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PARAFIALNY KONGRES EUCHARYSTYCZNY 

„Eucharystia w małżeństwie i rodzinie”  
Niebawem ADWENT - nowy rok liturgiczny. Będziemy na nowo przez wydarzenia liturgicz-
ne odkrywac  i wielbic  Boga w Jezusie Chrystusie. On będzie nas us więcał posyłając od Ojca 
Ducha S więtego, kto ry nas o wszystkim poucza. 

Kos cio ł nieustannie dorasta do łaski, kto rą otrzymał przez Jezusa. Dorasta przez naj-
mniejsze wspo lnoty Kos cioła, czyli przez rodziny.  

Jaka jest dzisiaj rodzina? Jakie jest małżeństwo, które tworzy rodzinę? 

Niedawno bylis my s wiadkami zmagan  jakie podjął Synod w sprawach dotyczących mał-
z en stwa i rodziny. Jakz e wiele mys li i wypowiedzi do nas docierało. Jak wiele mys li i wypo-
wiedzi zostało zagubionych. Jak duz o zamieszania medialnego towarzyszyło temu wydarze-
niu. 

Wiele płonnych nadziei z jednej strony a z drugiej strony ilez  lęko w o toz samos c  Kos cio-
ła. Dało się zaobserwowac  tzw. „synod medialny” oraz ten włas ciwy Synod - dzieło Boz e.  

Potrzeba czasu, modlitwy i rozwaz an  dot. małz en stwa i rodziny, gdyz  bardzo często ta 
mała ale podstawowa wspo lnota wymaga wsparcia duchowego, wsparcia modlitewnego - 
czyli naszej zwykłej pomocy duchowej. 

Wielką pomocą i wsparciem dla Synodu moz e byc  Parafialny Kongres Eucharystyczny.  

Jest pomysł, aby w naszej wspo lnocie parafialnej przez Eucharystię, przez słuchanie sło-
wa Boz ego, przez adorację Najs więtszego Sakramentu - otworzyc  się na działanie Ducha 
S więtego, kto ry pouczy nas i ukaz e jak wspaniałą wartos cią jest małz en stwo i oparta na mał-
z en stwie rodzina; jak Bo g pragnie, aby małz en stwo przez ywane było jako znak s więty, czyli 
sakrament zbawienia i z ro dło z ycia. 

Niech te kilka mys li (moz e zbyt wzniosłych, bo rzeczywistos c  w jakiej z yjemy jest często 
szara i brutalna) będzie dobrym zaczynem. Poznajmy zatem s wiat i to co w tym s wiecie wy-
maga zwykłego ulepszenia, a nade wszystko co wymaga w małz en stwach  i  rodzinach 
oddania Bogu do us więcenia.  

Okazją do rozpoczęcia Parafialnego Kongresu Eucharystycznego, kto rego tres cią jest 
„Eucharystia w małz en stwie i rodzinie” moz e byc  I Niedziela Adwentu czyli 30 listopada b.r.  

Okazją do zakon czenia Kongresu moz e byc  V rocznica powstania w Ksiąz enicach Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. s w. Jana Marii Vianneya. Będzie to 24 czerwca 2017 Roku Pan skiego. 

 

Proszę o modlitwę. Proboszcz. 
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słem chrzes cijan stwa w tamtych czasach, 

poza oczywis cie upodmiotowieniem nie-

wolniko w. Chrzes cijan ska doktryna ro wno-

s ci płci musiała z oczywistych względo w 

rzutowac  na całkiem odmienne podejs cie 

do instytucji małz en stwa niz  Rzymian czy 

ludo w german skich, kto rych kultura praw-

na zakładała wprost całkowite podporząd-

kowanie kobiety męz czyz nie. Chrzes cijan -

stwo postawiło przed małz onkami nowe 

wymagania: nierozerwalnos c  związku mał-

z en skiego, obowiązek wzajemnej wiernos ci 

i ro wnos c  praw. Nalez y zatem przypomniec , 

z e w Rzymie zakazywano męz owi nawiązy-

wania związko w intymnych z kobietami 

własnego stanu społecznego. Ale juz  czy-

nem moralnie nagannym nie było utrzymy-

wanie kontakto w seksualnych z osobami 

niz szych stano w. 

W jaki jeszcze sposób Kościół stał na stra-

ży praw słabszej płci? 

W pierwszej kolejnos ci Kos cio ł chronił ko-

biety oręz em prawa kanonicznego, kto re 

 

 

LUTER POZBAWIŁ MAŁŻEŃSTWO 

PRZYMIOTU SAKRAMENTU. OD TEGO 

MOMENTU ROZPOCZĘŁA SIĘ LAICYZA-

CJA PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO – MÓWI 

DLA PORTALU PCH24.PL PROF. DR 

HAB. ANDRZEJ DZIADZIO Z KATEDRY 

POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I 

PRAWA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINI-

STRACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃ-

SKIEGO. 
  

Panie Profesorze, jakie epokowe zmiany 

przyniosła w starożytności chrystianiza-

cja instytucji małżeństwa? 

Chrzes cijan stwo uniewaz niło ro z nice cywili-

zacyjne między ludz mi. Uznało bowiem, z e 

wszyscy, niezalez nie od pochodzenia spo-

łecznego, etnicznego, narodowego czy 

wreszcie płci, są ro wni wobec Boga. Nakaz 

ro wnego traktowania kobiety i męz czyzny 

okazał się chyba najbardziej radykalnym ha-

Skąd się wzięły  
rozwody?  
HISTORIA PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO  
(ROZMOWA PCh24.PL) 
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zgodnie z etyką chrzes cijan ską opierało się a 

zasadzie ro wnos ci praw. Kos cio ł zatem 

uznał za konstytutywną przesłankę waz no-

s ci małz en stwa wyłącznie zgodne i dobro-

wolne os wiadczenie woli zawarcia małz en -

stwa przez oboje narzeczonych. O małz en -

stwie decydowała zatem 

wyłącznie sama wola 

nupturiento w, a nie zgo-

da rodziny na małz en -

stwo. Kobieta zatem na 

ro wnych prawach z 

męz czyzną decydowała 

o zawarciu małz en -

stwa. Consensus facit 

nuptias, to jest 

„porozumienie narze-

czonych czyni małz en -

stwo”, zasada ta stała się najwaz niejszą ce-

chą kanonicznej koncepcji małz en stwa. Jed-

noczes nie instytucja małz en stwa została 

przez Kos cio ł katolicki podniesiona do rangi 

sakramentu udzielanego sobie przez sa-

mych nupturiento w. W konsekwencji sakra-

mentalnego charakteru małz en stwa drugą 

najwaz niejszą zmianą w podejs ciu chrzes ci-

jan stwa do małz en stwa był zakaz rozwodu 

praktykowanego tak u Rzymian, jak i u Ger-

mano w. Takz e zatem sprzeciw Kos cioła wo-

bec rozwodo w był nastawiony na ochronę 

kobiet, bo prawo s wieckie zezwalało na jed-

nostronne rozerwanie małz en stwa wyłącz-

nie przez męz a. 

Kiedy Europa przyswoiła sobie zasady ka-

nonicznego prawa małżeńskiego? 

Kos cio ł musiał oczywis cie przełamac  przez 

długi czas opo r władzy s wieckiej przed 

wprowadzeniem kanonicznej koncepcji 

małz en stwa, włącznie z kos cielną formą za-

warcia s lubu. 

Wprawdzie 

uniwersalna 

monarchia 

Karola 

Wielkiego 

opierała się 

juz  wyraz -

nie na etyce 

chrzes cijan -

skiej, a sam 

władca starał 

się wprowadzac  w z ycie zakaz rozwodo w, to 

jednak praktyka jeszcze przez długi czas po-

została odmienna. Dopiero na soborze Late-

ran skim IV w 1215 roku udało się Kos cioło-

wi wprowadzic  w z ycie zasady kanoniczne-

go prawa małz en skiego, to jest kos cielną for-

mę zawarcia małz en stwa w obecnos ci pro-

boszcza i dwo ch s wiadko w, konsensualną 

istotę małz en stwa i jego sakramentalny cha-

rakter oraz nierozerwalnos c  małz en stwa w 

postaci zakazu rozwodu. Te przepisy prawa 

kanonicznego przyjęły się w całej chrzes ci-

jan skiej Europie i miały charakter po-

wszechny, tzn. obowiązywały wszystkich 

niezalez nie od przynalez nos ci stanowej, za-

Dopiero na soborze Laterańskim IV w 

1215 roku udało się Kościołowi wpro-

wadzić w życie zasady kanonicznego 

prawa małżeńskiego, to jest kościelną 

formę zawarcia małżeństwa w obec-

ności proboszcza i dwóch świadków ... 



 

ro wno chłopa, jak i kro la. 

Kiedy z kolei w czasach nowożytnych po-

jawiły się tendencje do traktowania mał-

żeństwa jedynie jako kontraktu cywilne-

go? W jakich państwach europejskich 

przyjęły się te koncepcje najwcześniej? 

Prawo kanoniczne regulowało niepodziel-

nie instytucję małz en stwa, włącznie z jurys-

dykcją sądo w kos cielnych w sprawach mał-

z en skich, do czaso w reformacji w XVI wie-

ku, kto rą, jak wiemy, zapoczątkowało wystą-

pienia Marcina Lutra w 1517 roku. To wła-

s nie ten reformator religijny w opublikowa-

nej ksiąz ce „O sprawach małz en skich” uznał 

małz en stwo za zwykłą umowę prawa cywil-

nego, kto ra powinna podlegac  regulacji 

ustawodawstwa s wieckiego. Jednoczes nie 

Luter pozbawił małz en stwo przymiotu sa-

kramentu. Konsekwencją tak przyjętego sta-

nowiska w sprawach małz en skich było ro w-

noczesne dopuszczenie moz liwos ci rozwią-

zania małz en stwa przez rozwo d. Wpraw-

dzie Luter z czasem przyznał, z e małz en -

stwo jest instytucją boską i domagał się 

wspo łudziału władz religijnych w obrzędzie 

s lubu, to jednak luteran ska koncepcja mał-

z en stwa dawała władzy pan stwowej dok-

trynalne uzasadnienie do szerszej ingerencji 

w sprawy małz en skie, skoro małz en stwo 

uznane zostało za umowę cywilną. O wcze-

sne tendencje laicyzacji prawa małz en skie-

go najwczes niej zatem pojawiły się w pan -

stwach z dominującą pozycją wyznan  refor-

mowanych, jak np. w Holandii, w kto rej w 

1580 roku wprowadzono fakultatywną for-

mę s lubu cywilnego i zezwolono na rozwo-

dy. Sekularyzację prawa małz en skiego w 

pan stwach o katolickiej strukturze religijnej 

powstrzymały wprawdzie uchwały soboru 

trydenckiego, ale i w tych pan stwach juz  w 

XVI wieku pojawiły się pierwsze zwiastuny 

tendencji laicyzacyjnych. Żaskoczeniem dla 

wielu Czytelniko w będzie zapewne fakt, z e 

pierwszym pan stwem, kto re uznało w 

swym ustawodawstwie, z e małz en stwo jest 

wyłącznie kontraktem cywilnym, a nie sa-

kramentem, była katolicka Austria. Stało to 

w czasach panowania cesarza Jo zefa II, kto ry 

przejęty ideałami os wieceniowymi podjął 

pro bę, po częs ci skuteczną, ograniczenia nie-

kwestionowanych do tej pory praw Kos cioła. 

Jednym z nich był wpływ na kształt obowią-

zującego prawa małz en skiego. Patent Jo zefa 

II z 1783 roku, będący faktycznie pierwszą 

pan stwową ustawą małz en ską, przyjmując 

laicką koncepcję małz en stwa, nie wprowa-

dził jednak s lubo w cywilnych. Odebrał jed-

nak całkowicie Kos ciołowi jurysdykcję w 

sprawach małz en skich. Wprowadził miesza-

ny system prawa małz en skiego osobowego, 

charakteryzujący się tym, z e zachowano ko-

s cielną formę zawarcia małz en stwa i mał-

z en stwo podlegało przepisom religijnym 

wyznania, do kto rego nalez eli nupturienci, a 

rozwo d był orzekany przez sąd pan stwowy 

tylko w przypadku oso b, kto rych wyznanie 
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Przez długi czas napoleońskie ustawo-

dawstwo w dziedzinie prawa małżeńskie-

go obowiązywało na terenie Księstwa 

Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Jak 

Polacy – z natury przywiązani do wiary 

katolickiej – zareagowali na tak bardzo 

liberalne podówczas prawo? 

Oczywis cie tak jak w przypadku krajo w nie-

mieckich takz e w Księstwie Warszawskim 

Napoleon Bonaparte przeforsował, z e pra-

wem cywilnym Księstwa będzie jego kodeks 

cywilny w pełnym kształcie, włącznie z laic-

kim prawem małz en skim. Dla polskiego ka-

tolickiego społeczen stwa regulacje napole-

on skie miały znamiona rewolucji. I nic dziw-

nego, z e zaraz po upadku Księ-

stwa w Kro lestwie Polskim przy-

stąpiono do zmiany kodeksu cy-

wilnego w tej jego częs ci, kto ra 

niezgodna była z dawną polską 

tradycją. Dotyczyło to w pierwszej kolejno-

s ci prawa małz en skiego. W 1825 roku w 

miejsce laickiego systemu wprowadzono na 

wzo r austriacki model mieszany. Okazało 

się jednak, z e liberalny i egalitarny charakter 

przepiso w kodeksu cywilnego Napoleona w 

znacznej mierze trafiał w zapotrzebowania 

polskiego ziemian stwa, kto re szybko przy-

swoiło sobie reguły gospodarki wolnoryn-

kowej i nie chciało powrotu pruskiego fiska-

lizmu gospodarczego. Ż tego tez  powodu ko-

deks Napoleona w polskiej XIX–wiecznej 

tradycji oceniany będzie pozytywnie. Wielu 

nan  zezwalało. Katolicy zatem rozwodu uzy-

skac  nie mogli. 

Największy bodaj przełom w tej dziedzi-

nie przyniosła rewolucja francuska oraz 

podboje Napoleona. Jakie rewolucyjne 

zmiany w dziedzinie prawa małżeńskiego 

osobowego roznieśli na bagnetach napo-

leońscy żołnierze? 

Rzeczywis cie, pełna laicyzacja prawa mał-

z en skiego nastąpiła w czasach rewolucji 

francuskiej, kto rej ustawodawstwo wpro-

wadziło obowiązkowe s luby cywilne, zawie-

rane przed urzędnikiem stanu cywilnego i 

prawo do rozwodu dla kaz dego, bez wzglę-

du na wyznanie. Daleko posunięty libera-

lizm tego ustawodawstwa wyraz ał się w 

tym, z e rozwodu udzielali urzędnicy stanu 

cywilnego, a więc dokonywano tej czynnos ci 

w trybie administracyjnym, a nie sądowym. 

Postępowanie sądowe w sprawie o rozwo d 

wprowadził dopiero kodeks cywilny Napo-

leona z 1804 roku, kto ry utrzymał w pełni 

laicki system osobowego prawa małz en skie-

go, przyjęty w pierwszej fazie rewolucji. 

Sukcesy militarne Napoleona doprowadziły 

do tego, z e laickie prawo małz en skie wpro-

wadzone zostało w pan stwach niemieckich 

na lewym brzegu Renu. 
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s cielnych. Obawy hierarchii kos cielnej o to, 

z e laickie ustawodawstwo wez mie go rę nad 

religijnym wymiarem małz en stwa okazały 

się ostatecznie bezpodstawne, gdyz  orzeczo-

no wo wczas zaledwie kilka rozwodo w, a w 

kilkunastu dosłownie przypadkach doszło 

do zawarcia związku małz en skiego bez do-

pełnienia religijnego obrzędu. 

Jak Pan Profesor już zauważył, dynastia 

habsburska słynęła przez wieki jako arcy-

katolicka. W jaki sposób w prawodaw-

stwie monarchii austriackiej przyjęły się 

dziewiętnastowieczne nowości w prawie 

małżeńskim? 

Cesarz Franciszek Jo zef I był bez wątpienia 

wiernym synem Kos cioła katolickiego, kto ry 

w okresie trwającego 68 lat panowania za-

pobiegł całkowitemu zlaicyzowaniu prawa 

małz en skiego do tego stopnia, z e mieszany 

system utrzymał się w Austrii az  do 1938 

roku, czyli do jej aneksji przez III Rzeszę hi-

tlerowską. Co nie znaczy, z e tendencje seku-

laryzacji prawa cesarską Austrię ominęły 

całkowicie. Prawo do zawarcia s lubu cywil-

nego przyznano od 1870 roku osobom bez-

wyznaniowym, kto re takz e mogły uzyskac  

rozwo d orzeczony przez sąd cywilny. Pan -

stwo prowadziło s wieckie akty stanu cywil-

nego dla tych oso b. Katolik mo gł uzyskac  

s lub cywilny w zasadzie tylko w sytuacji, 

gdy pragnąc zawrzec  małz en stwo z osobą 

innego wyznania chrzes cijan skiego spotkał 

się z odmową udzielenia s lubu przez pro-

znalazł on obron co w jeszcze za rządo w Na-

poleona, by wspomniec  o wczesnego mini-

stra sprawiedliwos ci Feliksa Łubien skiego, 

kto ry z gorliwos cią neofity wprowadzał no-

we ustawodawstwo. 

A jaka była reakcja ówczesnej polskiej 

hierarchii kościelnej? 

Oto z  proces wprowadzania laickiego syste-

mu prawa małz en skiego w Księstwie War-

szawskim miał jedną słabą stronę. Funkcję 

urzędniko w stanu cywilnego powierzono 

duchownym katolickim. Narzucono im za-

tem obowiązki, kto re sprzeczne były z ich 

wiarą i sumieniem. Księz a bowiem zobligo-

wani byli do ogłaszania cywilnych rozwo-

do w i zapowiedzi przeds lubnych oso b 

wczes niej rozwiedzionych przez sądy cywil-

ne. Opo r katolickiego kleru wobec nowego 

ustawodawstwa był zatem niezwykle silny. 

Doprowadził on do tego, z e juz  w 1809 roku 

zwolniono ich z tego obowiązku. Hierarchię 

kos cielną niepokoiły doniesienia, z e urzędy 

gminne upowszechniały stanowisko, z e po 

s wieckiej ceremonii s lubnej nie był potrzeb-

ny z aden akt religijny. Ż kolei do sądo w ko-

s cielnych kierowano pytania, czy na podsta-

wie wyroku orzekającego rozwo d cywilny 

będzie moz na uzyskac  rozwo d od sądu ko-

s cielnego. Hierarchowie wymusili więc na 

ministrze sprawiedliwos ci, by zobowiązał 

sądy do tego, aby w wydawanych wyrokach 

rozwodowych umieszczały wzmiankę, z e 

orzeczenia te nie były wiąz ące dla władz ko-
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stało się przygotowanie unifikacji prawa. 

Komisja starała się w swych pracach nawią-

zac  do nowoczesnych i postępowych ten-

dencji w europejskim prawoznawstwie. 

Przygotowała zatem projekt prawa małz en -

skiego osobowego, kto ry opierał się na sys-

temie laickim, bo ten uznano za wiodący w 

o wczesnej Europie. Tak zwany projekt Luto-

stan skiego z 1929 roku, przypominający 

dzisiejsze polskie uregulowania małz en stwa 

konkordatowego, nie znalazł jednak akcep-

tacji hierarchii kos cielnej, gdyz  przewidywał 

rozwody. Chociaz  ujmował on prawo rozwo-

dowe w sposo b dos c  restrykcyjny, to i tak 

nie przeszkodziło to w prowadzeniu ostrej 

kampanii przeciwko nowemu prawu przez 

duchowien stwo katolickie. Ż uwagi na to, z e 

sanacji zalez ało na poparciu Kos cioła w sy-

tuacji ostrego sporu politycznego z opozycją 

parlamentarną, rząd uległ naciskom i odstą-

pił od poparcia projektu Komisji Kodyfika-

cyjnej. 

 Dziękuję za rozmowę! 

Rozmawiał Kajetan Rajski 

 

 
 
 
 
 
Data publikacji: 2014-10-22 14:00 
Data aktualizacji: 2014-10-28 09:51:00 
 
Read more: http://www.pch24.pl/skad-sie-wziely-
rozwody--historia-prawa-malzenskiego,31667, 
i.html#.VEtzYvspygM.facebook#ixzz3J9WG9R00 

boszcza, kto ry domagał się, by niekatolicka 

strona umowy małz en skiej złoz yła os wiad-

czenie, z e dzieci będą wychowywane w reli-

gii katolickiej. Ż ądanie tego rodzaju było bo-

wiem niezgodne z prawem pan stwowym i 

w takiej sytuacji władze administracyjne 

mogły wyrazic  zgodę na s lub cywilny, kto ry 

jednak był wpisywany do księgi małz en stw 

prowadzonej przez proboszcza, co prowa-

dziło takz e na tym tle do sporo w między 

pan stwem a Kos ciołem. Nalez y bowiem za-

znaczyc , z e przez pewien czas niekto rzy bi-

skupi austriaccy, o dziwo nie galicyjscy, boj-

kotowali nowe ustawodawstwa. 

 Jaki model małżeństwa panował w II 

Rzeczypospolitej? Czy polska hierarchia 

katolicka zaakceptowała ten stan rzeczy 

czy też próbowała wpłynąć na przenik-

nięcie norm z prawa kanonicznego do 

prawa cywilnego? 

Po odzyskaniu niepodległos ci przez Pola-

ko w w 1918 roku odziedziczyli oni ustawo-

dawstwo pan stw zaborczych, co w efekcie 

doprowadziło do daleko posuniętej mozaiki 

prawnej, szczego lnie widocznej w prawie 

małz en skim. Obowiązywały bowiem ro w-

noczes nie az  cztery systemy osobowego 

prawa małz en skiego: laicki (były zabo r pru-

ski), mieszany (były zabo r austriacki), wy-

znaniowy (były zabo r rosyjski) i fakultatyw-

nego małz en stwa cywilnego na Spiszu i Ora-

wie. Ten partykularyzm prawny miała usu-

nąc  Komisja Kodyfikacyjna, kto rej zadaniem 

Str.  9  Rok I,  Numer 5  



 

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  

MINISTRANT 

kadzic  potrafi 

BIELANKA  

do tan ca i ro z an ca 

SCHOLA              

kaz dy s piewac  moz e 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
16 listopada 2014 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Bo g zapłac  za ofiary na pomoc w odbudowie spalonego doszczętnie dachu zabytko-
wej Katedry Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Żebralis my 430 zł. 

2. W tym tygodniu zapraszam na spotkania: 
a) Bielanki - w s rodę o godz. 16.30 
b) Ministranto w - w piątek o godz. 16-tej i II grupa o godz. 16.30 
c) Scholę - w niedzielę o 9.30 

3. Na Wypominki i Msze s w. za zmarłych przyjmuję w zakrystii i kancelarii. 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

16/11/2014  33 niedziela zwykła 
08:00  + Barbarę i Stefana Chęcik. 
10:00  9-Przez wstawiennictwo św. J.M. Vianneya o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Justyny. 
12:00 SUMA w int. Parafian 

17/11/2013 Poniedziałek 
18:00  …………………………………… 

18/11/2013 Wtorek 
08:00  W int. Dusz w czyśćcu cierpiących. 

19/11/2014 S roda 
18:00  …………………………………… 

20/11/2014 Czwartek 
08:00  …………………………………… 

21/11/2014 Piątek  
18:00  …………………………………… 

22/11/2014 Sobota 
18:00  O bł. Boże dla Michaliny w 7 urodziny. 

23/11/2014  34 niedziela zwykła 
08:00  + Władysława Szczelińskiego w 3 r. śm. 
10:00  + Jerzego Gwardiaka w 18 r. śm. i Jarosława Gwardiaka. 
12:00 SUMA 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 Sumie, 

 - w pozostałe dni  - o godz. 17.30 

     CZERWCOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 

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

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

 - 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 Sumie 

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 


