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W niedzielę 14 kwietnia gościły w naszej parafii Siostry Niepokalanki 
z  Szymanowa pod Warszawą. Mówiły o swoim zgromadzeniu oraz o  szkole, 
którą prowadzą. Wraz z nimi przyjechała jedna z uczennic, nasza parafianka Ma-
rysia Kotowska. 

Szkołę założyła bł. Marcelina Darowska w 1908 r. Po pierwszej wojnie świa-
towej szkoła zaczęła się dynamicznie rozwijać. W czasie okupacji niemieckiej 
prowadzone było tajne nauczanie. Po wojnie mimo szykan ze strony władz ko-
munistycznych nauka dziewcząt była kontynuowana, a szkoła przetrwała te trud-
ne czasy. Obecnie siostry mogą swobodnie realizować założony bogaty program 
dydaktyczno-wychowawczy. 

Na zdjęciu: Siostry Niepokalanki z Marysią i jej mamą Beatą Kotowską 

SIOSTRY Z SZYMANOWA 

ODPROWADZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ 

W poniedziałek 20. maja w święto NMP Matki Kościoła Ks. Prałat Marian Matu-
sik po Mszy św. o godz. 16.30 przekazał Obraz Matki Bożej Częstochowskiej miesz-
kańcom bloku przy ul. Daszyńskiego 13. Procesji, która wyruszyła z kościoła, prze-
wodniczył i prowadził modlitwy kleryk Paweł Król. W odprowadzeniu Obrazu jak 
zwykle wzięła udział spora grupa parafian. 

Peregrynacja Obrazu trwa już 8 lat. W dniu 15 października 2005 r. na Placu 
Zamkowym, podczas uroczystości pożegnania kopii Ikony Jasnogórskiej w Archidie-
cezji Lubelskiej, zostały poświęcone obrazy z wizerunkiem Matki Bożej Częstochow-
skiej, w tym i Obraz Maryi, który od tamtej pory nawiedza rodziny naszej parafii. 

MSZA ŚW. PRZY PALMOWEJ 

Jak co roku 1 maja o godz. 15.00 została 
odprawiona Msza św. przy figurze Matki 
Bożej Fatimskiej na ul. Palmowej. Na Eu-
charystii, obok gospodarzy — państwa Ma-
rii i Ryszarda Gęców i rodziny — byli 
przede wszystkim mieszkańcy okolicznych 
domów.  

Mszę św. odprawił ks. Proboszcz Stani-
sław Róg. Wygłosił on homilię i dokonał 
poświęcenia pól. 

Po Eucharystii została odśpiewana Lita-
nia Loretańska. 

W dniu 17.maja o 17.00 przy figurze Matki Bożej z Lourdes odbyła się majówka z udziałem Franciszkańskiego Zakonu Świec-
kich i licznie zgromadzonych parafian . Nabożeństwo prowadził O. Marian Puta asystent duchowny wspólnoty franciszkańskiej z 
Krakowskiego Przedmieścia. Na modlitwę przybył ks. Infułat Józef Szczypa, który jeszcze jako kleryk wstąpił do III Zakonu św. 
Franciszka, bo taka była nazwa FZŚ oraz ks. Leszek Sałaga. 

Nabożeństwo miało bardzo uroczysty charakter. Modliliśmy się w różnych intencjach, m.in. w intencji dziękczynnej za 50 lat ka-
płaństwa ks. Infułata, za 50 lat życia zakonnego Ojca Mariana Puty, a także za nieobecnego z powodu dyżuru w kancelarii ks. Pro-
boszcza Stanisława Roga, który w tym dniu obchodził urodziny. Po odśpiewaniu Litanii Loretańskiej i Modlitwy Pod Twoją obronę 
o. Marian podzielił się swoim osobistym doświadczeniem pobożności maryjnej i kształtowaniem się miłości do Niej pod wpływem 
religijnej atmosfery w domu rodzinnym i obrazków Piotra Stachiewicza, które otrzymał od księdza w czasie wizyty kolędowej. Na-
bożeństwo zakończyło się uroczystym błogosławieństwem. Kapliczka Matki Bożej otoczona jest przepięknymi kwiatami, o które z 
wielkim sercem dbają państwo Halina i Sławomir Chylińscy. 

MAJÓWKA Z FRANCISZKAŃSKIM ZAKONEM ŚWIECKICH 

Halina i Sławomir 
Chylińscy O. Marian Puta OFM cap, ks. Leszek, o. Józef  

Na pierwszym planie: Maria i Ryszard Gęcowie   


