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19 marca

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
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.

Przestępstwo sprowadziło śmierć,
ale obficiej spłynęła łaska

EWANGELIA: Mt 4,1–11

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

PRZYJACIEL BOGA I ORĘDOWNIK NASZYCH SPRAW

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?

Stworzenie i grzech pierwszych
ludzi

II CZYTANIE: Rz 5,12.17–19

/fragmenty/

Smak Postu

I CZYTANIE: Rdz 2,7–9;3,1–7

REFREN PSALMU: Zmiłuj się,
Panie, bo jesteśmy grzeszni.

List pasterski Episkopatu Polski
... 4. Bracia i Siostry! Wdzięczni
Bogu za dar Ojca Świętego Jana
Pawła II pragniemy dobrze przygotować się do jego beatyfikacji,
która odbędzie się 1 maja tego
roku w Rzymie. Dar beatyfikacji
naszego Rodaka jest jednocześnie
zadaniem – domaga się naszej
odpowiedzi. Wykorzystajmy więc
czas Wielkiego Postu, aby się
przyjrzeć naszym sumieniom.
Postawmy sobie jeszcze raz pytanie, czy w centrum naszego życia
jest rzeczywiście Bóg? Zapytajmy się, czy żyjemy w komunii
z Nim, jak nas do tego wzywa hasło
obecnego roku duszpasterskiego?
Niech prawo miłości Boga i bliźniego będzie nadrzędnym prawem,
którym się kierujemy. Niech ta
zasada przekłada się na nasze
codzienne wybory i decyzje. Miejmy odwagę budować zawsze na
Chrystusie i bądźmy gotowi przyjąć zaproszenie Mistrza zawarte
w słowach: „Wypłyń na głębię”
(Łk 5, 4). Miejmy odwagę zostawić egoistyczne postawy i zachowania, otwierając się na potrzeby
braci i sióstr, którzy przeżywają
trudności w rodzinie i w pracy.
Wielkopostne i wielkanocne
odnowienie komunii z Bogiem

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

powinno również przejawić się
w uporządkowaniu spraw rodziny
jako podstawowej komórki życia
narodu i Kościoła. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc
młodym w przygotowaniu się do
odpowiedzialnej miłości. Bądźmy wzorem wierności i miłości
otwartej na życie w małżeństwach
i w rodzinach chrześcijańskich.
Przygotowanie do beatyfikacji
Jana Pawła II nie może zatrzymać
się tylko na sprawach życia osobistego i rodzinnego. Także sfera życia publicznego ma istotny wpływ
na ludzkie ideały i zachowania.
Dlatego podzielamy niepokój
związany z jakością i stylem życia politycznego w naszym kraju.
Utrwalają się gorszące podziały
między ludźmi różnych partii,
odwołującymi się równocześnie
do wartości chrześcijańskich. Przejawia się to chroniczną niechęcią
i nieżyczliwością, nieposzanowaniem poglądów ludzi inaczej
myślących i w konsekwencji marnowaniem energii, którą można
by wykorzystać na rozwiązywanie
problemów i spraw istotnych dla
społeczeństwa. Nie o takiej woldokończenie na str. 2

Jezus przez czterdzieści dni pości
i jest kuszony

...„Dam Ci to wszystko, jeśli
upadniesz i oddasz mi pokłon”.
Na to odrzekł mu Jezus: „Idź
precz, szatanie! Jest bowiem
napisane: »Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz«„...
Kalendarz wydarzeń

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
18 III g. 19.00
Osiedle Kombatantów
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz.
17.00
- dla dorosłych: piątek
godz.17.00

2. IV. g. 19.30
Droga Krzyżowa
ulicami miasta
Rocznica śmierci JP II
Uroczystości Katyńskie
z poświęceniem
„tablic Smoleńskich”

11. IV. g. 11.00
Bp Adam Szal

10-13 Kwietnia
Rekolekcje parafialne
ks. Ryszard Halwa



Chrystus Królem

List pasterski Episkopatu beatyfikacji Jana Pawła II. Niech Skarbonki * Baranki * Paschaliki
ona będzie dalszym ciągiem
Polski /fragmenty/
jego niezwykłego życia i służby. Wielkanocne Dzieło Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym
dokończenie ze str. 1

ności i demokracji marzyliśmy
w ciemnych latach komunizmu.
Przeżywajmy godnie beatyfikację
naszego Rodaka, który słowem
i przykładem uczył nas, że można
się „szlachetnie różnić”. Troszczmy się o dobro wspólne unikając napięć i bezpłodnych sporów
w Sejmie oraz na najwyższych
szczeblach władzy. Niech ewangeliczne wezwanie do przebaczenia i pojednania stanie się programem wszystkich polityków. Niech
wśród wielu zadań nie zapominają
o zabezpieczeniu prawnym i materialnym rodzin, aby mogły z odwagą budować swoją przyszłość.
Jako pasterze Kościoła nie chcemy poprzestać na retorycznych
pytaniach i apelach kierowanych
do innych. Wiemy, że niepokojący podział naszego społeczeństwa domaga się od wszystkich,
również od nas, postawy głębokiego nawrócenia. Wiemy, że
wzywając innych do przemiany
serc, sami musimy dać przykład.
Naśladując zatem Jana Pawła
II, który niejednokrotnie miał
odwagę prosić o przebaczenie
za grzechy popełnione przez
dzieci Kościoła, chciejmy i my
wyznać, że niejednokrotnie zbyt
mało jednoznacznie piętnowaliśmy zło, że nie szukaliśmy
dróg porozumienia i jedności.
5. Bracia i Siostry! Przyjmijmy
z radością i wdzięcznością dar

Niech to będzie również dalszy ciąg dziejów wiary, nadziei
i miłości na polskiej ziemi, która
wydała tak wielkiego Papieża.
Beatyfikacja Jana Pawła II otwiera przed nami nowe perspektywy
na przyszłość. Przede wszystkim
zobowiązuje nas do jeszcze uważniejszego i bardziej twórczego
odczytywania jego dziedzictwa,
zawartego w słowach, w jego osobowości, w stylu życia i służby.
Drogowskazy, jakie pozostawił
nam Ojciec Święty, niech nam pomagają w stawianiu czoła nowym
wyzwaniom i niech inspirują
nasze życie osobiste oraz społeczne. Błogosławiony Jan Paweł II
niech będzie naszym duchowym
przewodnikiem na drogach wolności, jedności i solidarności.
Dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za jego decyzję wyniesienia do chwały ołtarzy swego
wielkiego Poprzednika, który,
jak wierzymy, swoim orędownictwem w niebie będzie inspirował
i wspierał Kościół na ziemi.
U Boga, który jest bogaty w miłosierdzie – przez pośrednictwo
Matki Kościoła, której Czcigodny
Sługa Boży zawierzył swoje życie
i posłannictwo – wypraszamy
obfite błogosławieństwo dla
wszystkich, którzy z radością
i nadzieją oczekują na beatyfikację Jana Pawła II.
Podpisali: Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce
Warszawa, 22 lutego 2011 r.

Paschał jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest
również znakiem miłosierdzia
na wielkanocnym stole. Paschaliki mogą być wykorzystane
podczas liturgii Wielkiej Soboty,
w czasie poświęcenia wody, ognia
i Paschału, a później mogą być zapalone podczas uroczystego śniadania wielkanocnego. Pięknym
zwyczajem byłoby, gdybyśmy
zanieśli światło Zmartwychwstałego Chrystusa na groby swoich
bliskich zmarłych z modlitwą
„a światłość wiekuista niechaj
Okres Wielkiego Postu zwią- Wam świeci”.
zany jest z pełnieniem uczynków
miłosierdzia chrześcijańskiego. 3. Propozycja trzecia to baranek
Rozważając mękę i śmierć Jezusa wielkanocny.
Chrystusa podczas nabożeństw
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
Baranek Wielkanocny poświępamiętajmy o słowach nasze- cony w Wielką Sobotę to symbol
go Mistrza: „Bo byłem głodny, dobrowolnie przyjętej ofiary przez
a daliście Mi jeść, byłem sprag- Chrystusa dla zbawienia świata.
niony, a daliście Mi pić, byłem Niech ofiarna miłość Chrystusa
nagi, a przyodzialiście Mnie... „ do każdego z nas będzie okazją
(Mt 25,36).
i dla nas do podzielania się miłością miłosierną z potrzebująDo głębszego przeżywania cymi. Otoczmy troską chorych
Tajemnicy Miłości Miłosiernej, i niepełnosprawnych.
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
po raz kolejny przygotowała
propozycję Jałmużny Wielkopostnej.
1. Propozycja pierwsza to skarbonki wielkopostne.
Pragnieniem Caritas jest, aby
w każdej rodzinie naszej Archidiecezji zagościła skarbonka,
do której wszyscy domownicy,
rodzice wraz z dziećmi, przez
cały okres Wielkiego Postu, będą
składać swoje ofiary. Rezygnując
z różnych rzeczy czy przyjemności podzielmy się z najbardziej potrzebującymi zwłaszcza
z chorymi i niepełnosprawnymi. Skarbonki będą rozdawane
w parafii po Mszach św. w Środę
Popielcową i w I Niedzielę Wielkiego Postu. Ofiary ze skarbonek
prosimy przynieść do kościoła
i złożyć jako dar
ołtarza na Mszy
świętej w Wielki
Czwartek, a duszpasterze przekażą
je do Caritas Archidiecezjalnej.

Caritas przemyska prosi
o ofiarę przynajmniej 7 zł. za
paschalik i 6 zł. za baranka.
Zarówno skarbonka wielkopostna, paschalik jak i baranek
wielkanocny będą symbolicznym
wyrazem naszego miłosierdzia
wobec najbardziej potrzebujących, a zebrane pieniądze pomogą w leczeniu chorych dzieci
i w zorganizowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkim ofiarodawcom
składamy serdeczne Bóg zapłać
za okazane wrażliwe i otwarte
serce oraz życzymy wielu łask od
2.Propozycja druga Zmartwychwstałego Chrystusa.
to wielkanocne pasks. Artur Janiec
chaliki.
Dyrektor Caritas
Archidiecezji Przemyskiej

Chrystus Królem

Wspólnota Samarytanin



Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
środa 15.00),
język polski: Janina Fedan,
zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Radca prawny:
Maria Drabik - 29 III, 26 IV - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 4 IV - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni

W niedzielę 6 marca Wspólnota Osób Niepełnosprawnych i ich przyjaciół „Samarytanin” obchodziła 10-lecie istnienia. Wspólnota powstała
z inicjatywy osoby niepełnosprawnej Adama Oronowicza (aktualny
prezes) przy pełnym wsparciu ks. Prałata Andrzeja Surowca. Pierwszym
opiekunem był ks. A. Wąsik, który w działalność włączył naszą oazę.
Obecnie opiekunem jest ks. Mariusz, a do pomocy zaangażowały się
również osoby dorosłe. Głównym punktem uroczystości była Msza św.
Po niej „Samarytanie” zorganizowali agapę w KCK.

Rozdanie książeczek

Poniedziałek
14 III
Sekcja
kulinarna
21 III
Sekcja
kulinarna
28 III
Sekcja
kulinarna

Wtorek
15 III

Środa
16 III

W. Śmiech

L. Puchyr

G. Ziółek

23 III

24 III

22 III
W. Śmiech

L. Puchyr

29 III
W. Śmiech

Czwartek
17 III

K. Stopa

30 III
L. Puchyr

Piątek
18 III
Ł. Rzepa
25 III
Ł. Rzepa

31 III
K. Stopa

1 IV
Ł. Rzepa

Rekolekcje bierzmowanych
W dniach 25-27 lutego w naszym ośrodku w Heluszu odbyły się
rekolekcje przygotowujące młodzież do przyjęcia w tym roku sakramentu bierzmowania. Nad 38 osobami swą duchową opiekę roztoczyła
kadra animatorów wraz z księdzem rekolekcjonistą – ks. Krzysztofem
Żołyniakiem (wikariuszem Przeworskiej Fary). Nad całością czuwał
nasz wikariusz przygotowujący młodzież gimnazjum do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej ks. Daniel Odor. Wspólny śpiew,
animacje, konferencje i Eucharystie nie były dla nas łatwym czasem,
ale doświadczeń i wrażeń nikt nam nie odbierze.

Książeczki święcili księża ale dzieciom wręczali je rodzice. To piękny
gest mówiący o tym, że za wiarę i wychowanie religijne dzieci odpowiadają przede wszystkim rodzice.

Jest za co pochwalić
Nasi lektorzy w ostatni wtorek uczestniczyli w Ogólnopolskim konkursie biblijnym (etap diecezjalny w Dubiecku) i wygrali indywidualnie
(Michał Kud) i drużynowo. Finał odbędzie się 3-4 czerwca w Paradyżu
- Diecezja zielonogórska. Finalista powiedział: „Biblia, mimo tego że
jest najważniejszą księgą chrześcijan, najczęściej zamiast w naszych
rękach spoczywa na półce. A przecież nieznajomość Pisma Św. jest
nieznajomością Chrystusa. Dlatego cieszymy się że mieliśmy dobrą
okazję aby lepiej zapoznać się z czterema Ewangeliami”.

VII Papieski rajd pieszy na Tarnicę
2 kwietnia 2011 r.
Informacje: tel. 502 338 847, email: jacekgopr@o2.pl

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
od wtorku do piątku 16.00 - 17.00

Od lewej stoją: ks. Mariusz, Dawid Rzepka, Maciej Bilik, Michał Kud, Mateusz
Brudniak, Karol Zierkiewicz, ks. Daniel.

Tenis stołowy
Aktualne wyniki
III Liga

PKS KOLPING III - Iskra I Skrzynia 10 : 8

Punkty: Flaumenhaft - 3,5, Żołyniak - 3,5, Głąb - 2, Cukierda - 1.

V Liga

PKS KOLPING IV - Jar III Kielnarowa 5 : 10

Punkty: Rejterowski - 1,5, Guzowski - 1,5, Gałka - 1, Woźny - 1.

1. Barbara Slawiczek, Łucja
Stochmańska (wtorek);
2. Andrzej Szczygieł (środa);
Swoją pomoc zadeklarowali też:
dwiga Leżucha.

Każdy może
pomóc!

1%

3. Romana Wardyga (czwartek);
4. Halina Horeczy, Monika Czarniecka (piątek).
Albina Trojnar, Maria Kowal, Ja-

Do PIT wpisujemy:
-„Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu”

z podatku na rzecz organizacji - numer KRS –
0000033774
pożytku publicznego



Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 13 III 11 GRUPA I
godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, S. Płoskoń,
J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
godz. 12:15 - K. Chrapek, M. Kiper,
T. Sabat.
godz. 16:00 - J. Gwóźdź, T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała,
Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 20 III 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe
NIEDZIELA – Róża żeńska I św. Teresy
- p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety p. Balawender
PONIEDZIAŁEK – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy
- p. Waszczuk
W TO R E K – Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII - p. Rzepa
ŚRODA – Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki p. Staroń
CZWARTEK – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV p. Kopczacki
PIĄTEK - Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki p. Skorupska
SOBOTA – Wspólnota Biblijna, Róża VII
św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św.
Bernadetty - p. Przepłata
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
i koronka do Bożego Miłosierdzia.
Ofiary zbierane w czasie Gorzkich
Żali przeznaczone są na zakup
kwiatów do Bożego Grobu.
2. Dziś na Mszach św. o godz.
11.00, 12.15 i 16.00 występuje
znany zespół dziecięcy z Nowego
Sącza Promyczki Dobra. Bardzo
serdecznie zapraszamy.
3. Dziś po Mszy św. wieczornej
spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli.
4. W sobotę (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.
5. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz. 17:00,
natomiast dla dorosłych w piątki dwukrotnie: o godz. 17:00
w kościele i o godz. 19:00
w terenie. W najbliższy piątek (18
III) Droga Krzyżowa w terenie
rozpocznie się o godz. 19.00 na
oś. Kombatantów. Prowadzi Akcja
Katolicka, Oaza Rodzin i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Zabieramy ze sobą pochodnie
i świece.
6. Tradycyjnie w okresie Wielkiego
Postu ogłaszamy konkurs na najlepszą palmę, pisankę, serwetkę i wiel-

05.03.2011 r. os. Kombatantów bl.
8 m. 16-25. Sprzątali i ofiara: Fedanowie, Puka, Drybała. Razem – 30
zł na środki czystości i kwiaty.
07.03.2011 r. os. Kombatantów bl.
9 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: St.
Szynal, Groszek, Gut, Kołcz, Si- Bardzo praktyczna świeca!
kora, Sopel, B. Mucha + Mateusz.
Razem – 30 zł na środki czystości
Nowość ! w kiosku
i kwiaty.

Niedziela 13 III

kanocny stroik. Prosimy składać je
w kancelarii.
7. Pragnieniem Caritas jest, aby
w każdej rodzinie naszej Archidiecezji zagościła wielkopostna
skarbonka, do której wszyscy
domownicy, rodzice wraz z dziećmi, przez cały okres Wielkiego
Postu, będą składać swoje ofiary.
Rezygnując z różnych rzeczy czy
przyjemności podzielmy się z najbardziej potrzebującymi zwłaszcza
z chorymi i niepełnosprawnymi.
Skarbonki były rozdawane w szkole oraz znajdują się w przedsionku
kościoła - można je zabrać do
domów. Zebrane ofiary ze skarbonkami przyniesiemy jako dar ołtarza
w Wielki Czwartek.
8. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas
można nabyć w kiosku. Minimalna
cena 7 zł za paschalik i 6 zł za
baranka. Cały dochód Caritas przeznaczy na pomoc osobom chorym
i niepełnosprawnym.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 14
III 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 10 m. 1-12
oraz 19 III 2011 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 10 m. 13-24.
10. W podziemiach kościoła czynny jest punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy od
wtorku do piątku w godz. 16.0017.00 do sali komputerowej.
11. Dziękujemy za ofiary na figury
świętych w Heluszu i na Relikwiarz Jana Pawła II.

Warto kupić

Dziękujemy za ofiary na tablice smoleńskie, relikwiarz
Jana Pawła II i figury świętych
w Heluszu:

Adela Bałanda (relikwiarz +
figury + tablice smoleńskie);
M. Łakomski, Adela Głąb,
H. i K. Polańscy (relikwiarz
+ tablice); E. i J. Waszczuk,
M. i H. Kowal (relikwiarz +
figury); Maria Łuc, E. i M. Bilik
(relikwiarz). Razem 820 zł.
Zapowiedzi przedślubne

Damian MĄTKOWSKI
s. Mieczysława i Jadwigi
zam. Jarosław, os. Piłsudskiego
Marta Danuta JARONI
c. Kazimierza i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów

Świeca na drogę
krzyżową, procesję,
pochody
* nie cieknie
* wiatr nie zgasi płomyka
* jest bezpieczna w ręku
dziecka
Wkład zapasowy dostępny w kiosku.

19.03.97 – Bolesław i Zofia P.

w rocznicę śmierci:

19.03.87 – Jan Sobczyński
14.03.95 – Bolesław Jaworski

Za parafian.

9:30

+ Aleksander (13).

11:00

++ Paulina i Stanisław Piekuś.

12:15

+ O Boże miłosierdzie i życie
wieczne dla Ignacego.

16:00

O zdrowie dla Anny.

18:00

++ Franciszka i Julian oraz Elżbieta.

7:00

1) + Maria w 8 roczn. śmierci.
2) + Aleksander (14).

18:00

1) Z Róży św. Brygidy o zdrowie
i błogosł. Boże oraz opiekę MB dla
członkiń Róży i ich Rodzin.
2) + Za duszę Marka Mierzejewskiego - od Wspólnoty Rodzin
Powołanych.

7:00

+ Aleksander (15).

18:00

1) ++ Ks. Antoni, Mariusza
i Potra - od Róży św. Łucji i XII
Boga Ojca.
2) + Za duszę Marka Mierzejewskiego - od Wspólnoty Rodzin
Powołanych.

7:00

1) + Aleksander (16).
2) O błogosł. Boże, opiekę MB
i zdrowie dla Józefa.

18:00

1) O wierność Bożym Przykazaniom i naśladowanie cnót MB
Szkaplerznej - przez wstawiennictwo Ojca Św. Jana Pawła II
dla Rodziny Szkaplerznej /int. od
Bractwa MB Szkaplerznej/.
2) + Henryk - o miłosierdzie Boże
/od sąsiadów z bloku nr 4/.

7:00

1) + Aleksander (17).
2) + Damian w 7 roczn. śmierci.

18:00

1) W 3 roczn. urodzin Karola Okrasy o zdrowie i błogosł. Boże.
2) ++ Józef i Weronika.

7:00

1) ++ Józef Ciurko i Józef Siuśta.
2) + Aleksander (18).

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. i opiekę MB z okazji
urodzin dla Błażeja, chrzestnych
i całej Rodziny.
2) ++ Rodzice: Weronika i Józef,
Wanda i Albin; za zmarłego brata
Marka.

7:00

1) ++ Józef, Katarzyna, Tadeusz.
2) ++ Józef, Maria, Antoni.
3) + Aleksander (19).

18:00

1) + Józefa Pawełek.
2) ++ Rodzice: Józefa i Józef oraz
mąż Józef.

8:00

++ O radość życia wiecznego
dla Józefa Kubiaka i Ryszarda
Rakoczego.

9:30

Za parafian.

11:00

+ Leopold Kruk w 3 roczn. śmierci.

12:15

Dziękczynna za 10-lecie formacji
w Kręgu św. Piotra z prośbą o dalsze błogosł. dla wszystkich związanych z niniejszym Kręgiem.

16:00

+ Aleksander (20).

18:00

+ Józef Uderkiewicz w 5 roczn.
śmierci.

Poniedziałek 14 III

Wtorek 15 III

Środa 16 III

Czwartek 17 III

Piątek 18 III

Jan
Paweł II.
Szukałem
Was...
Film wyświetlany jest od 11 marca 2011 r. Kontak telefoniczny
w sprawie rezerwacji i ustalenia
godziny seansu dla grup zorganizowanych - 17 854 70 55.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

8:00

14.03.95 – Stanisław Cząstka
18.03.04 – Damian Sroka
16.03.06 – Zofia Frankowska
15.03.07 – Leokadia Sosnowska
17.03.08 – Leopold Kruk

Sobota 19 III

Niedziela 20 III

