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Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
skiej, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane
w czasie zabaw karnawałowych. Jest to czas refleksji,
modlitwy i pokuty w intencji
tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych.

W niedzielę 2 marca 2014 roku
rozpoczyna się 47. TYDZIEŃ
MODLITW O TRZEŹWOŚĆ
NARODU. Będzie on przebiegał pod hasłem: Kochająca
matka zawsze trzeźwa.

Logo na rok 2014 wskazuje
na realizowany program pracy Apostolstwa Trzeźwości
w Polsce. Hasła umieszczone
w logo wpisane są w koło - figurę symbolizującą doskonałość.
W samym centrum koła znajduje się symbolicznie przedstawiona rodzina: rodzice i dzieci
trzymając się za ręce, tworzą
jakby obraz zapisu czynności
bioelektrycznej serca.

trwałą więź i prawdziwą wspólnotę życia dla wszystkich jej
członków - od chwili poczęcia
aż po naturalną śmierć. Stanowi
bezpieczne miejsce życia na
ziemi, wśród różnych niebezpieczeństw współczesnego
świata. Trzeźwi rodzice są
doskonałymi nauczycielami dla
swoich dzieci. Uczą je czujności, wdrażają do praktykowania
wstrzemięźliwości i czystości.

Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw
o Trzeźwość Narodu w ostatnią
niedzielę karnawału jest nawią- Rodzina, w której praktykowazanie do tradycji chrześcijań- na jest trzeźwa miłość, tworzy

Środa Popielcowa - początek Wielkiego Postu
Środa Popielcowa - dzień,
który rozpoczyna w Kościele
katolickim okres Wielkiego
Postu czyli czterdziestodniowej
pokuty - przypada w tym roku
5 marca. Ten dzień ma pobudzić
katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy
i nawrócenia. Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek
17 kwietnia, kiedy to katolicy
rozpoczną obchody Triduum
Paschalnego Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Chrystusa.
Niedziela Wielkanocna przypada w tym roku 20 kwietnia.
W Wielkim Poście Kościół
odczytuje i przeżywa nie tylko
czterdzieści dni spędzonych
przez Jezusa na pustyni na
modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji,
ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści
dni powszechnego potopu, po
których Bóg zawarł przymierze
z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni

ku ziemi obiecanej; czterdzieści
dni przebywania Mojżesza na
Górze Synaj, gdzie otrzymał on
od Jahwe Tablice Prawa.
Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym
czasem ćwiczeń duchowych,
liturgii pokutnej, dobrowolnych
wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się
z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych

i misyjnych. Z liturgii znika
radosne „Alleluja” i „Chwała
na wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych staje się
fiolet.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa:
„Pamiętaj, że jesteś prochem
i w proch się obrócisz” albo
„Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”.

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 49,14-15

Bóg nie opuszcza swojego ludu

REFREN PSALMU: Jedynie
w Bogu spokój znajdzie dusza.
II CZYTANIE: 1 Kor 4,1-5

Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

EWANGELIA: Mt 6,24-34

Ufność w Opatrzność Bożą

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Nikt nie może dwom
panom służyć. Bo albo jednego
będzie nienawidził, a drugiego
będzie miłował; albo z jednym
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu
i Mamonie. Dlatego powiadam
wam: Nie troszczcie się zbytnio
o swoje życie, o to, co macie
jeść i pić; ani o swoje ciało,
czym się macie przyodziać.
Czyż życie nie znaczy więcej
niż pokarm, a ciało więcej niż
odzienie?...
...Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie
wam dodane...

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
7 III godz. 19.00
Osiedle Słoneczne
i Tysiąclecia
prowadzą
kręgi i młodzież
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

14. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa od
NMP KP do Kolegiaty

22 - 25 Marca
Rekolekcje parafialne
ks. Krzysztof Rzepka
Dyrektor Radia Fara
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Chrystus Królem

Przed kanonizacją...
Dawca wolności
Papież przyniósł nam
wolność
w różnych
wymiarach,
w tym także
w politycznym. Wolności,
choć jest fantastycznym darem
i wartością, można używać źle
i dobrze. Wielu ludzi koncentruje się na samej wolności,
mówiąc „Najważniejsze, aby
być wolnym i używać tej
wolności w sposób niczym
nieskrępowany”. Wielu zatem nie potrafi być naprawdę
wolnymi. Nie ma wolności
- niezmordowanie powtarzał
Papież - bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy.
Wolność nie może prowadzić
tylko do korzyści własnej.
W przykazaniu miłości Boga
i człowieka wolność znajduje
najpełniejsze urzeczywistnienie, bo jest ona dla miłości.
Wolność jest człowiekowi dana
i zadana, by ukazywała prawdę
o dobru. Poprzez nią człowiek
zobowiązany jest do przyjęcia
prawdy i jej realizowania.
Jeśli wolność przestaje być
związana z prawdą, a uzależnia prawdę od siebie, zmierza
w prostej linii do różnego rodzaju totalitaryzmów (niekiedy pod pozorami demokracji)
czyli dąży do samozniszczenia, czego dowodem był XX
wiek.
Umiłowanie wolności wiąże
się u Jana Pawła II z umiłowaniem ojczyzny. Papież
Pięknie tłumaczył to swoim
życiem, ale i słowami: „Ojczyzna to jest poniekąd to
samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy
w dziedzictwie po ojcach” (Jan
Paweł II, Pamięć i tożsamość,
Znak, Kraków 2005). To nie
tylko ziemia i język, to kultura,
a więc duchowe dobra narodu.
Ojczyzna to ojciec i matka,
a ponieważ przykazanie Boże
mówi, że trzeba ich czcić, to
i ojczyznę należy szanować.
Tak rodzi się patriotyzm, czyli
umiłowanie tego, co ojczyste: historii, tradycji, języka,
a nawet krajobrazu. To także
miłość do dzieł genialnych
rodaków - muzyki, sztuki, li-

teratury. Ojczyzna jest naszym
„zbiorowym obowiązkiem” pisał Norwid, a Papież za nim
powtarza tę prawdę.
Obok określenia „ojczyzna”
Papież często odwołuje się do
pojęcia „naród”. Słowo „naród” znaczeniowo jest bliskie
słowu „ojczyzna”. Pochodzi
bowiem od terminu „ród”, „rodzenie”. Rodzi nas matka i ojciec, ale w jakimś sensie rodzi
nas także naród. Naród znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu i tam żyje swoją
własną kulturą. Jest gruntem,
na którym dopiero tworzy się
państwo. Ono nigdy nie jest
przed narodem. W czasach
komunistycznego zniewolenia
zdecydowanie potrafiliśmy
odróżniać państwo polskie
(komunistyczne) od narodu
polskiego. Doświadczył tego
także Karol Wojtyła. Naród
trwa dzięki swojej kulturze,
w niej bowiem wyraża to, co
dla niego istotne. Wyrasta
z kultury i dla niej istnieje.
Świadczą o tym dzieje Polski,
która zniewalana przetrwała
dzięki swojej kulturze. Dzięki niej jesteśmy naprawdę
wolni.

rzenionych w Ewangelii. Jan
Paweł II w duchu Ewangelii
nie przestawał nauczać, że
wszystkie narody mają prawa
do samostanowienia, że najważniejsza jest godność człowieka wskazująca ostatecznie
na Boże źródło jego praw,
że historią świata powinna
rządzić zasada „braterstwa
ludów”, a nie tylko polityczne
układy sił czy absolutna wola
władców. W konsekwencji
nie bał się powiedzieć, chyba
pierwszy raz w historii Kościoła z taką mocą, iż demokracja,
w której podmiotem władzy
jest całe społeczeństwo, wydaje się najbardziej odpowiadać
rozumnej i społecznej naturze
człowieka, wymogom sprawiedliwości społecznej, choćby to
uczestnictwo we władzy miało
charakter tylko pośredni. Papież jednak nie „kanonizuje”
demokracji. Jest ona właściwa
tylko wtedy, gdy jest państwem prawa, społeczeństwem
wolnych obywateli, czyli społeczeństwem uczestnictwa,
wreszcie poprawnej koncepcji
osoby ludzkiej.

można liczyć na zbudowanie
«wspólnego domu» dla całej
Europy, jeśli zabraknie cegieł
ludzkich sumień wypalonych
w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej będącej owocem
miłości Boga ?”. Budowanie
jedności Europy oznacza przywrócenie Ewangelii należnego
jej miejsca w życiu jednostek
i całych narodów. To z niej
płyną uniwersalne wartości,
których nie można pominąć
jeśli się chce zachować harmonię współżycia międzynarodowego. Takimi wartościami
są: umiłowanie wolności, poszanowanie fundamentalnych
praw człowieka - jego życia,
sumienia i jego potrzeb duchowych, powołania do życia
w rodzinie, demokratyczne
uczestnictwo w życiu społecznym, poszukiwanie sprawiedliwości dla wszystkich, zatroskanie o ubogich, odrzucenie
przemocy, walka przeciwko
egoizmowi tak indywidualnemu jak i zbiorowemu.
We współczesnej rzeczywistości europejskiej, w obliczu
wspomnianych już wcześniej
zagrożeń dla jedności, potrzebą chwili wydaje się więc
„nowa ewangelizacja” życia
ekonomicznego i politycznego. Człowiek współczesny
bowiem bogaty jest w środki,
ale ubogi jest w sens, cel, ideę
jednoczącą jego życie. Ewangelizować przestrzeń życia
ekonomicznego oznacza więc
zwrócić większą uwagę na
racjonalność ekonomiczną,
nie poprzestawać jedynie na
wytworzonych dobrach, ale
skierować uwagę człowieka
na nadrzędny cel jego życia, jakim jest powołanie do
wieczności, sprawiedliwie
dzielić dobra, uwzględniając
najbiedniejszych, zachować
czystość środowiska naturalnego, stwarzać warunki, aby
mogła zaistnieć solidarność.
Ewangelizować zaś życie polityczne oznacza oddzielać politykę od jakichkolwiek prób
absolutyzowania, strzec, by
nie wdawała się ona w różnego
rodzaju formy fanatyzmu czy
fundamentalizmu.

Podczas pielgrzymki do naszej
ojczyzny w 1997 roku, w homilii wygłoszonej 3 czerwca
w Gnieźnie z okazji tysięcznej
rocznicy śmierci Św. Wojciecha, ostrzegał, iż odzyskanie
wolności oraz poszerzenie
swobód politycznych i ekonomicznych nie wystarczą dla odbudowy europejskiej jedności.
Bo choć jeden mur mamy już
za sobą, to jednak wciąż dzieli
nas niewidzialny mur ludzkiego egoizmu, agresji i lęku,
braku tolerancji, niewrażliwości na życie ludzkie i godność
każdego człowieka. Pragnąc
więc autentycznie budować
jedność naszego kontynentu,
nie możemy - mówił Papież
- liczyć tylko na sprawność
dyplomacji międzynarodowych, potęgę rynku czy mocną
armię. Europa przyszłości
winna się opierać na wartościach chrześcijańskich, tworzących podwaliny duchowej
jedności. A jeżeli tej jedności
wciąż jeszcze Europie brak, to
dlatego, że owa chrześcijańska
tożsamość została potężnie
zachwiana, wyrwano Boga
z serca człowieka, zagłuszono Myśląc o współczesnych czasach i korzystaniu z daru woljego sumienie.

Jan Paweł II przez całe życie
był wielkim orędownikiem
wolności. W młodości przeciwstawiał się zniewoleniu
przez okupanta hitlerowskiego. W wieku dojrzałym - jako
ksiądz, biskup, kardynał - dokonywał wielorakich działań
na rzecz poczucia wolności
w zniewolonym przez ideologię społeczeństwie. Jako papież postawił sobie za zadanie
obalić żelazny mur ideologii
dzielący Europę i poprowadzić ją ku zjednoczeniu. Był
bowiem świadom, że ewangelizacja stworzyła Europę, dała
początek cywilizacji narodów
i kulturze. Apostołowie Piotr
i Paweł dobrze wiedzieli, że
chrześcijaństwo zostało dane
nie tylko Azji Mniejszej, skąd
się wywodzili, ale także innym
kontynentom. Dlatego zaczęli
ewangelizować Grecję i Rzym.
Mnogość kultur narodowych
rozwijała się na fundamencie
dziedzictwa wartości zako- Ojciec Święty pytał: „Jakże

dokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Dawca wolności
dokończenie ze str. 2

ności, Jan Paweł II dostrzegał
niepokoje gasnącej nadziei.
Wielu ludzi jest dzisiaj zdezorientowanych, pozbawionych
perspektyw. Stan ducha wielu
chrześcijan jest podobny - odczuwają lęk przed przyszłością.
Obraz jutra jest dla nich często
bezbarwny i niepewny. Bardziej
boją się przyszłości, niż jej pragną. Wewnętrzna pustka i utrata
sensu staje się udręczeniem
ich życia. Jednym z wyrazów
i owoców tej egzystencjalnej
udręki jest dramatyczny spadek
liczby urodzeń, zmniejszenie
liczby powołań do kapłaństwa
i życia konsekrowanego, trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów, jak życie
małżeńskie. Papież widział
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Świetlica „U KOLPINGA”

także znaki nadziei i dobra:
odzyskanie wolności przez
Kościół na wschodzie Europy
wraz z nowymi możliwościami Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar - jęz.
działalności duszpasterskiej, hiszpański.
skupienie się Kościoła na swym Radca prawny: Maria Drabik.
posłannictwie duchowym, liczniejszy udział kobiet w życiu
społecznym i kościelnym, pojednanie narodów od dawna zwaśnionych, współpraca
i wymiana kulturowa na różnych poziomach, realizująca
prawdziwą wolność człowieka.
Wolność jest trudem. Miał rację
Wincenty Witos, gdy mówił:
„Niewolnikiem jest ten, kto
nie umie albo nie chce być
wolnym”. Czy zatem potrafimy Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów jest we wtorki
korzystać z daru wolności, jaki i czwartki od godz. 16.00 w podziemiach kościoła w sali kompudał nam Bóg przez osobę i pon- terowej. Już dziś zapraszamy zarówno tych, którzy społecznie chcą
tyfikat naszego niezwykłego pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy będą
chcieli skorzystać.
Papieża?

Przymiarki w kościele

Tenis stołowy
W dniu 21.02. w naszej hali sportowej odbyły się zawody tenisa stołowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Wyniki w kategorii dziewcząt: I miejsce - Szkoła Podstawowa Sióstr
Niepokalanek, II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 10, III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 11.

Klocek z drzewa lipowego, z którego powstanie figura św. Józefa, pozwala uchwycić
proporcje do przyszłej jaskini pasterzy. Bardzo byśmy chcieli, aby nowe figury były
gotowe już na najbliższe Święta Bożego Narodzenia.

Turniej piłki halowej LSO
Wyniki w kategorii chłopców: I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 10,
II miejsce - Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek, III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 4, IV miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 11.

Dnia 22.02. w ramach kolejnego Turnieju Piłki Halowej Liturgicznej Służby Ołtarza
wzięły udział dwie drużyny z naszej parafii. W kategorii Gimnazjum nasi chłopcy
zajęli II miejsce, natomiast w kategorii Szkół Podstawowych miejsce IV. Po pełnych
wrażeń rozgrywkach do dalszej rundy awansowały zespoły z parafii Munina (Gimnazjum) i parafii Miłosierdzia Bożego (Szkoła Podstawowa).
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Zbiórka na tacę
Niedziela 2 III 14 GRUPA I
Niedziela 9 III 14 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg II - św. Marka + Krąg IV św. Franciszka
i Hiacynty + Chór parafialny
PONIEDZIAŁEK – Krąg III - św.
Zofii + Krąg VI św. Piotra + Krąg
VII Jana Vianney’a
WTOREK – KSM
ŚRODA – OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
CZWARTEK – Akcja Katolicka,
Rada parafialna
PIĄTEK – Koło Misyjne
SOBOTA – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

22.02.2014 r. os. Kombatantów bl.
11 m. 31-45. Sprzątali i ofiara: Zakrzacka, Kalemba, Kwietniowska,
Kamińska, Mosiężna. Razem – 50
zł na środki czystości i kwiaty.
24.02.2014 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 46-60. Sprzątali i ofiara:
Golisz, Makarska. Razem – 25 zł
na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
03.03.84 – Władysław Kazimiera K.

w rocznicę śmierci:
08.03.83 – Stanisław Nowak
02.03.87 – Antoni Głąb
03.03.87 – Jakub Dec
04.03.89 – Henryk Sobola
06.03.89 – Ryszard Haloszka
02.03.90 – Helena Turczyn
03.03.90 – Adam Mielniczek
08.03.92 – Ks. Antoni Ślusarczyk
05.03.95 – Helena Srebrniak
03.03.96 – Marian Nosek
08.03.97 – Karolina Kądziołka
06.03.98 – Jan Sudoł
08.03.99 – Stanisław Korzeń
02.03.03 – Józefa Złomko
08.03.05 – Krystyna Szwic
04.03.07 – Adam Zdziebko
04.03.07 – Maria Bojarska
02.03.08 – Cecylia Polucha
04.03.09 – Regina Dałomis
08.03.12 – Maria Kapecka

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.0017.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Po nabożeństwie zmiana tajemnic
różańcowych.
2. Dziś w polskim Kościele rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości,
zachęcamy do abstynencji i do
modlitwy o trzeźwość. Ten problem
dotyka wiele naszych rodzin.
3. Dziś taca przeznaczona na Seminarium Duchowne. Za tydzień
w drugą niedzielę miesiąca będzie
specjalna taca na utrzymanie naszego kościoła.
4. W tym tygodniu przypada Środa
Popielcowa. Wraz z tym dniem
rozpoczyna się czterdziestodniowy
okres Wielkiego Postu, w którym
przez modlitwę, pokutne uczynki
i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Zachęcamy do podejmowania
umartwień w duchu pobożności
i miłości bliźniego. Na Msze św.
z posypaniem głów popiołem zapraszamy w środę o godz. 7.00,
9.00, 16.00 i 18.00. Zaleca się pielęgnowanie zwyczaju zabierania dla
nieobecnych chorych poświęconego
popiołu, jako znaku łączności z całym Kościołem rozpoczynającym
okres pokuty.
5. W Środę Popielcową obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych i post (ilościowy). Wstrzymanie od pokarmów mięsnych
obowiązuje wszystkich, którzy
ukończyli 14 rok życia, natomiast
post (ilościowy), obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 18 rok
życia. Rodzice winni zatroszczyć
się, aby również ci, którzy z racji
młodszego wieku nie związani są
jeszcze obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani
w autentycznego ducha pokuty.
W Środę Popielcową po Mszach
św. będą rozprowadzane cegiełki na rozbudowę Hospicjum
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w naszym mieście. W ten sposób
chcemy, aby pomoc hospicyjna dla
umierających była żywym pomnikiem wdzięczności za kanonizację
Jana Pawła II.
6. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową,
a w niedzielę o godz. 17.00 na
Gorzkie Żale. Za odprawienie Drogi
Krzyżowej i udział w Gorzkich Żalach zyskuje się odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Droga Krzyżowa dla dzieci będzie w czwartki
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 (7 III) Droga Krzyżowa rozpocznie się
o godz. 19.00 na Osiedlu Tysiąclecia
i Słonecznym, którą poprowadzą
Kręgi Domowego Kościoła i młodzież. Bardzo zachęcamy do pielęgnowania tej wyjątkowo cennej
tradycji udziału w drodze krzyżowej
osiedlowej.
7. Warto jeszcze zwrócić uwagę na
nabożeństwa adoracyjne, które będą
odbywać się w każdy czwartek Wielkiego Postu, a jednym z elementów
będzie Litania do bł. Jana Pawła
II. Chcemy w ten sposób lepiej
przygotować się do kanonizacji,
a jednocześnie pogłębić kult Jezusa
Eucharystycznego. Zapraszamy.
8. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. W piątek rano
odwiedziny u chorych, po południu
spowiedź św. od godz. 16.00.
9. W sobotę (8 III) jest Dzień Kobiet,
modlimy się w intencji wszystkich
niewiast. Wspominamy też ks. Antoniego Ślusarczyka – pierwszego
Proboszcza naszej parafii w 22
rocznicę śmierci.
Dyżur do sprzątania kościoła 3 III 14
(poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 11 m. 76-88 oraz 8 III
14 (sobota rano) os. Kombatantów
bl. 12 m. 1-14.

8:00

+ Stanisława Iwanowicz (2).

9:30

+ Marek Mierzejewski w 3 roczn.
śmierci.

11:00

++ Kazimiera w 1 roczn. śmierci,
Ryszard.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Emilia w 2 roczn. śmierci.

18:00

+ Augustyn Olejarski (30 - koniec
greg.).

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (3).
2) + Kazimierz Telichowski od
sąsiadów z kl. VII.

18:00

1) + Tadeusz w 10 roczn. śmierci.
2) Lucjan Mugaj w 7 roczn. śmierci.

7:00

1) ++ Kazimierz i za zmarłych
z Rodziny.
2) + Stanisława Iwanowicz (4).

18:00

1) + Adam Zdziebko w 7 roczn.
śmierci.
2) ++ Helena i Tekla.

7:00

++ Z Róży św. Józefa; Władysław,
Michał, Józef, Tadeusz, Kazimierz,
Edmund.

9:00

++ Józef Kubiak i Ryszard Rakoczy.

16:00

++ Regina Dałomis w 5 roczn.
śmierci, Franciszek, Anna, Feliks.

18:00

+ Stanisława Iwanowicz (5).

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (6).
2) + Maria w 15 roczn. śmierci.

18:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla kapłanów naszej parafii
- int. od Bractwa Najświętszego
Sakramentu.
2) + Ludwika Trela - int. sąsiadów
bl. 2 os. Kombatantów.

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (7).
2) ++ Anna, Antoni, Maria, Stanisław.

18:00

1) ++ Kazimierz, Piotr.
2) Za misje i misjonarzy oraz opiekuna Koła Misyjnego.

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (8).
2) + Ludwik w 18 roczn. śmierci.

18:00

1) + Paweł Brzeziński - int. od
sąsiadów.
2) ++ Ryszard, Kazimiera Chmielowicz (kolejna roczn. śmierci
Kazimiery).

8:00

+ Stanisława Iwanowicz - int. sąsiadów os. Kombatantów bl. 14.

9:30

+ Marian Pysiak w 2 roczn. śmierci.

11:00

++ Jan Sudoł w 16 roczn. śmierci, Franciszek, Janusz, Aniela,
Józef - o dar życia wiecznego.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Stanisława Iwanowicz (9).

18:00

+ Edward Piekut w roczn. śmierci.

Poniedziałek 3 III

Wtorek 4 III

Środa 5 III

Czwartek 6 III

Piątek 7 III

Sobota 8 III

Niedziela 9 III

W programie:
- 3 dni pobytu w Rzymie, Msza św. przy grobie Jana Pawła II
i zwiedzanie najciekawszych miejsc
- 1 dzień z O. Pio - pobyt w San Giovanni Rotondo
- 1 dzień ze św. Franciszkiem, pobyt w Asyżu

W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Kazimierz TELICHOWSKI

