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Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP - Patrona naszego Metropolity
    Św. Józef,
oblubieniec
Najświętszej
Maryi Panny,
w kalendarzu
liturgicznym
Kościoła zajmuje miejsce
specjalne,
skoro jego
wspomnienie Kościół obchodzi
w sposób uroczysty. Hebrajskie
imię Józef oznacza tyle, co „Bóg
przydał”. Św. Józef był rzemieślnikiem, być może cieślą, co oznacza hebrajski wyraz charasz. Na
obrazach widzimy zwykle św.

Józefa jako starca, by w ten sposób podkreślić prawdę o dziewiczym poczęciu Pana Jezusa.
W rzeczywistości jednak św. Józef
był młodzieńcem w pełni urody
i sił. Pisarze podkreślają, że do tak
wielkiej godności, opiekuna Pana
Jezusa, oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny i żywiciela - głowy
Najświętszej Rodziny, powołał
Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego słusznie stawiają oni
św. Józefa na czele wszystkich
świętych Pańskich, a Kościół
obchodzi jego doroczną pamiątkę,
pomimo Wielkiego Postu, jako
uroczystość.

Naród wybrany obchodzi pierwszą
Paschę w ziemi obiecanej

REFREN PSALMU: Skosztujcie
wszyscy, jak dobry jest Pan
Bóg.
II CZYTANIE: 2 Kor 5,17-21

Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie

EWANGELIA: Łk 15,1-3.11-32

Z okazji Imienin życzymy
naszemu Metropolicie Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi obfitości błogosławieństwa Bożego.

Za tydzień rekolekcje
Rekolekcje wielkopostne
   W jednych parafiach rekolekcje
już się odbyły. W innych dopiero
będą. Nie można uznać, że zostały
one odprawione, „zaliczone” przez
kogoś, kto przez trzy czy cztery
dni ich trwania udawał się raz,
czy nawet dwa razy, dziennie do
parafialnej świątyni i wysłuchał
tam serii wygłoszonych przez
kaznodzieję nauk rekolekcyjnych, a nie wygospodarował więcej czasu niż zwykle na bardzo
osobistą modlitwę, na zrobienie
dogłębnego rachunku sumienia
i żalu za grzechy, nie podjął żadnych umartwień, nie zdobył się
na gest jakiejkolwiek jałmużny,
choćby względem najbliższych.
Jeżeli chcesz sprawdzić, czy twoje tegoroczne rekolekcje mogą
sobie rościć prawo do miana
prawdziwych ćwiczeń duchowych, odpowiedz sobie na pytanie:
Czy po ich odprawieniu moje
zawierzenie się Bogu wzrosło
i czy moje zaufanie do Niego
jest większe?”. Odpraw samotnie
Drogę Krzyżowa, zaśpiewaj wieczorem, przed snem, kolejne części
„Gorzkich żali”, ucałuj krzyż...
By nasze wielkopostne rozważania
ubogacić, warto w dniach rekolekcji przeczytać książkę czy artykuł,
które dotyczyłyby rozważań prowadzonych przez rekolekcjonistę.
Raz w życiu natomiast należałoby
w czasie wielkopostnym przepro-

wadzić refleksję nad podstawami
teologicznymi wielkiej i cudownej
władzy Kościoła odpuszczania
nam naszych grzechów. Pomóc
w tym może lektura wydanej przez
nasze wydawnictwo niewielkiej
książeczki pt. „Jak dziś mówić
o spowiedzi?”, autorstwa ks. Ksawerego Sokołowskiego. A jeżeli
nasza spowiedź wielkopostna
ma być owocna, nie dokonujmy

jej (za wyjątkiem prawdziwej
niemożności znalezienia innego
czasu) w dniu wyznaczonym na
gremialną spowiedź wszystkich
uczestników rekolekcji, tylko przystąpmy do tego sakramentu w dniu,
kiedy spowiednik nie jest przynaglany długością kolejki oczekujących pod konfesjonałem ludzi.
Czas rekolekcji wielkopostnych,
przeżywanych w tych samych
dniach przez wszystkich członków
rodziny, stwarza okazję do przedy-

I CZYTANIE: Joz 5,9a.10-12

skutowania w domu, czy w drodze
z kościoła, poruszanego przez
kaznodzieję problemu, a nawet
sprzyja omówieniu ze współmałżonkiem, z rodzicami, z dziećmi
tego, co w rodzinie nie funkcjonuje
dobrze. Rekolekcje powinny być
także czasem postawienia sobie
pytania: „Czy przypadkiem nie
powinniśmy w naszej rodzinie
czegoś zmienić, by żyć bardziej
ewangelicznie?”. Rekolekcje są po
to, aby zauważyć, co należałoby
wyprostować - inaczej zmarnujemy dni, podczas których zostało
dane nam ku temu potrzebne
światło oraz pomoc Boga. W Internecie odnajdziemy wiele stron
proponujących nam rekolekcyjne
zamyślenia wielkopostne. Polećmy
odwiedzenie tych stron naszym
zapracowanym współmałżonkom,
dorastającym dzieciom czy sąsiadom. Nie mogą one wprawdzie
zastąpić tradycyjnych rekolekcji,
ale są dobrą pomocą do osobistej
refleksji nad propozycjami, jakie
Chrystus skierował do ludzi pragnących mieć udział w dobrach
Jego królestwa, a zwłaszcza do
mnie. Po takim przeżyciu rekolekcji wielkopostnych Wielki
Tydzień, którego zwieńczeniem
jest Niedziela Zmartwychwstania,
odsłoni przed nami głębię prawd
głoszących nam wielkość miłości
i miłosierdzia Wszechmocnego
Boga.                                    ks. F    

Przypowieść o synu marnotrawnym

W owym czasie zbliżali się
do Jezusa wszyscy celnicy
i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze
i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien
człowiek miał dwóch synów.
Młodszy z nich rzekł do ojca:
»Ojcze, daj mi część majątku,
która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich.
Niedługo potem młodszy syn,
zebrawszy wszystko, odjechał
w dalekie strony i tam roztrwonił
swój majątek, żyjąc rozrzutnie...
...A trzeba się weselić i cieszyć
z tego, że ten brat twój był
umarły, a znów ożył; zaginął,
a odnalazł się«„.
18 - 19 marca

Rekolekcje wielkopostne
dla dzieci
21 - 24 marca

Rekolekcje wielkopostne
dla dorosłych
31 MARCA g.20.00

Droga Krzyżowa
dla całego miasta od
O.Reformatów do Rynku
Dyżur - pomoc
w wypełnianiu PIT-ów
w godz. 16.00 - 17.30
Sala komputerowa
w podziemiach Kościoła
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List misjonarza z Kamerunu
Betare-Oya, Wielkanoc 2010 do zrozumienia, że bez pokaźnej
sumy pieniędzy nie da się nic
Niech będzie pochwalony Jezus zrobić. I nasz parafianin umarł
Chrystus!
bez emerytury. Co bardziej dziwi,
że umarł w domu wynajętym.
    Pozdrawiam Was wszystkich Przez długie lata pracy, podczas
serdecznie, dziękując za życze- których otrzymywał z pewnością
nia przesłane z okazji Bożego niezłe wynagrodzenie, nie potrafił
Narodzenia. Ogarniam Was moją sobie wybudować domu. Dlatego
modlitwą. Ponieważ Święta Wiel- też jego pogrzeb nie odbył się
kanocne są w tym roku wcześnie, w Betare-Oya, gdyż nie ma cmendlatego jest okazja do przesłania tarzy, natomiast zmarłych chowa
kolejnego listu.
się przy domu. Pochowano go
w jego miejscowości rodzinnej
   Ostatnio pisałem o zwyczajach, oddalonej 400 km od Betarejakie panują w naszym regionie, Oya.
więc chciałbym jeszcze kontynuować ten temat. Najpierw wspo-     Życie ich jest przesiąknięte
mnę o ubóstwie naszych parafian. różnymi zwyczajami, które dla
Problem zacofania Afryki, nie nas są często niezrozumiałe. Kledotyczy kolonizacji, nie chodzi
też o ubóstwo materialne, ale
jest to sprawa wykorzystywania człowieka przez człowieka.
A wszystko to wynika z faktu, że nie
są to ludzie odpowiednio rozwinięci, uformowani. Toczy się walka
o człowieka. Człowiek, który nie
jest uformowany wewnętrznie nie
jest w stanie siebie „przeskoczyć”.
Będzie popełniał te same błędy,
będzie miał te same przywary. Nie
można za wiele od niego wymagać, bo można się zawieźć. Głosi
się Słowo Boże, mówi się wciąż
o tych samych problemach, piętnuje się złe zwyczaje, ale nie
widać poprawy, zmiany zwyczaju, postaw. Jest tu taka kultura
i ciężko coś zmienić. Do tego
dochodzą jeszcze negatywne
ruchy i oddziaływania środków
masowego przekazu. To co jest
złe, przyjmuje się szybko, w imię ryk, który jest z nami na parafii
wolności, niezależności; a są to i odbywa swój staż kanoniczny,
ludzie, którzy bardzo cenią sobie odmówił jedzenia mięsa z węża,
wolność.
które przygotowała nasza gospodyni, mówiąc, że w ich plemieniu,
    Nie myślą wiele o przyszło- do trzydziestego roku życia nie je
ści, nie umieją zabezpieczać się się mięsa z węża, wcześniej mogą
na późniejsze, trudniejsze lata. je jeść tylko ci, którzy przeszli
Niedawno zmarł nasz parafianin, specjalną inicjację. Wąż w ich
który był jeszcze młody, po pięć- kulturze jest uważany jako stwodziesiątce. Wcześniej pracował na rzenie wyjątkowe, godne czci.
poczcie, tutaj w Betare-Oya, ale po
ukończeniu pięćdziesięciu, bądź    Węże w części centralnej Kapięćdziesięciu pięciu lat, wg prze- merunu wg tradycji przodków,
pisów państwowych, przeszedł na pomogły kiedyś w pewnych
emeryturę, z tym że żadnych pie- niebezpiecznych okolicznościach,
niędzy nie dostał. W Kamerunie przeprawić się ludziom przez
jest tak, że samemu trzeba sobie rzekę. Płynęli barką i gdy barka
załatwiać wszystkie dokumenty, zaczęła się napełniać wodą, węże
a nie jest to takie łatwe, gdyż uniosły ją i tak podtrzymując
wiąże się z kosztami. Do najbliż- w górze doprowadziły ją do
szego miasta jest ok. 200 km, do brzegu. Kleryk ten zakaz jedzenia
stolicy 600, a transport kosztu- mięsa, tłumaczy jako sposób na
je. Poza tym, by uzyskać jakiś ochronę gatunku przed wygidokument, trzeba zapłacić. Do nięciem. Zakaz na dodatek jest
tego dochodzi wielka korupcja; opatrzony przestrogą że kto zje
kradzież przez urzędników, którzy mięso nie mając inicjacji, to na
ciągle zwlekają z załatwieniem jego skórze pojawią się łuski
sprawy i za każdym razem dają i będzie go swędziała skóra.

   Nasz kleryk, mimo, że jest już
dojrzały i odpowiedzialny, powiedziałbym pewny siebie; jednak
jak sam stwierdza, jest ostrożny
w relacjach z ludźmi, zwłaszcza
tymi, którzy są podejrzani o kontakty ze złymi duchami, którzy
noszą talizmany, bądź przedmioty
mogące stanowić jakieś medium
z rzeczywistością niewidzialną.
Złym okiem patrzy na tych,
którzy mają „gri gri”. Woli nie
igrać z diabłem. Są to przedmioty,
które noszą szczególnie ludzie
z plemienia koczowniczego Bororo, Muzułmanie, ale także nasi
chrześcijanie. Są to zazwyczaj
malutkie skórzane torebeczki
zawieszone na szyi, w których
znajdują się tajemnicze zioła,

miejsce i jakoś dziwnie wszyscy się odsuwają. Czyżby ktoś
zwymiotował? Siostra podeszła
i zobaczyła, że ktoś zostawił „gri
gri”. Bez wahania wzięła i wyrzuciła to do kosza, ku wielkiemu
zdziwieniu obecnych. Natomiast
jedna siostra polska, Pasjonistka
zawsze przed katechezą z młodzieżą domagała się najpierw,
pozbycia się wszystkich „gri gri”.
Młodzież niechętnie to czyniła,
niektórzy przez to nie chodzili
nawet na katechezę. Być może
jednak zrozumieli, że trzeba
zaufać Panu Bogu, który jest najlepszym naszym obrońcą.

   Dużo jest też różnych przesądów i zabobonów, którymi często
utrudniają sobie życie. Kiedyś poczęstowaliśmy bananami jednego
robotnika który ścina drzewa
i tnie je na deski, z których chcemy zrobić ławki do kościoła. Gdy
zauważył, że pęk bananów nie
został ścięty maczetą, ale spadł
na ziemię pod własnym ciężarem,
odmówił jedzenia tłumacząc, ze
gdyby zjadł, to jego żona, gdy
będzie w stanie błogosławionym
- poroni. Gdy natomiast piorun
strzeli w drzewo, to nikt już tego
drzewa nie weźmie do domu,
bo jest przeklęte. Również mają
przekonanie że niektóre drzewa
są tajemniczą moc i gdyby sieje
wzięło na rozpalenie ognia do
gotowania to przyniosą nieszczęście. Od miesiąca leżą przy naszej
misji pozostałe kawałki ściętego
drzewa i nikt go nie bierze. Natomiast z innego gatunku drzewa
proszki, które mają moc wpływać wszystkie odpadki i gałęzie zona dobre zdrowie, samopoczucie, stały skrzętnie pozbierane. Tacy
a zwłaszcza ochraniać przed są ci nasi Gbaya.
złymi duchami i czarami. Noszą
także inne przedmioty mające    Co do naszej pracy, to wszystko
chronić i przynosić szczęście, układa się dobrze. Jakieś poktóre zawieszają na rękach, czy ważniejsze choroby nas omijają,
wokół bioder. Wierzą że ma to oprócz malarii, która jest nieodłączną towarzyszką do której
jakąś moc.
już przywykliśmy, choć bez niej
   Siostra, która pracuje w naszym byłoby przyjemniej. Oczekujeośrodku zdrowia, opowiadała my z utęsknieniem na Poranek
kiedyś, że chciała zrobić zastrzyk Wielkanocny, jak chyba każdy
jednemu Muzułmaninowi, ale z Was i z tej okazji składamy Wam
w żaden sposób nie mogła się serdeczne życzenia.
wkłuć. Nagle pacjent przeprosił
i wyszedł zostawiając uchylone Niech radość Wielkanocnego
drzwi. Wyszedłszy, zaczął ner- Poranka wypełni Wasze serca
wowo wyciągać coś z kieszeni. i trwa w Was nieustannie. Niech
Wrócił mówiąc: „teraz siostra Pan Zmartwychwstały, który
może kontynuować”; i rzeczywi- jest naszą Drogą, Prawdą i Żyście, od razu igła przebiła skórę. ciem, prowadzi Was bezpiecznie
Wg opinii, niektórzy noszą „gri po drogach ziemskiego życia,
gri”, które ochrania przed atakami do chwały Zmartwychwstania,
a Maryja, Królowa Niebios otaostrych narzędzi.
cza nieustanną opieką.
    Inna siostra zauważyła w poks. Wiesław i ks. Mirek
czekalni, że mimo dużej ilości
pacjentów jest zostawione jedno

Chrystus Królem



Program rekolekcji wielkopostnych Świetlica „U KOLPINGA”
dla Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak, Maria Konopelska.
im. św. Królowej Jadwigi
Pomoc pedagoga. Anna Welc - Kajder, Lidia Brodowicz,  Lidia Przy-

bylska, Sylwia Szwabowicz, Joanna Brudek, Agnieszka Buryło.
Pedagog wspierający. Krystyna Korecka, Katarzyna Gmyrek.
Psycholog: Monika Raróg.
Korepetycje:
PONIEDZIAŁEK, 15 marca
matematyka:
Klasy drugie (wszystkie)
- Krystyna Korecka  (środa – godz. 16:00 – 18:00),
8.00   – Zawiązanie wspólnoty w KCK, Konferencja, Film
- Maria Konopelska (poniedziałek 15:30 – 17:00),
10.00 – Przygotowanie liturgii (kościół Chrystusa Króla), Eucharystia              - Aneta Zgryźniak (środa – godz. 17:00 - 18:00),
- Michał Kud (środa);
Zakończenie pierwszego dnia rekolekcji (ok. godz. 12.00)
j. polski:
- Anna Welc - Kajder (co drugi czwartek miesiąca – godz.
Klasy pierwsze (wszystkie) i trzecie (wszystkie)
16:00 – 17:30),
10.00 – Zawiązanie wspólnoty, Przygotowanie liturgii, Eucharystia
zajęcia z logopedii:
11.30 – Konferencja rekolekcyjna w KCK, Film
- Anna Welc - Kajder (co drugi piątek miesiąca – godz. 16:00
Zakończenie pierwszego dnia rekolekcji (ok. godz. 14.00)
– 17:30);
Radca prawny:
WTOREK, 16 marca
Maria Drabik - 30 III, 27 IV, 25 V  - godz. 16.30.
Tomasz Oronowicz - 1 III, 5 IV, 5 V - godz. 16.30.
Klasy pierwsze (wszystkie) i drugie (a,b,c)
8.00   – Zawiązanie wspólnoty w KCK, Konferencja, Film
10.00 – Przygotowanie liturgii (kościół Chrystusa Króla), Eucharystia Dyżury w kuchni

15-17 marca

Zakończenie drugiego dnia rekolekcji (ok. godz. 12.00)
Klasy drugie (d,e,f) i trzecie (wszystkie)
10.00 – Zawiązanie wspólnoty (kościół Chrystusa Króla),
             Przygotowanie liturgii, Eucharystia
11.30 – Konferencja rekolekcyjna w KCK, Film
Zakończenie drugiego dnia rekolekcji (ok. godz. 14.00)
ŚRODA, 17 marca
Wszystkie klasy (Kościół Chrystusa Króla)
8.00 – Zawiązanie wspólnoty i konferencja rekolekcyjna
8.30 – Droga Krzyżowa
9.00 – Przygotowanie liturgii
9.30 – Eucharystia
Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji (ok. godz. 11.00)

Wspieramy niepełnosprawnych
przez Caritas

Poniedziałek
15 III
G. Ziółek
M. Potoczny
22 III
T. Krępa
R. Osuch
I. Kiper
29 III
M. Krupa
K. Stopa

Wtorek
16 III

Środa
17 III
M. Krupa
G. Ziółek
24 III
M. Krupa
M. Słowik
G. Sopel
31 III

Stażystki
23 III
Stażystki
30 III

Czwartek
18 III
E. Czarnecka
A. Nykiel
25 III

Piątek
19 III
E. Mazur
E. Waszczuk
26 III

E. Czarnecka
A. Nykiel

E. Mazur
E. Waszczuk

1 IV

Smak Postu
    Święty Grzegorz z Nazjanzu sypiał na gołej ziemi i żywił
się stęchłym chlebem, Szymon z Lipnicy spędzał noce w dole
z odpadami i robactwem. Jego imiennik tysiąc lat wcześniej przez
12 lat mieszkał na słupie, a Janek Kowalski rezygnuje w piątki
z surfowania po necie.

A ty?

Do nabycia w kiosku

Każdy może
pomóc!

1%

z podatku na rzecz
organizacji pożytku
publicznego

Do PIT wpisujemy:
- nazwę OPP –
„Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu”
- numer KRS –  

0000033774
Pomoc w wypełnianiu PIT-ów

od poniedz. do piątku 16.30 - 17.30.

2 IV

Przerwa świąteczna

Stażystki

Tenis stołowy
Aktualne wyniki
IV Liga

Jar Kielnarowa - PKS KOLPING III 10 : 8

Punkty: Cukierda - 3,5, Głąb - 3,5, Żołyniak - 1.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 14 III 10 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - B. Pajda, R. Rusinkiewicz, M. Siry, A. Sopel,
S. Strójwąs, A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak,
M. Łakomski.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny

Niedziela 21 III 10 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża II św. Marii p. Jucha + Róża XVII św. Brygidy
- p. Waszczuk
PONIEDZIAŁEK – Róża III św. Łucji
- p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII
- p. Rzepa
WTOREK – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny
- p. Wielgos + Róża XI św.    Agnieszki - p. Staroń
ŚRODA – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV
- p. Kopczacki
CZWARTEK – Róża VI św. Faustyny
- p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki
- p. Skorupska
PIĄTEK -  Wspólnota Biblijna, Róża
VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża
XV św. Bernadetty - p. Przepłata
SOBOTA – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Ofiary zbierane w czasie
Gorzkich Żali przeznaczone są
na zakup kwiatów do Bożego
Grobu.
2. W piątek (19 III) Uroczystość
św. Józefa Oblubieńca NMP.
W modlitwie pamiętajmy o Ojcu
Św. Benedykcie XVI oraz Ks.
Arcybiskupie Józefie Michaliku.
Prosimy Pana Boga o potrzebne łaski dla naszego Pasterza
w pełnieniu apostolskiego posługiwania w Kościele.
3. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz. 17.00,
natomiast dla dorosłych w piątek
o godz. 17.00 w kościele.
4. W niedzielę 21 III na Mszy św.
o godz. 12.15 i po Mszy św. będzie
śpiewał Chór Kameralny z parafii
Łańcut-Fara.
5. W tym roku rekolekcje dla dzieci
będą w dniach 18-19 marca, dla
dorosłych 21-24 marca, a bierzmowanie odbędzie się 29 marca
o godz. 18.00.
6. Doniosłym wydarzeniem

w miesiącu marcu będzie wspólna
Droga Krzyżowa dla całego miasta
w Wielką Środę 31 marca o godz.
20.00 na trasie od O. Reformatów
do Ratusza. Już dziś zapraszamy.
7. W kiosku można nabyć wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas.
8. W przedsionku kościoła są Wielkopostne Skarbonki Caritas.
9. Trwa konkurs na najlepszą
palmę, pisankę, serwetkę i wielkanocny stroik.
10. Dyżur do sprzątania kościoła
15 III 10 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 9 m. 1-15
oraz 20 III 10 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 9 m. 16-25.
11. Ciągle jeszcze prosimy o deklaracje przyjęcia młodzieży, księży
i kleryków na noclegi z okazji
Dnia Młodych. Za dotychczasowe
deklaracje bardzo dziękujemy.
12. Bezinteresowna pomoc przy
wypełnianiu PIT-ów do Urzędu
Skarbowego odbywa się   w Sali
komputerowej i lustrzanej codziennie w godz. 16.00-17.30.
Zapraszamy.

Niedziela 14 III
8:00

+ Katarzyna Magdziak w 22
roczn. śmierci.

9:30

+ Regina (14).

11:00

Za parafian.
+ Stanisław (14).
+ Józef Uderkiewicz w 4 roczn.
śmierci.
++ Stanisław Baster w 8 roczn.
śmierci, Zofia, Stanisław.

12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 15 III
7:00

18:00

Wtorek 16 III
7:00

18:00

7:00

18:00

Bartosz Stanisław BISTROŃ
s. Wacława i Alicji
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Karolina Daria GAŁUSZKA
c. Leszka i Grażyny
zam.Jaroslaw, os. Kopernika

1) + Regina (17).
2) + Stanisław (17).
1) Dziękczynna z okazji
1 urodzin Błażeja z prośbą
o potrzebne łaski Boże.
2) + O wieczną radość dla
Pauliny.
Czwartek 18 III

7:00

18:00

D z i ę k u j e m y ...

Zapowiedzi przedślubne
Konrad Rafał DRYBAŁA
s. Ryszarda
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Barbara JACECZKO
c. Zbigniewa
zam. Potok Górny

1) + Regina (16).
2) + Stanisław (16).
1) O zdrowie, Boże błogosł. i
potrzebne dary Ducha Św. dl
ks. Tomasza (od chóru parafialnego).
2) + Józef w 20 roczn. śmierci.
3) O rychłe wyniesienie do
chwały ołtarzy Ojca Świętego
Czcigodnego Sługi Bożego
Jana Pawła II za przyczyną MB
Szkaplerznej - int. od Bractwa
Szkaplerznego.
Środa 17 III

1) + Regina (18).
2) + Stanisław (18).
1) + Władysław Kowal.
2) + O radość życia wiecznego dla Damiana w 6 roczn.
śmierci.
Piątek 19 III

za sprzątanie kościoła:

06.03.2010 r. os. Kombatantów bl.
7a m: 11-20. Sprzątali: Puchyr, Guziewicz, Mróz, Małysa, Szczepańska.
Razem – 50 zł na środki czystości
i kwiaty.
08.03.2010 r. os. Kombatantów bl. 8
m: 1-15. Sprzątali: Foryś + Krystian,
Łupina, Waszczuk, Drybała, Materek
+ Natalia. Ofiara: Dąbrowska. Razem
– 70 zł na środki czystości i kwiaty.

1) + Regina (15).
2) + Stanisław (15).
1) + Jerzy Saczko (30 dzień
po śmierci - int. od sąsiadów
z bloku).
2) ++ Ks. Antoni Ślusarczyk
i zmarli księża z naszej parafii
od Róży św. Łucji i XII Róży
Boga Ojca.

W Heluszu trwa przygotowanie
krzyży z daszkami do wkopania
na leśnej Drodze Krzyżowej. Na
nich zawisną odlewy stacji wykonane ze specjalnej żywicy.
Do wykupienia zostało jeszcze 4 stacje po 700 zł każda.  
Dziękujemy za dodatkowe ofiary na stacje Drogi Krzyżowej:

E. i M. Bilik, T. Gdyk, E. Wróbel; B. Bąk, J. Bazylak, W. Bęś,
G. Boratyn, L. Brodowicz, J. Brudek, A. Buryło, M. Drabik,
S. Durski, A. Dyndał, D. Fudala, K. Gmyrek, J. Hołub, M. Jaroni,
J. Kaczorowska, M. Kiper, M. Konopelska, K. Korecka, J. Kruk,
W. Kruk, M. Lotycz, M. Łuc, E. Mazur, K. Mierzejewska, M. Mrozowicz, K. Piątek, M. Piątek, J. Pysiak, M. Raróg, K. Rygowska,
A. Sobczak, A. Socha, A. Szpond, A. Zgryźniak. Razem - 1750 zł.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
19.03.97 – Bolesław i Zofia P.

w rocznicę śmierci:

19.03.87 – Jan Sobczyński
14.03.95 – Bolesław Jaworski
14.03.95 – Stanisław Cząstka

20.03.95 – Aniela Trojniak
18.03.04 – Damian Sroka
20.03.05 – Kazimierz Zaborowski
16.03.06 – Zofia Frankowska
15.03.07 – Leokadia Sosnowska
17.03.08 – Leopold Kruk

7:00

18:00

1) + Regina (19).
2) + Stanisław (19).
3) ++ Rodzice: Józef i Józefa
oraz mąż: Józef.
O Boże błogosł. z okazji imienin
dla Józefy Tarnawskiej.
Sobota 20 III

7:00
18:00

1) + Regina (20).
2) + Stanisław (20).
1) + Józefa Pawełek.
2) ++ Józefa i zmarli z Rodziny.
Niedziela 21 III

8:00
9:30
11:00

+ Stanisław (21).
+ Zdzisław Korytko w 1 roczn.
śmierci.
+ Leopold Kruk w 2 roczn.
śmierci.

12:15

++ Kazimierz, Zofia, Jan.

16:00

+ Regina (21).

18:00

Za parafian.

Opłaty za gaz - 13653,72 zł, za
energię - 10242,16 zł w miesiącu lutym.

