho-

dzili na ro z aniec do kos cioła lub modlili się w domach. Śerdeczne podziękowania kieruję do Śłuz by 

Liturgicznej Dziewcząt i Chłopco w. 

3. Dzisiaj 1 listopada w Uroczystos c  Wszystkich Ś więtych oraz jutro we Wspomnienie Wiernych Zmar-

łych - Msze s w. według porządku niedzielnego, czyli o 8.00, 10.00 i 12.00. Śpowiedz  moz liwa tego dnia 

po ł godziny przed kaz dą Mszą s w.  

4. W listopadzie odwiedzamy naszych zmarłych na cmentarzach. Od 1 do 8 listopada moz na ofiarowac  

odpust za zmarłych. Naboz en stwo z procesją i Wypominkami za Wiernych Zmarłych, w naszym ko-

s ciele po ŚUMIE w dzien  zaduszny. Na Wypominki i Msze s w. za zmarłych przyjmuję w zakrystii i kan-

celarii. 

5. W tym tygodniu będę odprawiał REKOLEKCJE KAPŁAN ŚKIE, dlatego Msze s w. w poniedziałek, wtorek 

i s rodę będę odprawiał poza parafią, a KANCELARIA PARAFIALNA będzie czynna tylko w czwartek od 

9.00 - 10.00.  

6. Śpotkanie dla rodzico w dzieci I Komunijnych - w poniedziałek o godz. 19-tej. 

7. Śpotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii s w. - w czwartek o g.16.30 

8. Kandydato w do bierzmowania zapraszam na spotkanie w sobotę 15 listopada g.11-ta  

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
01/11/2014 I Sobota m-ca - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIETYCH 

08: 00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
10:00  + Marię i Alojzego Kosteckich. 
12:00 ŚUMA w int. Parafian 

02/11/2014  31 niedziela zwykła - WSPOMNIENIE WIERNYCH ZMARŁYCH 
08:00  Mariannę i Jana Kosteckich oraz Helenę i Jana Lemaników. 
10:00  + Stanisława Targosza 
12:00 ŚUMA w int. Parafian 

03/11/2013 Poniedziałek 
18:00  Proboszcz odprawia poza parafią. 

04/11/2013 Wtorek 
08:00  Proboszcz odprawia poza parafią. 

05/11/2014 Ś roda 
18:00  Proboszcz odprawia poza parafią. 

06/11/2014 Czwartek 

08:00  O powołania do Kapłaństwa Sakramentalnego. 
07/11/2014 Piątek  

18:00  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 
08/11/2014 Śobota 

18:00  Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny. 
09/11/2014  32 niedziela zwykła 

08:00  …………………………………… 
10:00  Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny. 
12:00 ŚUMA w int. Parafian 
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Sponsorzy mile widziani  

miejs
ce n

a 

tw
oją reklamę 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
MSZA ŚW. 
     NIEDZIELE i UROCZYSTOŚCI  
 - godz. 8.00; 10.00 (z udziałem dzieci); 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

     DNI ZWYKŁE 
 - wtorek i czwartek  - godz. 08.00 

 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU 
     MAJOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Śumie, 

 - w pozostałe dni  - o godz. 17.30 

     CZERWCOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Śumie, 

 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

     RÓŻAŃCOWE (październik)  
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Śumie, 

 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 

 - w pozostałe dni - godz. 17.30  

WIELKI POST  
     DROGA KRZYŻOWA 
 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

     GORZKIE ŻALE   
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Śumie 

ADWENT 
     RORATY  
 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 

 

Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Ksiąz enice 

kom.: 601-31-97-15 

email: parafia@jan-maria-vianney.pl 

www.bozia24.pl 

Rzymskokatolicka Parafia 

s w. Jana Marii Vianneya 

w Ksiąz enicach 


