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List Arcybiskupa 25 marca
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
J. Michalika
    Drodzy Młodzi
Diecezjanie,
Bądźmy świadkami
miłości, aby osiągnąć
życie wieczne - takie
hasło przyświecać będzie (tegorocznemu) Spotkaniu Młodych
w Jarosławiu, w dniach od 9 do
11 kwietnia, jako trzydniowa
celebracja Niedzieli Miłosierdzia
Bożego, a nie jak w latach poprzednich - z okazji Niedzieli Palmowej.
Nowy termin Spotkania zrodził się
z serdecznej troski duszpasterzy,
którzy chcą razem z Wami uczestniczyć w tym wydarzeniu wiary, co
w terminie Niedzieli Palmowej nie    Jeszcze przed soborem w Efebyło takie proste, z racji wielko- zie, który odbył się w 431 roku
istniało starożytne święto napostnych zajęć duszpasterskich.
zywane „Wspomnienie świętej
    Drodzy Młodzi Przyjaciele zawsze Dziewicy Matki Bożej”.
Obchodzono je zaraz po uroczy- dziewczęta i chłopcy,
stości Bożego Narodzenia, czyli
pragnę zapewnić, że staram się 26 grudnia. Na przestrzeni wieków
Wam towarzyszyć, szczerą modli- święto przyjmowało różne nazwy.
twą, wszak jesteście szczególnym I tak nazywano je Zwiastowaniem
bogactwem i nadzieją Kościoła. Pańskim, Poczęciem Chrystusa,
Zdaję sobie jednak sprawę, że Wcieleniem Chrystusa, Zwiamodlitewne uobecnienie doma- stowaniem Maryi. Odnowiony
ga się dopełnienia przez osobiste spotkanie. Dlatego zapraszam Was do Jarosławia, gdzie
w blasku Miłosierdzia Bożego świętować będziemy dzień
wspólnoty w duchowej łączności
z Ojcem Świętym Benedyktem
XVI i młodymi całego świata.
Wspólnie uklękniemy do modlitwy i podejmiemy ewangeliczną
refleksję, która, mam nadzieję,
zaowocuje odkryciem, że „tylko
Bóg jest ostatecznym oparciem
dla wszystkich wartości, tylko
On nadaje ostateczny sens naszej
ludzkiej egzystencji. Tylko Bóg jest
dobry, ponieważ jest „ miłością „
(Jan Paweł II - List do młodych
1985).
     W tym miejscu słowa wdzięczności kieruję do władz i mieszkańców
oraz duszpasterzy Jarosławia, którzy już od jesieni ubiegłego roku,
przygotowują się na przyjęcie kilku tysięcy młodych pielgrzymów,
aby dać w ten sposób świadectwo
chrześcijańskiej gościnności.
dokończenie na str. 2

Kalendarz liturgiczny
nazywa je Zwiastowaniem Pańskim i nadaje
mu rangę uroczystości.
Wszystkie wspomniane
wyżej nazwy wskazują
na teologiczną treść uroczystości Zwiastowania
Pańskiego.
Centralnym tematem
jest oczywiście wydarzenie Wcielenia. Jezus
Chrystus, Syn Boży,
przyjął ludzkie ciało,
stał się człowiekiem.
Bóg do zrealizowania
swoich odwiecznych
planów wybrał Maryję, aby stała
się Matką Syna Bożego. Wydarzenie to przedstawia fragment
Ewangelii wg św. Łukasza czytanej w tym dniu. Anioł Gabriel
objawia, czyli zwiastuje Maryi
Boże zamiary: Oto poczniesz
i porodzisz Syna, któremu nadasz
imię Jezus. Będzie On wielki
i będzie nazwany Synem Najwyższego. W tych słowach Anioła
dokończenie na str. 2

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Iz 43,16-21

Obietnica nowego wyzwolenia

REFREN PSALMU: Pan Bóg
uczynił wielkie rzeczy dla nas.
II CZYTANIE: Flp 3,8-14

Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do powstania z martwych

EWANGELIA: J 8,1-11

Od tej chwili już nie grzesz

J

ezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się
znów w świątyni. Wszystek lud
schodził się do Niego, a On,
usiadłszy, nauczał. Wówczas
uczeni w Piśmie i faryzeusze
przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na
cudzołóstwie, a postawiwszy
ją na środku, powiedzieli do
Niego: „Nauczycielu, kobietę
tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz
nakazał nam takie kamienować.
A Ty co mówisz?”...
...„Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci na nią
kamień”...
...Nikt cię nie potępił?”. A ona
odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł
do niej Jezus: „I Ja ciebie nie
potępiam. - Idź, a od tej chwili
już nie grzesz”.
31 MARCA g.20.00

Droga Krzyżowa
dla całego miasta od
O.Reformatów do Rynku
9-11 kwietnia

Spotkanie Młodych
13 kwietnia g.11.00

Uroczystości Katyńskie
Bp Adam Szal
Dyżur - pomoc
w wypełnianiu PIT-ów
w godz. 16.00 - 17.30
Sala komputerowa
w podziemiach Kościoła



Chrystus Królem

Rekolekcje Parafialne

Uroczystość Zwiastowania cjatywa tej zbawczej interwencji
Pańskiego
pochodzi całkowicie od Boga,
dokończenie ze str. 1
zawarta jest cała treść teologiczna
uroczystości Zwiastowania, czyli
fakt poczęcia Jezusa. Sprawcą
poczęcia jest Duch Święty. Ini-

List Abp J. Michalika

21 - 24 marca
który jednak oczekuje zgody MaRekolekcje
prowadzi
ks. Tadeusz Lubiatowski
ryi. Pozytywna odpowiedź Maryi
zapoczątkował erę mesjańską,
czyli czas zbawienia i odkupienia Niedziela 21 marca
Wtorek 23 marca
człowieka, czas Królestwa BożeWszystkie
Msze
św.
z
nauką
8:00 – Msza św. z nauka
go, które przyszło na ziemię.
rekolekcyjną
17:30 – Naboż. - Koronka
Poniedziałek 22 18:00 – Msza św. z nauką

marca

Środa 24 marca

by uczestniczyć w Eucharystii
8:00 – Msza św. z nauką
8:00 – Msza św. z nauka ogólną
i uroczystym rozesłaniu.
17:30 – Naboż. - Koronka
17:30 – Nowenna
   Drodzy Młodzi Diecezjanie
18:00 – Msza św. -  zakończenie
    Wielopokoleniowość modlitwy 18:00 – Msza św. z nauką
i Mieszkańcy Jarosławia.
i świadectwa wiary jest wiel     Już dzisiaj cieszę się na Spotka- ką wartością i potrzebą chwili
Spowiedź: 27 Marca (Sobota)
nie, które rozpoczniemy w piątek- obecnej. Dlatego raz jeszcze
9 kwietnia o godz. 18.30 - cele- serdecznie zapraszam młodzież
w godz. 9.00-12.00 i 14.00-17.00
bracją nabożeństwa w kościołach naszej archidiecezji do Jarosłastacyjnych pn. „Myśmy poznali wia, zaś mieszkańców Miasta goi uwierzyli Miłości” szczególnym rąco zachęcam do udziału - wraz
momentem bogatego - sobotniego z młodzieżą - w tej wielkiej Mod- W Unii Europejskiej dokonano w państwie, w którym obowiązuje
programu będzie Adoracja Krzyża litwie Wielkanocnej w niedzielą w ciągu roku ok. 1,2 miliona, ustawa bardzo podobna do polw kościołach pw. Chrystusa Kró- Miłosierdzia Bożego.
czyli 42 proc. spośród tych skiej? – Zaczęto nadinterpretować
la, Bożego Ciała i Matki Bożej
aborcji. Gdyby jednak udało przepis o zagrożeniu zdrowia koBolesnej. W niedzielę Miłosier-     W oczekiwaniu na Spotkanie się uniknąć nawet tej części biety – wyjaśnia europoseł Kondzia Bożego o godz. 11.00 zgro- z serca błogosławię.
europejskich aborcji, wystar- rad Szymański. – Zaświadczenia
madzimy się najpierw na Palcu
czyłoby to, aby zlikwidować o takim zagrożeniu wystawiają
przy Kolegiacie, gdzie będzie
roczny deficyt przyrostu natu- tam nawet psychologowie. Na
obrzęd poświęcenia i przyjęcia
ralnego na naszym kontynencie. tym jednak nie koniec. Hiszpańbiałej szaty, a następnie w procesji
ski parlament uchwalił właśnie
Przemyśl, 15 marca 2010 r.     Sama Unia nie jest pod tym ustawę o „zdrowiu seksualnym
udamy się na jarosławski rynek,
względem jednorodna. Warto i reprodukcyjnym oraz dobrozwrócić uwagę, że troje z każdych wolnym przerywaniu ciąży”.
nienarodzonych zabija W zeszły piątek podpisał ją, mimo
Duchowa adopcja dziecka nienarodzonego czworga
się w 15 krajach tzw. starej Unii, apeli hiszpańskich katolików,
czyli w państwach najbogatszych.
Co to jest duchowa adopcja?
Reszta przypada na pozostałych 12 państw. Liczba aborcji
Duchowa adopcja jest modlitwą w Unii stopniowo wzrasta
w intencji dziecka zagrożonego (w ciągu dziesięciu lat wzrost
zabiciem w łonie matki. Trwa o 8,3 proc.), podczas gdy poza nią
wyraźnie spada (o 49 proc. w tym
dziewięć miesięcy i polega na samym czasie). Nie jest więc prawcodziennym odmawianiu jednej dą, że aborcja ma głównie podłoże
tajemnicy różańcowej – radosnej, ekonomiczne, choć oczywiście
światłą, bolesnej lub chwalebnej może to być jeden z czynników.
(Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Ma   Tak jest z pewnością w Rumunii,
rio) oraz specjalnej modlitwy która ciągle znajduje się wśród
w intencji dziecka i jego rodziców. państw przodujących w zabijaniu
Do modlitwy można dołączyć nienarodzonych. Jednak poprawa
dowolnie wybrane dodatkowe sytuacji materialnej mieszkańców
zbiegła się w ciągu ostatnich król Juan Carlos I. Choć sam
postanowienia.
ośmiu lat ze spadkiem aborcji monarcha też deklaruje się jako
o ponad połowę. – W krajach katolik, już wcześniej zatwierdził
25 marca
takich jak Rumunia aborcja może swoim podpisem ustawę legalibyć traktowana jako spadek po zującą związki homoseksualne.
komunizmie, dlatego bardziej
dostrzega się jej negatywny wy-    Według przepisów nowego praW Europie zabija się rocznie instytucją, niezależną od rządów, miar moralny – twierdzi Jacek wa, osoby powyżej 16. roku życia
w łonie matki tyle dzieci, ilu partii i organizacji religijnych, Sapa, prezes Fundacji Komitetu będą mogły dokonać aborcji bez
mieszkańców mają Estonia, oparł swój raport na badaniach Obchodów Narodowego Dnia Ży- zgody rodziców. Do 14. tygodnia
Cypr, Luksemburg i Malta statystycznych, przeprowadzo- cia. – Z kolei na Zachodzie, który ciąży nie będą obowiązywały
nych m.in. przez Eurostat. Wska- nie doświadczył tego systemu, żadne ograniczenia w zabijaniu
razem wzięte.
    Co 11 sekund ginie w Euro- zują one, że łączna liczba aborcji postrzega się aborcję jako prawo nienarodzonych, zaś do 22. tygopie dziecko wskutek aborcji dokonanych w Europie w roku człowieka – dodaje.
dnia aborcja będzie dozwolona
– wynika z raportu przygoto- 2008 wynosi ok. 2,9 miliona. Ta
w przypadku zagrożenia życia lub
wanego przez Instytut Polityki ilość dzieci zabitych w łonie matki Podpis katolickiego króla
zdrowia matki, albo poważnych
jest
większa
niż
populacja
niejedRodzinnej (Institute for family
    Odwrotny do rumuńskiego nieprawidłowości w rozwoju
Policies – IPF). Daje to 327 abor- nego państwa europejskiego, np. proces można zaobserwować płodu. Biorąc pod uwagę fakt,
cji na godzinę i 7468 dziennie. Słowenii czy Łotwy. Aby otrzy- w Hiszpanii. Tu z kolei liczba że nawet przy obowiązujących
mać podobną liczbę, należałoby dzieci zabijanych w łonie matki zapisach zabicie dziecka w łonie
zsumować mieszkańców Estonii, wzrosła prawie dwukrotnie w ciąAborcja w liczbach
dokończenie na str. 3
   IPF, który jest międzynarodową Cypru, Luksemburga i Malty! gu ośmiu lat. Co takiego stało się
dokończenie ze str. 1

Dzień Świętości Życia

Chrystus Królem

Dzień Świętości Życia

Świetlica „U KOLPINGA”



To właśnie w imię „zdrowia reprodukcyjnego” pracownicy hiszpańdokończenie ze str. 2
skiej służby zdrowia będą szkoleni
matki jest stosunkowo proste, do zabijania nienarodzonych. Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak, Maria Konopelska.
należy uznać nową ustawę za
Pomoc pedagoga. Anna Welc - Kajder, Lidia Brodowicz,  Lidia Przyniemal równoznaczną z prawnym Obudź się, Europo
usankcjonowaniem aborcji na     Zarówno Konrad Szymański, bylska, Sylwia Szwabowicz, Joanna Brudek, Agnieszka Buryło.
życzenie. – Na szczęście także jak i Jacek Sapa zwracają uwagę, Pedagog wspierający. Krystyna Korecka, Katarzyna Gmyrek.
w Hiszpanii następuje przebudze- że najwięcej aborcji dokonuje się Psycholog: Monika Raróg.
nie – zauważa Konrad Szymański. w Wielkiej Brytanii, która postawi- Korepetycje:
Wielu Hiszpanów nie zgadza się ła na wczesną edukacją seksualną matematyka:
z nowo uchwalonym prawem. i rozpowszechnianie środków an- - Krystyna Korecka  (środa – godz. 16:00 – 18:00),
Świadczą o tym ponadmilionowe tykoncepcyjnych wśród młodych - Maria Konopelska (poniedziałek 15:30 – 17:00),
demonstracje w obronie życia na ludzi. – To właśnie tam mamy - Aneta Zgryźniak (środa – godz. 17:00 - 18:00),
ulicach Madrytu, a ostatnio także największą ilość niechcianych - Michał Kud (środa);
manifestacje w innych, większych ciąż wśród nastolatek – podkreśla j. polski:
i średnich miastach. Niestety, usta- Szymański. Sapa przypomina - Anna Welc - Kajder (co drugi czwartek miesiąca – godz.
wa ma wejść w życie już 5 lipca. przypadek amerykańskiego sta- 16:00 – 17:30),
nu Luizjana, który borykał się zajęcia z logopedii:
W imię zdrowia
z podobnym problemem: – Do- - Anna Welc - Kajder (co drugi piątek miesiąca – godz. 16:00
     Jakie będą skutki wprowa- piero wprowadzenie do szkół – 17:30);
dzenia nowego prawa? Instytut programów propagujących wstrze- Radca prawny:
Polityki Rodzinnej przewiduje, mięźliwość zmieniło tę sytuację. Maria Drabik - 30 III, 27 IV, 25 V  - godz. 16.30.
Tomasz Oronowicz - 1 III, 5 IV, 5 V - godz. 16.30.
że roczna liczba aborcji dokonywanych w Hiszpanii wzrośnie w     Co jeszcze można zrobić, by
ciągu pięciu lat z ok. 115 tys. do powstrzymać aborcyjną machinę? Dyżury w kuchni
150 tys. Tym samym Hiszpania IPF wyznacza kilka takich celów.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
stanie się, wraz z Wielką Bryta- Po pierwsze zwraca uwagę na
nią i Francją, krajem o najwięk- potrzebę pomocy socjalnej, w tym
22 III
23 III
24 III
25 III
26 III
szej liczbie aborcji w Europie. finansowej, dla kobiet w ciąży. Po T. Krępa
M. Krupa
E.
Czarnecka
E.
Mazur
Stażystki
M. Słowik
IPF zwraca uwagę na niezgod- drugie wskazuje na konieczność R. Osuch
A. Nykiel
E. Waszczuk
G. Sopel
ność nowej ustawy z hiszpańską szerzenia wiedzy na temat alterna- I. Kiper
29 III
30 III
31 III
1 IV
2 IV
konstytucją. Dotyczy to zarówno tyw dla zabijania nienarodzonych
Krupa
Stażystki
Przerwa
świąteczna
zagwarantowanego w konstytucji i konsekwencji aborcji u kobiet. Po M.
K. Stopa
prawa do życia dla wszystkich, jak trzecie podkreśla, jak ważne jest
i prawa rodziców do wychowania wspieranie polityki gwarantującej
dzieci zgodnie ze swoimi prze- prawa nienarodzonego dziecka
konaniami. Ustawa wprowadza i ułatwiającej godne maciebowiem obowiązkową eduka- rzyństwo. Wreszcie proponuje
cję seksualną, „ze szczególnym konkretne rozwiązania prawne.
uwzględnieniem perspektywy W przypadku Hiszpanii postuluje
genderowej”. Co to znaczy?
wycofanie nowej ustawy, a także
likwidację zapisu o „psychoW skrócie można powiedzieć, że logicznym ryzyku dla matki”,
chodzi tu o ignorowanie wynika- który stanowi najpoważniejszą
jących z biologii różnic między lukę w obowiązującym prawie.
mężczyzną a kobietą. Nieważne,
czy jesteś mężczyzną, czy kobietą,    Z raportu IPF wynika jasno, że
ważne, kim się czujesz – mówią w Europie rozgrywa się batalia,
genderowcy. Za cel stawiają sobie której stawką jest życie nienarowalkę z „heteropatriarchatem”. dzonych. To walka, której efekty
Perspektywa genderowa zrobiła nie są widoczne od razu, ale przyogromną karierę w świecie aka- padek Polski czy Rumunii poka- PIĄTEK (9.IV.)
demickim, teraz zdobywa coraz zuje, że budzenie świadomości 12.00-17.00 - Zgłoszenia w recepcjach
szersze przestrzenie w świecie społeczeństwa stopniowo przynosi 18.30 - Zawiązanie wspólnoty i celebracja nabożeństwa:
polityki. Ulubione przez gende- efekty w postaci mniejszej ilości             „Myśmy poznali i uwierzyli Miłości”
rowców pojęcia „homofobia” czy aborcji. Oby obudziła się cała
„zdrowie reprodukcyjne” stały się Europa.
SOBOTA (10.IV.)
zaklinaczami rzeczywistości i baSz. B. GN 10/2010 8:30   - Msza Św. i spotkania w grupach dzielenia
tem na tych, którzy myślą inaczej.
14.00 - Spotkania z cyklu „Dumni z Ewangelii”
         m.in. Pop Oratorium, Koncert Magdy Anioł i spotkanie
             z egzorcystą
19.00 - Celebracja nabożeństwa:
            „Tak Bóg umiłował świat” - Adoracja Krzyża
Do PIT wpisujemy:
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (11.IV.)
- nazwę OPP –
„Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 8.30   - Jutrznia i spotkania w grupach dzielenia
11.00 - Obrzęd pobłogosławienia Białych Szat (pl. przy Kolegiacie)
w Jarosławiu”
            Biała Procesja i Msza Św. (Rynek Miasta)
- numer KRS –  

Spotkanie
Młodych
Archidiecezji
Przemyskiej
9-11.04.2010
Jarosław

Każdy może
pomóc!

1%

z podatku na rzecz
organizacji pożytku
publicznego

0000033774
Pomoc w wypełnianiu PIT-ów

od poniedz. do piątku 16.30 - 17.30.

Tenis stołowy

-

I Liga

PKS KOLPING

II Liga

PKS KOLPING II - Spektrum Słopnice 6 : 4

Silesia Miechowice 0 : 10

Punkty: Dziukiewicz - 2,5, Dudek - 2,5, Wałczyński - 1.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 21 III 10 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, J. Piróg, T. Sabat.
godz. 16:00 - J. Gwóźdź, T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 28 III 10 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
PONIEDZIAŁEK – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
WTOREK – Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
ŚRODA – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
CZWARTEK – Róża VI św. Krzysztofa
- p. Osuch
PIĄTEK -  Parafialny Klub Sportowy
Kolping-Jarosław
SOBOTA – Armia Pana + Wspólnota osób zbierających składki na
inwestycje
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

13.03.2010 r. os. Kombatantów
bl. 8 m: 16-25. Sprzątali: J. i T.
Fedanowie, Puka. Razem – 20 zł
na środki czystości i kwiaty.
15.03.2010 r. os. Kombatantów
bl. 9 m: 1-15. Sprzątali: Szynal,
D. Szczerbiński, Gut, Sopel, Ataman, Groszek. Razem – 35 zł na
środki czystości i kwiaty.

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. Od dziś zaczynamy rekolekcje
parafialne, które będą trwały do
środy (24 III), natomiast spowiedź parafialna będzie dopiero
w sobotę 27 marca. Rekolekcje
to najważniejsza cząstka okresu Wielkiego Postu. Chcielibyśmy, żeby w tym czasie nastąpiło wielkie duchowe poruszenie
w naszych rodzinach i w sercu
każdego poszczególnego parafianina. Postarajmy się razem, aby
w rekolekcjach wzorowo uczestniczyły jak najliczniej osoby dorosłe
oraz młodzież. Szczegółowy program znajduje się w gazetce. Msze
św. z nauką rekolekcyjną będą
od poniedziałku do środy o godz.
8.00 rano i 18.00 wieczorem.
3. W czwartek (25 III) Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego – Dzień
Świętości Życia – modlimy się
o poszanowanie ludzkiego życia
od chwili poczęcia aż do naturalnej
śmierci. W tym dniu szczególnie
zachęcamy do podejmowania
duchowej adopcji dzieci nienarodzonych i krucjaty modlitwy
w intencji małżeństw zagrożonych
rozbiciem.
4. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz. 17.00,
natomiast dla dorosłych w piątek
o godz. 17.00.
5 . Wa ż n y m w y d a r z e n i e m
w miesiącu marcu będzie wspól-

na Droga Krzyżowa dla całego
miasta w Wielką Środę 31 marca o godz. 20.00 na trasie od
O. Reformatów do Ratusza. Już
dziś zapraszamy z lampionami.
6. W kiosku można nabyć wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas.
7. W przedsionku kościoła są Wielkopostne Skarbonki Caritas, które
w Wielki Czwartek przynosimy
do kościoła.
8. Do piątku trwa konkurs na najlepszą palmę, pisankę, serwetkę
i wielkanocny stroik. Składamy je
w kancelarii parafialnej.
9. W dniach 22-26 marca w Galerii
– Rynek 6 odbędzie się wystawa
pt. „Spacerkiem po wiosennej
palecie”. Na tej wystawie swoje
prace będą prezentowały nasze
dzieci z sekcji świetlicy „U Kolpinga”: plastyczna, modelarska
i hafciarska.  
10. Dyżur do sprzątania kościoła
22 III 10 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 10 m.
1-12 oraz 27 III 10 (sobota wieczorem) os. Kombatantów bl. 10
m. 13-24.
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.

Bartosz Stanisław BISTROŃ
s. Wacława i Alicji
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Karolina Daria GAŁUSZKA
c. Leszka i Grażyny
zam. Jaroslaw, os. Kopernika
Tadeusz Mieczysław BARSZCZAK
s. Mariana i Emilii
zam. Świebodna
Wioletta Ewa SYKAŁA
c. Władysława i Danieli
zam. Jaroslaw, ul. Morawska

+ Stanisław (21).

9:30

+ Zdzisław Korytko w 1 roczn.
śmierci.

11:00

+ Leopold Kruk w 2 roczn. śmierci.

12:15

++ Kazimierz, Zofia, Jan.

16:00

+ Regina (21).

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Regina (22).
2) + Stanisław (22).

Poniedziałek 22 III

8:00
18:00

1) + Józef.
2) ++ Za zmarłych Rodziców:
Weronika i Józef, Maria i Albin,
-i za brata Marka.

7:00

1) + Regina (23).
2) + Stanisław (23).

Wtorek 23 III

8:00
18:00

1) + Zygmunt w 6 roczn. śmierci.
2) + Franciszek Pawlak - od pracowników WZRB.

7:00

1) + Regina (24).
2) + Stanisław (24).

Środa 24 III

8:00

18:00

1) Dziękczynna za 18 lat pracy w naszej parafii ks. Prałata
z podziękowaniem za wszystkie
dzieła, ktorych dokonał z prośbą
o zdrowie, błogosł. Boże i dary
Ducha Św. na dalsze lata posługi
kapłańskiej.
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosł. dla Moniki z okazji 18
urodzin.

7:00

1) + Regina (25).
2) + Stanisław (25).

18:00

1) + Józef Majcher w 9 roczn.
śmierci.
2) O zdrowie i potrzebne łaski
Boże dla Natalii w 1 roczn. urodzin.

7:00

1) + Regina (26).
2) + Stanisław (26).

18:00

1) + Stanisława.
2) O zdrowie i Boże błogosł. dla
Kazimierza.

7:00

1) + Regina (27).
2) + Stanisław (27).

18:00

1) + Ludwik Pichitko w 17 roczn.
śmierci.
2) ++ Michał Hamelusz, Walerian
i Maria.

8:00

+ Maria Kud w 3 roczn. śmierci.

W minionym tygodniu w naszym kościele odbyły się rekolekcje dla Gimnazjum nr 1
oraz dla SP 10. Bardzo dziękujemy nauczycielom za obecność, duże zaangażowanie
i pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji.

9:30

O Boże błogosł. z okazji imienin
dla Kazimiery.

11:00

+ Regina (28).

12:15

++ Maria, Józef, Antoni.

24 kwietnia

16:00

+ Stanisław (28).

Dzień Montowania Drogi Krzyżowej na Heluszu

18:00

Za parafian.

Czas rekolekcji

Czwartek 25 III

Piątek 26 III

Sobota 27 III

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

Niedziela 21 III
8:00

Niedziela 28 III

Dziękujemy za dodatkowe ofiary na
stacje Drogi Krzyżowej:

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
27.03.89 – Józef i Ewa B.

w rocznicę śmierci:
23.03.94 – Aniela Mielniczek

26.03.94 – Jadwiga Gronowska
23.03.00 – Stanisław Rupar
25.03.01 – Józef Majcher
22/03.04 – Aniela Mrozowicz
25.03.09 – Weronika Pichitko

M. Brodowicz, M. Bąk, S. i G.
Dzięciołowscy, J. Lichończak,
K. i S. Świstalski, S. Makarska,
Róża św. Magdaleny. Razem
- 460 zł.

