
Symboliczny Gest
Zapraszamy wszystkich parafian, aby w dniu naszej 

pielgrzymki do Kijan wysłali do znajomej osoby wiadomość 
(sms, e-mail, telefon, rozmowa) z radosnym przesłaniem  jako 
wyraz tego, że przez chrzest św. jesteśmy braćmi i siostrami.  
Zapraszamy wszystkich do udziału w pielgrzymce i do zachę-

cenia innych, by pójść razem. 
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20 rok realizacji Parafi alnego Programu Odnowy i Ewangelizacji Parafi i

Chrzest jest początkiem drogi do pełnej radości

GEST WYDARZENIA: 27 IX 2014 

21 wrzenia w niedzielę na wszystkich Mszach Św. katecheza przygotowują-
ca do przeżycia wydarzenia. Tego dnia poszczególne Rejony przygotowują 
liturgie Mszy św.

WYJAŚNIENIE GESTU:

Chrzest,  który daje radość bycia z Bogiem i innymi - oto jest wartość tego 
wydarzenia. Pielgrzymka staje się dla nas okazją do doświadczenia radości 
wspólnego bycia z Bogiem i innymi.  Jednak pielgrzymka ogranicza się tylko 
do kilku set osób i tylko one doświadczają trudu i radości wspólnego  piel-
grzymowania. Dlatego zachęcamy wszystkich do wysłania przesłania radości, 
coś co byłoby wyrazem naszej życzliwości, ale też i wiary. Tego dnia choć 
możemy być oddaleni od siebie przez taka wiadomość poczujemy się braćmi 
i siostrami. Cieszymy sie tym, że ktoś o nas pamięta, my taką radość możemy 
sprawić innym. Chrzest czyni z nas jedna rodzinę niecha takie gesty sprawią, 
że rzeczywiście nie tylko poczujemy sie rodziną ale również będziemy się 
nią stawać. Bóg wlał w nasze serca wszelką dobroć ale od nas zależy czy się 
nią podzielimy.

Wyślij radosne 
przesłanie.



ŚWIADECTWA 

Po raz kolejny wybrałam się na pielgrzymkę do Kijan i nie wyobrażam 
sobie, by mogło być inaczej. Nie planuję na ten dzień żadnych wyjazdów do 
rodziny, ale przeznaczam go dla Boga. Tak wiele jest spraw, za które pragnę 
Matce Bożej podziękować i tyle intencji, o które chcę prosić. Nowością na 
pielgrzymce w tym roku było dzielenie się doświadczeniem działania Pana 
Boga w naszym życiu. Wiem, że Bóg działa w moim życiu obdarza mnie 
łaskami oraz dodaje sił do zmagania się z różnymi trudnościami. Dziękuję 
Bogu za łaskę uczestnictwa w pielgrzymce i będę prosić, bym na przyszły rok 
znów mogła pielgrzymować.

Dziwię się, że tak wiele osób tak łatwo rezygnuje z tego daru, 
usprawiedliwiając się brakiem czasu albo wyjazdem na zakupy czy do rodziny.

Weronika

W pielgrzymce do sanktuarium w Kijanach uczestniczyłam razem z mężem. 
Cieszyłam się z tego i byłam podbudowana duchowo, że możemy razem 
dziękować Matce Bożej za nasze wspólne życie, za chwile radości i smutku. 
W spokoju i ciszy, w modlitwie i śpiewie prosić Matkę Bożą o dalszą opiekę 
nad moją rodziną. Kiedy przeczytałam List do Parafi an, zatrzymałam się nad 
punktem: „Pielgrzymi podzielą się doświadczeniami działania Pana Boga w 
swoim życiu’ i wydał mi się nierealny. Zastanawiałam się nad tym, co powiem 
sąsiadowi idącemu obok. Po krótkiej katechezie kapłana i głębszej refl eksji, 
stało się to dla mnie proste i okazało się, że miałam wiele do opowiedzenia. 
Pomyślałam, że potrzeba mi było po prostu przełamać opór wewnętrzny, a 
świadectwo o Chrystusie stało się łatwiejsze i radosne.

Maria

Podczas pielgrzymki osoba idąca obok mnie podzieliła się ze mną, że jej 
wiara słabnie w chwilach dla nie trudnych. Doświadcza wtedy wewnętrznego 
buntu  i nie potrafi  tego przyjąć, ze tak w życiu się zdarza. Ja wtedy podzieliłam 
się, że właśnie takie sytuacje przybliżają mnie do Boga. W chwilach trudnych 
jeszcze bardziej przylgnęłam do Jezusa. Znalazłam wówczas swoje miejsce w 
Kościele, we wspólnocie. Wszelkie cierpienia i trudności było mi lżej znieść, 
bo wiedziałam, że Jezus i wspólnota jest ze mną. 

Posłanka
ECHO MINIONEGO WYDARZENIA

Wy mówicie:
Jak radość? Z tymi ludźmi same kłopoty. 
A Ja wam powiadam: 
Cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi; tak samo 
i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną Flp 2, 17b. 18

POŻYTECZNE INFORMACJE
 Wiele informacji na temat  parafi i i naszego duszpasterstwa znaj-
dziemy na naszej stronie internetowej: www.emaus.parafi a.info.pl, jak 
również na stronie Polskiej Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata: 
www.mmm.org.pl
 W naszym duszpasterstwie pragniemy objąć opieką duchową 
wszystkie rodziny, a szczególnie te, które w ostatnim czasie przybyły do 
naszej parafi i. Przez nasze duszpasterstwo chcemy wszystkich zachęcić do 
uczestnictwa we wspólnych sąsiedzkich, w wydarzeniach parafi alnych i do 
włączenia się w życie naszej parafi i. 
Opiekunowie Rejonów:
I Rejon  Ks. Andrzej Lupa    81 462 04 00
II Rejon  Ks. Andrzej Lupa
III Rejon Ks. Krzysztof Szymański  793 879 684
IV Rejon Ks. Michał Gałus   793 879 681
V Rejon Ks. Stanisław Zając     601 053 318
  i s. Halina Herda fmm    793 830 715
VI Rejon Ks. Tomasz Konstanciuk  793 879 682
VII Rejon ks. Józef Włoszek   793 879 683
Kancelaria Parafi alna:
Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 900 do 930    i od 1700 do 1800   
w sobotę od godz. 900 do 930  . W niedziela i święta kancelaria nieczynna.
Biblioteka Parafi alna:
Czynna w niedzielę od godz. 1645 do 1915.
Sklepik Parafi alny:
Czynny w niedzielę od godz. 800 do 1400 i  od godz. 1600 do 1900.
Sprzątanie kościoła:
W każdy poniedziałek i piątek o godz. 1900 wg. harmonogramu podanego 
w ogłoszeniach. 


