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Drodzy Parafianie
Już jeden miesiąc Nowego Roku odszedł do historii. Rozpoczynamy miesiąc
luty. Najkrótszy pod względem ilości dni, ale wydłużający się każdego dnia pod
względem obecności słońca od wschodu do jego zachodu. I to nas napawa nadzieją. W
tym roku bardzo długi jest okres karnawału, czyli zabaw, radości. Cały miesiąc luty jest
do dyspozycji, gdy idzie o organizowanie zabaw, imprez i potańcówek. Niech ten okres
będzie przez nas wykorzystany na te uciechy, by potem od 6 marca oddać się praktykom
postnym, które mają na celu nas przysposobić do godnego i owocnego przeżywania
Tajemnic Paschalnych, a więc męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jak
powiada biblijny mędrzec Kohelet: „…jest czas siania i zbierania, jest czas radości i
smutku, jest czas zabaw i czas umartwienia…” . Opatrzność na wszystko nam wyznacza
czas. A naszym zadaniem jest odczytywać te czasy i starać się je zgodnie z
przeznaczeniem wykorzystywać najpierw dla chwały Bożej a potem dla naszego
osobistego dobra jak i dobra wspólnego.
Ks. Piotr Pietrzyk MSF
/proboszcz/
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W piątek rozpoczynamy miesiąc luty. Jest to zarazem pierwszy piątek miesiąca. Z tej
racji od godz. 8.30 rozpoczniemy odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
Prosimy bardzo, gdy kogoś z chorych nie ma aktualnie w domu, bo przebywa w
szpitalu zgłosić wcześniej taki fakt, by nie tracić czasu na daremnie i innym czas
oczekiwania wydłużać.
2. Okazja do spowiedzi z racji pierwszego piątku miesiąca codziennie pół godziny
przed Mszą św. natomiast w piątek od godziny 17.15.
3. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa zostanie w pierwszy piątek
miesiąca odprawione o godz. 18.00 a po nim dopiero Msza św.
4. Na miesiąc luty Ojciec św. poleca nam się modlić w intencji: „O wspaniałomyślne
przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej
przemocy”. Jako modlitwę zaleca się odmawianie Anioł Pański w łączności z
Papieżem.
5. Dnia 2 lutego przeżywać będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane potocznie
świętem Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu Msze św. zostaną odprawione o
godz. 8.00; 10.00 i 18.00. Na wszystkich Mszach św. odbędzie się poświęcenie
gromnic.

6. Dnia 2 lutego na Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się ceremonia poświęcenia świec
dla dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Św. Dlatego też zapraszamy
wszystkie dzieci wraz z rodzicami na Mszę św. na godz. 10.00.
7. Dnia 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele Katolickim przeżywamy
Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu Bogu dziękujemy za dar wspólnot życia
zakonnego zarówno żeńskich jak i męskich. Za ich obecność w Kościele, za
świadectwo życia i za modlitwę, którą wznoszą za nas i w naszym imieniu do Pana
Boga. Dlatego też w tym dniu w miarę możliwości w Katedrze w Pelplinie gromadzą
się członkowie Życia Konsekrowanego, którzy pod przewodnictwem ks. Biskupa
diecezjalnego dziękują Bogu za dar powołania i odnawiają swoje śluby zakonne.
Msza śa.. w Katedrze zostanie odprawiona o godz. 11.00.
8. Dnia 3 lutego przeżywać będziemy pierwszą niedzielę miesiąca. Z tej racji jedna z
intencji na Mszy św. o godz. 8.00 będzie sprawowana w intencji członków Żywego
Różańca oraz ich rodzin. Będzie to intencja od II Róży Matek.
9. Dnia 3 lutego przypadnie wspomnienie św. Błażeja biskupa i patrona od chorób
gardła. Będzie można skorzystać ze specjalnego błogosławieństwa przeciw
chorobom gardła po każdej Mszy św.
10. Dnia 7 lutego przeżywać będziemy pierwszy czwartek miesiąca. Z tej racji od
godziny 17.00 rozpoczniemy adorację Najświętszego Sakramentu w intencji
uproszenia nowych i świętych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego a
szczególnie do naszego Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny.
11. Dnia 11 lutego we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes przeżywać
będziemy Światowy Dzień Chorego. We Mszy św. o godz. 18.00w tym dniu
będziemy się modlić w intencji naszych chorych oraz odbędzie się obrzęd
błogosławieństwa chorych.
12. Dnia 16 lutego w sobotę na godz. 21.00 zapraszamy na modlitwę Apelową. Apel
przygotowuje i poprowadzi młodzież KSM.
13. Dnia 26 lutego we wtorek na godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie formacyjne
małżeństwa, które zmierzają do utworzenia Kręgu Kościoła Domowego.
14. Wyrażamy wielką radość i zadowolenie, że rozwija się w naszej wspólnocie
parafialnej formacja Marianek. Dziewczęta w różnym wieku i na różnych etapach
formacji, co widać po strojach, które odróżniają poszczególne etapy wejścia w tę
formację. To piękne dzieło się rozwija dzięki czynnemu zaangażowaniu się rodziców
szczególnie matek, które swym zatroskaniem i pomysłami zaangażowały się w
organizację spotkań formacyjnych. Dzięki temu zaangażowaniu i uatrakcyjnieniu
spotkań wzrasta liczba dziewczynek chcących się włączyć w tę grupę apostolską
dzieci będących bliżej ołtarza. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim
Paniom, które w to dzieło się zaangażowały na różne sposoby. Do tej grupy
nadającej ton całej formacji, oraz zatroskanej o organizację różnych wydarzeń na
rzecz Marianek należą Panie: Alina Czapiewska Patrycja Woźna, Seweryna Słowik,
Jolanta Kamińska i Magdalena Grosz. Jest to grupa Pań, które tak spontanicznie ale
fachowo i skutecznie sobie radzą w tym dziele. Jednak te Panie są otwarte też na
zaangażowanie się innych rodziców w to dzieło. Otwarte na pomysły spotkań z
dziewczętami, czy przeprowadzenie takiego spotkania. Zaangażowanie każdej mamy

jest mile widziane. To owocuje w formacji dziewcząt. Ja jako proboszcz to doceniam
ten Wasz wkład w dzieło formacji. Taka jest linia Kościoła, by jak najbardziej
uaktywnić laikat w tę pracę formacyjną. Nawet na ostatnim spotkaniu kolędowym z
ks. Biskupem była o tym mowa i ks. Biskup wskazywał, że trzeba uaktywniać w
działaniu duszpasterskim ludzi świeckich, bo tylko wtedy podołamy wyzwaniom
jakie przed nami stawia Pan Bóg, współczesny świat i życie. Dlatego dziękując za to
zaangażowanie zachęcamy innych do włączenia się w to dzieło i życzę wytrwałości i
światła Ducha św. w tych pracach.
15. Ministranci, to również bardzo ważna wizytówka parafii świadcząca o żywotności
parafii albo o jej wegetacji czy zamieraniu. Nie chcę być tu pesymistą, ale czasami
smutek mnie ogarnia, jak na Mszy w dni powszednie nie ma żadnego ministranta.
Nie wierzę, że wszyscy zajęci, zapracowani, że nie mają możliwości przyjść choć raz
w tygodniu na dyżur. Bardziej mi się wydaje, że to brak odpowiedzialności, brak
wierności, czy nawet lenistwo w służbie Bożej. Chłopak może zapomnieć, ale myślę,
że na tym etapie ich życia potrzebna jest rodzicielska mobilizacja, dla dobra dziecka
dla jego przyszłości. Podobna sytuacja jest w niedziele. Na jednej Mszy św. cały
zastęp ministrantów, a na innych niestety brak. Myślę, że i tu trzeba by coś zmienić.
I nie tylko patrzeć na swoją wygodę, ale uczyć się poświęcenia dla dobra innych, w
tym wypadku dla dobra wspólnoty parafialnej. Bo jest to dyskomfort i wstyd dla tak
dużej parafii, że na niedzielnej Mszy św. o godz. 8.00 czy 18.00 nie ma żadnego
ministranta. Dlatego moja usilna prośba do rodziców o współpracę z opiekunem
ministrantów, aby tej bolączce zaradzić. Będzie to też i dla dobra tych młodych
ludzi, którzy będą się wdrażać w arkana odpowiedzialności i wypracowywać w sobie
poczucie obowiązkowości. To są dobrzy chłopcy, tylko potrzebują wsparcia ze
strony rodziców i duszpasterzy. Ale duszpasterze nie wiele zrobią bez zachęty i
dopilnowania przez rodziców. Dla ich dobra w ramach wdzięczności raz w tygodniu
mają możliwość korzystania z hali sportowej i fachowej pomocy trenera. Są też
organizowane wyjazdy na ferie przynajmniej dla tych najgorliwszych. To są z naszej
strony elementy zachęcające i rozniecające zapał do służby przy ołtarzu. Niech to też
będzie wspomagane i wsparciem ze strony rodziców. Tu wskażę jako wzór
zaangażowanie się matek w formację dziewczynek. Widać tego owoce. Myślę też o
takim zaangażowaniu ojców w formację ministrantów. Warto nad tym się
zastanowić. Bo im więcej głów tym więcej pomysłów i bogatsze mogą być wyniki
takich wysiłków.
16. Dobiegła do końca wizyta kolędowa, która według mnie przebiegła spokojnie i
owocnie, gdy kapłani mieli okazję spotkać się bezpośrednio z każdą rodziną w
domu. Nic nie ma doskonałego co ludzkie. Tak jest i z wizytą kolędową. Czasami
zaskoczenie, bo ksiądz nie zaczął według rozkładu napisanego, czasami gdzieś
przedłużył pobyt i inni musieli poczekać trochę dłużej. Ale tak to już jest, że nie da
się wszystkiego zaplanować i wykonać jak w zegarku. Za te nasze uchybienia
przepraszamy. Ale dziękujemy za życzliwość i otwartość na kolędzie. Dziękujemy
za złożone przy tej okazji ofiary, dzięki który będziemy mogli dokończyć dzieło
renowacji kościoła a więc pomalować i wykonać zaplanowane kraty pod chórem, by
kościół był otwarty cały dzień, szczególnie w lato, a równocześnie, by nie było jakiej

niepotrzebnej dewastacji i znieważenia świątyni. Ale też w tym wymiarze
estetycznym przygotować się na przeżywanie jubileuszu 50-lecia istnienia naszej
parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu. Bóg zapłać za cenne
wskazówki dotyczące funkcjonowania parafii. Przybyło też parę rodzin do naszej
parafii. Serdecznie je witamy w naszej wspólnocie i życzymy dobrego samopoczucia
i szybkiej i pełnej integracji z całą wspólnotą. Dziękujemy tym, którzy przybywając
z innych wspólnot zgłaszają się i wyrażają chęć włączenia się czynnego w
funkcjonowanie naszej parafii. Jak chociażby noszenie baldachimu, czy we
wspólnotę różańcową rodziców modlących się za swoje dzieci. To świadczy o
pięknej i zaangażowanej postawie katolika. To dla nas duszpasterzy budujące. Przy
tej okazji nadal prosimy, by jeszcze rodzice włączyli się w tę modlitwę za swoje
dzieci, by w pełni utworzyć piątą już różę. Pod chórem jest wyłożona lista gdzie
nadal można się wpisywać. Przy tej okazji nadal prosimy dorosłych o włączenie się
czynne do liturgii Mszy św. przez czytanie lekcji czy zaśpiewanie psalmu. Nadal
otwarty jest nabór do chóru. Tworzymy wspólnotę zatroskaną o wspólne dobro i
życie pokazuje, że jeśli złączymy swoje siły, swoje zdolności i swoje możliwości,
możemy dokonywać wiele pięknych dzieł służących naszemu wspólnemu dobru i
chwale Bożej.
INTENCJE MSZALNE
Piątek 01.02.2019 – I piątek miesiąca
07.00 1. Za + Stanisława Damaszk greg /19/
2. Za + Władysława Gojtowskiego greg /5/
18.00 1. Za ++ Gertrudę, Franciszka, Stanisława Felskowskich i Wacława Grau
2. Za + Bożenę Bielawa od Firmy pogrzebowej Soter
Sobota 02.02.2019 – Święto Ofiarowania Pańskiego
08.00 1. Za ++ Bertę, Franciszka Jankowskich, Stanisława Wlaźlak i ++ z rodziny
2. Za + Stanisława Damaszk greg /20/
10.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla Anny i
Artura w 23 rocz. ślubu
18.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. opiekę Św. Rodziny, o
zdrowie dla Zofii
2. Za + Władysława Gojtowskiego greg /6/
Niedziela 03.02.2019 – Czwarta Niedziela Zwykła
08.00 1. O zdrowie i błog. Boże dla członków Żywego Różańca i ich rodzin od
II Róży Matek
2. Za ++ Helenę, Jana, Henryka, Kazimierza i Romana Bielawa
3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże oraz o zdrowie
w rodzinie
4. Za + Stanisława Damaszk greg /21/
10.00 1. Za parafian
2. Za ++ Władysława Heksel i Władysława Domarus
3. Za ++ Wandę w rocz. śm., Kiliana, Ludwikę i Daniela Strahl.
12.00 1. Za ++ Barbarę Pinker z okazji 73 rocz. ur oraz Klarę Cieplińską w 1 rocz. śm.
2. Za + Władysława Gojtowskiego greg / 7/

3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę Matki
Bożej oraz asystencję Ducha św. dla Dawida z okazji 18 rocz. urodzin
18.00 1. Za + Błażeja Rymon-Lipińskiego z racji imienin
Poniedziałek 04.02.2019
07.00 1. Za ++ Teresę w dniu ur i Edmunda Diedrich, Henryka, Czesława, Edwina,
Klemensa i Bogdana Gruchałów, oraz Urszulę Ćwikałowską
2. Za + Stanisława Damaszk greg /22/
3. Za + Władysława Gojtowskiego greg /8/
18.00 1. Za +Ryszarda Daleckiego z racji urodzin
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie dla
Mamy Zofii w 80 rocz. urodzin
Wtorek 05.02.2019
07.00 1. Za + Stanisława Damaszk greg /23/
2. Za + Władysława Gojtowskiego greg /9/
18.00 1. Za + Marię Zaramską w 30 dzień po śmierci
Środa 06.02.2019
07.00 1. Za + Stanisława Damaszk greg /24/
2. Za + Władysława Gojtowskiego greg /10/
18.00 1.
Czwartek 07.02.2019 – Pierwszy czwartek miesiąca
07.00 1. Za + Kazimierza Krużyckiego w 13 rocz. śmierci
2. Za + Stanisława Damaszk greg /25/
3. Za + Władysława Gojtowskiego greg /11/
18.00 1. O powołania Kapłańskie i zakonne
Piątek 08.02.2019
07.00 1. Za + Stanisława Damaszk greg /26/
2. Za + Władysława Gojtowskiego greg /12/
18.00 1. Za ++ Piotra Literskiego w 10 rocz. śm, Ewę, Mariana, Tadeusza Ryng i
Eugeniusza Galewskiego
2. Za ++ Jadwigę Kirszt, Leszka Jankowskiego oraz Helenę i Józefa
Okoniewskich
3. Za ++ Anastazego w rocz. śm, Jadwigę Zaborowskich oraz Gerarda Okrój
Sobota 09.02.2019
07.00 1. Za + Stanisława Damaszk greg /27/
2. Za + Władysława Gojtowskiego greg /13/
18.00 1. Za + Stefana Rekowskiego w rocz. śm.
2. Za + Jerzego Stępnakowskiego
3. Za ++ Krystynę Skrzyńską w 1 r. śm. i z racji ur za ++ rodziców z obu stron
Niedziela 10.02.2018 – Piąta Niedziela Zwykła
08.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla
Kamili w 30 rocz. urodzin
2. Za + Stanisława Damaszk greg /28/
3. Za + Władysława Gojtowskiego greg / 14/
10.00 1. Za Parafian

2. Za + Gertrudę Okrój i ++ z rodziny
3. Za ++ Annę i Aleksandra Lilla oraz Annę i Pawła Jaszewskich
4. Za ++ Marka, Stefana Lizakowskich i Andrzeja Trzcińskiego
12.00 1. Za ++ Kazimierza, Stanisława Turzyńskich oraz rodziców
2. Za ++ Jana, Annę i Stefana Rekowskich
3. Za ++ Elżbietę Pawelską z okazji urodzin oraz za ++ z rodziny
Świerczyńskich i Ciesielskich
18.00 1. W int. rzeźbiarza artysty Pana Roberta Wenta oraz jego Ojca z prośbą o
zdrowie i błog. Boże dla nich i rodziny
2. Za ++ Zofię, Bronisława, Zdzisława i Zenona Bielińskich
Poniedziałek 11.02.2019
07.00 1. Za + Stanisława Damaszk greg /29/
2. Za + Władysława Gojtowskiego greg /15/
18.00 1. W intencji chorych szczególnie z naszej wspólnoty parafialnej.
2. Za ++ Bronisławę i Pawła Gruchała, Bronisławę Kajzer oraz Helenę i
Konrada Skrzyńskich
3. Za + Bożenę Bielawa w 30 dzień po śmierci
Wtorek 12.02.2019
07.00 1. Za + Stanisława Damaszk greg /30/
2. Za + Władysława Gojtowskiego greg /16/
18.00 1.
Środa 13.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /17/
18.00 1. Za ++ Gertrudę z racji urodzin i Józefa Czapiewskich
2. Za ++ Łucję i Józefa Gostkowskich
3. Za + Gerarda Bek
Czwartek 14.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /18/
18.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla Hanny i
Łukasza w 10 rocz. ślubu
2. Za ++ z rodziny Rekowskich i Raców
Piątek 15.02.2019
07.00 1. Do Św. Rodziny z prośbą o opiekę i zdrowie dla Brata Mariana MSF z racji
urodzin
2. Za + Władysława Gojtowskiego greg /19/
17.00 1. Chrzest Heleny Frischmut
18.00 1. Za ++ rodziców: Matyldę, Leona, Wacława Grau, Józefa, Jana, Urszulę
Lizakowskich oraz Władysława Heksel
2. Za ++ Ludwikę w rocz. śm. i ++ z rodziny Strahl i Nakielskich
3. Za + Zygmunta Potrac w rocz. śm.
Sobota 16.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /20/
16.00 1. Chrzest – Kacpr Lemka
18.00 1. Za ++ Emilię Świtała z racji urodzin, rodziców Świtała i Turzyńskich oraz

Rodzeństwo
2. Za ++ braci Kazimierza, Wolfganga i Witolda
3. Za ++ Elżbietę Potrac oraz ++ z rodziny Łebek i Kwidzińskich
Niedziela 17.02.2019 - Szósta Niedziela Zwykła
08.00 1. Za ++ Bernarda Dąbrowskiego, jego synów, synową i ++ z rodziny Wrzałka
2. Za + Henryka Urban z racji urodzin
3. Za ++ Bartosza Lepak oraz dziadków
10.00 1. Za Parafian
2. O szczęśliwe rozwiązanie i o zdrowie dla matki i dziecka
3. Za ++ Bronisława Trzebiatowskiego, Stanisława Kaczorowskiego
Chrzest – Jakuba, Jana Trzebiatowskiego
12.00 1. Za ++ Bożenę, Irenę Kamińskie i ++ z rodzin Kamińskich i Skwierawskich
2. Za ++ Jana Saworskiego, Irenę, Władysława i Tadeusza Piechowskich
3. Za ++ Ludwikę z racji urodzin oraz Stefana Łangowskich
18.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /21/
Poniedziałek 18.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /22/
18.00 1.
Wtorek 19.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /23/
18.00 1. Za ++ Stefanię w rocz. śm. i Edwina Żelewskich, Jana i Leokadię
Stankowskich
2. Za ++ Teresę Paszylk w rocz. śmierci oraz Bronisława
Środa 20.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /24/
18.00 1. Za ++ Krystynę i Jana Jereczek
2. Za ++ Zygmunta Jankowskiego w rocz. ur, oraz Zofię i Jana Jankowskich i
Zofię Jankowską
3. Za ++ Leokadię, Jana, Marka i Sebastiana Hetmańskich oraz dziadków
Mrozewskich i Hetmańskich
Czwartek 21.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /25/
18.00 1. Za ++ Renatę Ulatowską i jej rodziców chrzestnych, Zofię i Leona
Olszewskich
Piątek 22.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /26/
18.00 1. Za++ Bernarda, Martę i Józefa Potrac
2. Za + Adama Kuczkowskiego w 1 rocz. śm.
Sobota 23.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /27/
18.00 1. Za ++ Jarosława Paszylk, rodziców i brata
2. Za ++ Weronikę i Józefa Makowskich
3. Za ++ Cecylię i Ryszarda Sulima, Mariannę, Elżbietę i Henryka Słomińskich
4. Za ++ Leokadię i Teofila Okrój

Niedziela 24.02.2019 –Siódma Niedziela Zwykła
08.00 1.Za ++ Marię w rocz. śm. i Zdzisława Werra
2. Za + Romana Buszman z racji urodzin
3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę Św.
Rodziny dla tatusia z okazji 34 rocz. urodzin
10.00 1. Za parafian
2. Za + Szymona Tocha
3. O zdrowie i błog. Boże w rodzinie i za ++ rodziców z obu stron
4. Za ++ Franciszka Zaborowskiego w rocz urodzin i Ludwikę
12.00 1. Za ++ Gertrudę Bek w 12 rocz. śm. Brunona Bek i Marię Flisikowską
2. Za ++ rodziców Urbanowicz i pokrewnych
3. Za + Władysława Gojtowskiego greg /28/
18.00 1. Za ++ Mariannę i Józefa Okrój, Tadeusza Nowak, Urszulę Magun i ++ z
rodziny
Poniedziałek 25.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /29/
18.00 1.
Wtorek 26.02.2019
07.00 1. Za + Władysława Gojtowskiego greg /30/
18.00 1. Za + Mirosława Lizakowskiego
Środa 27.02.2019
07.00 1. Za ++ rodziców z obu stron
18.00 1. Za ++ Ewę Machut i Wacława Grau i ++ z rodziny
Czwartek 28.02.2019
07.00 1.
18.00 1. Za + Tadeusza Buda
2. Za ++ Teofila i Helenę Okoniewskich
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Uwaga i informacja: Być może któraś z rodzin wyznaczonych do sprzątania
kościoła jest w sytuacji, że nie może przyjść, bo wystąpiła realna przeszkoda. To
zrozumiałe, że takie sytuacje mogą zaistnieć. Dlatego też wskazujemy na
rozwiązanie: poprosić sąsiadkę, aby mnie zastąpiła, a ja ją w następnym tygodniu
zastąpię. Albo nie mogę i tego zrobić, możemy zadzwonić do KSM i poprosić, by
któraś z dziewczyn zastąpiła i poszła za mnie. Oczywiście, że jakąś kwotę możemy
wyasygnować, aby w ten sposób KSM wzbogaciło swój budżet. W takim wypadku
dzwonić do KSM na numer tel: 728118589
02.02.2019 – sobota – ul. Sędzickiego i Derdowskiego: Anita Romanowska, Wioleta
Duzowska, Ewelina Dorau, Agnieszka Świtała Justyna Okoniewska i Ewa Narloch / po
Mszy św. o godz. 10.00/
09.02.2019 – sobota – ul. Derdowskiego: , Małgorzata Piechowska, Angelika Cieszyńska,
Małgorzata Lidke, Patrycja Wenta, Łukasz Wenta
16.02.2019 – sobota – ul. Derdowskiego:, Anna Grau, Agnieszka Jankowska, Hanna
Szynszecka, Aleksandra Łangowska, Monika Marczyk
23.02.2019 – sobota – ul. Karola Wojtyły: Iwona Wiatr, Jolanta Kerlin, Mariola
Szczepańska – Ledwan, Monika Dufke, Anna Stangel

