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(517) 20 marca 2011

Marsz za
życiem
W czwartek 24 marca odbędzie
się III Przemyski Marsz dla Życia
i Rodziny. Zawiązanie wspólnoty
o godz. 15.00 przy pomniku Jana
Pawła II na Placu Niepodległości, ok. godz. 15.30 modlitewny
przemarsz ulicami miasta. Po
zakończeniu Marszu prelekcja
pt. Życie każdego jest cenne jak
Twoje - pomóż je ocalić oraz
koncert Tomasza Kamińskiego.
W piątek, 25 marca w Dzień
Świętości Zycia o godz. 18.00, uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego
Arcybiskupa Józefa Michalika
w Bazylice Archikatedralnej. Mszę
świętą poprzedzi modlitewne czuwanie w obronie życia. Serdecznie
zapraszamy.
25 marca

Uroczystość
Zwiastowania
Pańskiego
Zwiastowanie Pańskie to święto
zarówno Jezusa Chrystusa, jak
i Najświętszej Maryi Panny, która
została wybrana przez Ojca Niebieskiego na Matkę Syna Bożego.
Jest to wspomnienie początku
dzieła odkupienia oraz nierozerwalnego i oblubieńczego zjednoczenia natury Boskiej i ludzkiej
dokończenie na str. 3

Ad Gentes
20 marca 2011 roku (II niedziela
Wielkiego Postu) przypada kolejny
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami, którego
widocznym efektem jest także
zbiórka pieniężna we wszystkich
parafiach na rzecz polskich misjonarzy.
Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy
Konferencji Episkopatu Polski,
zajmujące się statutowo współpracą z polskimi misjonarzami, będzie
przekazywać te środki na realizację
dokończenie na str. 3

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Rdz 12,1–4a

Powołanie Abrahama na ojca ludu
Bożego

REFREN PSALMU: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.
II CZYTANIE: 2 Tm 1,8b–10
Bóg nas powołuje i oświeca

EWANGELIA: Mt 17,1–9
Przemienienie Pańskie

...Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich,
a z obłoku odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie”...
Kalendarz wydarzeń

20. III. g. 18.00 KCK
Misterium „Solvay natchnienie trudnego dobra”

21 - 23 . III.
Rekolekcje dla dzieci

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
25 III g. 19.00
Munina

2. IV. g. 19.30
Droga Krzyżowa
ulicami miasta
Od NMP Królowej Polski do Opactwa

8. IV. g. 19.00 KCK
Koncert Papieski

Młodzi Młodym
Uroczystości Katyńskie
z poświęceniem
„tablic Smoleńskich”

11. IV. g. 11.00
Bp Adam Szal



Chrystus Królem

Beatyfikacja - Modlitewne przygotowanie
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię (Mt 6,9).
Rozpoczynamy w imię Boże naszą rekolekcyjną drogę od zwrócenia naszej pamięci ku najstarszym źródłom Objawienia. Pięcioksiąg
Mojżesza przynosi świadectwo Narodu Wybranego o „Bogu ojców
naszych, Bogu Abrahama, Bogu Izaaka i Bogu Jakuba” (por. Wj
3,6.15-16)). Jest On Bogiem jedynym i nie ma innego. Jego tajemnicze
imię JESTEM, objawione Mojżeszowi na pustyni, wyrażone zostało
świętymi znakami układającymi się w słowo JAHWE i zastępowane
było z czasem, z powodu wielkiej czci dla Jego świętości, słowem
ADONAI - PAN. Wizja powołania proroka Izajasza przed tron Boga
zawiera w sobie elementy hołdu duchów anielskich śpiewających
nieustannie: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów” (por. Iz
6,3). Wszechmoc i potęga Boga - stwórcy i władcy wszystkiego, co
istnieje, onieśmiela człowieka, który ma przemawiać w Jego imieniu.
Imię bowiem nie służy tylko odróżnieniu, nie jest czymś przyziemnym
i potocznym. W sensie biblijnym ujawnione imię zawiera tajemnicę
tożsamości i powołania, wyraża osobowość i jakąś najgłębszą suwerenność osoby. Stąd w naszej mowie imieniem pierwszym naszego
Stwórcy jest BÓG.
W początkowych księgach Pisma Świętego znajdujemy pierwsze
ślady tęsknoty człowieka za tym, by opisywać doświadczenie najgłębszej więzi z Bogiem pojęciami i obrazami zaczerpniętymi z życia
domowego, społecznego i wspólnotowego. Już epoka patriarchów
w drugim tysiącleciu przed Chrystusem otwiera się na takie ludzkie
mówienie o Bogu. Jeżeli On sam upomina się w Dekalogu o cześć
dla swego imienia (por. Wj 20,7), to znaczy, że Izraelici od początku
narażeni byli na pokusę magii posługującej się zaklęciami, na zdrady
przymierza wyrażane przysięganiem na imiona bożków pogańskich,
na próby zawłaszczania Bożych tajemnic przez wróżby i horoskopy.
Czyż i nasze czasy nie kryją tego rodzaju błędów i słabości? W epoce
królewskiej Izrael potrzebował umocnienia poprzez przypominanie
o Bożej opiece w zbawczej historii narodu. Kiedy to pośród tytułów
królewskich pojawia się obietnica „synostwa Bożego”, także Boże
ojcostwo wobec potomków dwunastu pokoleń nabiera coraz wyraźniejszych rysów w zapisie biblijnym. Takim dokumentem odradzającej
się wiary jest testament umierającego Mojżesza zapisany w formie
pieśni, psalmu, hymnu:
„Posłuchaj, niebo, tego, co powiem,
i ty, ziemio, usłysz moje słowa!
Niech jak deszcz spłynie moje pouczenie,
a słowa niech opadną jak rosa,
jak łagodny deszcz na soczystą trawę
i jak krople dżdżu na zioła.
Gdyż będę głosił imię PANA:
Uznajcie wielkość naszego Boga!
On jest skałą, a Jego dzieła są doskonałe,
bo wszystkie Jego drogi są słuszne.
On jest Bogiem wiernym i nie ma w Nim fałszu,
On jest sprawiedliwy i prawy.
Zgrzeszyli przeciw Niemu,
tak zbrukani, że nie są Jego dziećmi,
lecz pokoleniem przewrotnym i zepsutym.
To tak chcesz się odpłacić PANU,
ludu głupi i nierozumny?
Czyż to nie On jest twoim ojcem,
który cię stworzył i umocnił?
Przypomnij sobie dawne czasy,
rozważ dzieje wielu pokoleń;
poproś ojca, by ci opowiedział,
i twoich starców, by ci oznajmili:
Gdy Najwyższy obdarzał dziedzictwem narody,
kiedy porozdzielał synów Adama,
wtedy ustanowił granice dla ludów,
według liczby synów Izraela.
Jego lud jest bowiem własnością PANA (...)” (Pwt 32,l-9a).
Już w tej pięknej modlitwie jednego z największych proroków

przed Chrystusem słychać echo
dziecięcych tęsknot Izraela
i w języku modlitwy czujemy
moc ojcowskiego napomnienia,
wezwanie do mądrego wspominania przeszłości. Tak oto zbiorowa szkoła wierności staje się
także pomocą dla indywidualnego
rachunku sumienia. My, chrześcijanie, pamiętamy również cenne
świadectwo pierwszych pokoleń
Kościoła, powstałe w tym samym czasie, co Ewangelie kanoniczne,
które wyraża wielką wdzięczność za objawienie świętości Bożego
imienia przez słowa i dzieła Chrystusa Pana. Nazywanie Boga „ojcem”
wydaje się już czymś naturalnym i oczywistym:
„Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za świętą winorośl Dawida, sługi Twego,
którą objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego. (...)
Dziękujemy Ci, Ojcze Święty,
za święte Imię Twoje,
które z woli Twojej zamieszkało w sercach naszych,
i za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność (...)”.
(Didache, IX, 2; X, 2)
Rozważanie o świętości Bożego imienia jako znaku miłości do niebieskiego Ojca każe nam pamiętać zarówno o zwyczajnym szacunku
(nie wymawiaj go „nadaremno”, to znaczy w sytuacjach bezmyślnych
albo nawet bluźnierczych), jak też traktowaniu „Boga jako Boga”,
a nie jako rodzaj ludzkiego wymysłu lub elementu świeckiej kultury.
Uświęcenie Bożego imienia, według szkoły modlitewnej samego
Jezusa, oznacza jakieś nadprzyrodzone rozpoznanie w Nim źródła
naszego istnienia i fundamentu naszego wychowania jako dzieci
Bożych. Taką lekcję życia chrześcijańskiego odebraliśmy od sługi
Bożego Jana Pawła II.
Kiedy mówimy o Papieżu „Ojciec Święty”, możemy to wyrażenie
traktować jako jeden z oficjalnych tytułów biskupa Rzymu. Jednak dla
człowieka wierzącego każdy następca św. Piotra jest także „naszym
ojcem” w sensie pasterskiej odpowiedzialności i przewodnikiem przez
życie poprzez swoje osobiste świadectwo. Tym bardziej chcemy to
przyjąć w papieżu z Polski. Chcąc przywołać najcenniejsze pouczenia
Jana Pawła II o Bogu Ojcu, o „patrocentrycznym” chrześcijaństwie,
zacznijmy od fragmentu encykliki o miłosiernym Ojcu: „Im bardziej posłannictwo, jakie spełnia Kościół, jest skoncentrowane na
człowieku, im bardziej jest, rzec można, «antropocentryczne», tym
bardziej musi potwierdzać się i urzeczywistniać teocentrycznie, to
znaczy być skierowane w Jezusie Chrystusie ku Ojcu. (...) Dziś pragnę
powiedzieć, że otwarcie na Chrystusa, który jako Odkupiciel świata
w pełni objawia człowieka samemu człowiekowi, nie może dokonać
się inaczej, jak tylko poprzez coraz dojrzalsze odniesienie do Ojca
i Jego miłości” (Dwes in misericordia, 1).
Kiedy chcemy przywoływać „po imieniu” naszego Sługę Bożego,
wypowiadamy najpierw jego imiona chrzcielne: Karol Józef - pierwsze
po ojcu, drugie prawdopodobnie ze względu na patriotyczny szacunek
dla marszałka Piłsudskiego. Pamiętamy też, że wybór imion pontyfikalnych „Jan Paweł” wziął się z pragnienia soborowej kontynuacji
odnowy Kościoła obecnej w posłudze wielkich poprzedników: Jana
XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I. Niektórzy nazywali go „papieżem
Polakiem”, co raczej jego rodakom dodaje zaszczytu, niż wynosi
naród polski ponad inne. Wszak nie mówimy: papież Niemiec, Włoch
czy Amerykanin. Inni już nazywają go Janem Pawłem Wielkim, co
jest raczej świecką pochwałą i wyrazem podziwu niż szczerej wiary
w jego świętość.
Jeżeli pragniemy dziękować za jego świętość, powróćmy duchem
do ostatnich godzin wigilii Niedzieli Miłosierdzia 2 kwietnia 2005
roku, by prosić naszego Ojca niebieskiego o uświęcenie imienia tego,
którego na ziemi nazywaliśmy Jego Świątobliwością, Ojcem Świętym,
ojcem pokolenia JP2.

Chrystus Królem

Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego
dokończenie ze str. 1
w jednej osobie Jezusa z Nazaretu.
Dzieje uroczystości sięgają swoimi
korzeniami do pierwszych świąt
Pańskich – Bożego Narodzenia
i Objawienia Pańskiego. Zwiastowanie jest pierwszym zwiastunem
uroczystości Bożego Narodzenia:
oto do chwili narodzin oczekiwanego przez tysiące lat Mesja-

sza Pańskiego pozostało jedynie
dziewięć miesięcy. Zbawiciel
świata jest już poczęty i niebawem
przyjdzie na świat w ludzkim ciele.
Pismo Święte uwypukla dwie
istotne sprawy. Chodzi o dziewicze poczęcie Syna Bożego Jednorodzonego i o zgodę Maryi na

przyjęcie do swojego łona Jezusa
Chrystusa, jedynego Zbawiciela
świata i wszystkich ludzi.
Z tychże powodów uroczystość
Zwiastowania Pańskiego ma wielkie chrystologiczne i mariologiczne znaczenie. Ma również wymiar
czysto ludzki. Uczy nas bowiem
szacunku dla życia ludzkiego od
samego momentu jego poczęcia.
Podkreśla też niezwykłą rolę macierzyństwa, które w naszych czasach jest przez wielu ludzi mocno
deprecjonowane. Ileż niewinnych
dziewcząt i chłopców, mających
już stworzoną przez Boga duszę
nieśmiertelną, zostało zamordowanych przez własne matki, które
nie mogły znieść zwiastowania
narodzin swojego dziecka. Ileż
to matek uczyniło swoje łono
grobem!
Wszystko to zachęca nas do
dziękczynienia Zbawicielowi za
konsekrację łona matczynego,
pierwszego mieszkania człowieka.
Medytując nad tajemnicą Zwiastowania Pańskiego, pomyślmy o tajemnicy życia prenatalnego, przed
urodzeniem. Niech ta uroczystość
stanowi dla wszystkich fundament
chrześcijańskiego stosunku do
życia każdego człowieka.



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
Poniedziałek
21 III
Sekcja
kulinarna
28 III
Sekcja
kulinarna

Wtorek
22 III

Środa
23 III

W. Śmiech

L. Puchyr

29 III
W. Śmiech

Czwartek
24 III
K. Stopa

30 III
L. Puchyr

Piątek
25 III
Ł. Rzepa

31 III
K. Stopa

1 IV
Ł. Rzepa

Osiedlowa Droga Krzyżowa
Oś. Tysiąclecia
i oś. Słoneczne
11.III.2011

Ad Gentes
dokończenie ze str. 1
misyjnych projektów. Celem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” jest:
- wspieranie polskich misjonarzy
Kościoła katolickiego w realizacji
ich misji;
- wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na
terenach misyjnych;
- gromadzenie i upowszechnianie
informacji o działalności polskich
misjonarzy;
- animacja misyjna w Polsce.

a. ogólne - związane z działalnością ewangelizacyjne,
b. medyczne,
c. charytatywne,
d. edukacyjne.

Udział wzięły 293 osoby, prowadził ks. Prałat z młodzieżą.

Promyczki Dobra

Od 1 stycznia 2009 roku istnieje
możliwość wspierania polskich misjonarzy poprzez wysłanie SMS-a
(dotyczy to wszystkich operatorów
sieci komórkowej, którzy zrezygnowali ze swojej prowizji) o treści
MISJE na numer 72032 (koszt
Finansowane projekty można SMS-a 2,00 zł + VAT).
podzielić na 4 grupy:

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

W niedzielę 13 marca na trzech Mszach św. wystąpił zespół Promyczki Dobra
z Nowego Sącza. Było wiele wdzięku i radości. Dziękujemy.

Najlepszy sportowiec
W edycji XXI Plebiscytu na Najlepszego - Najpopularniejszego Sportowca
i Trenera - Wychowawcę Młodzieży Miasta
Jarosławia za 2010 rok w kategorii trenerów ks. Stanisław Dyndał zajął 3 miejsce,
a w kategorii zawodników nasz judoka Maciej Mazur zajął 6 miejsce. Gratulujemy.

Podziękowanie
Bardzo dziękujemy panom Tadeuszowi Szczepanikowi i Pawłowi
Szczepanikowi za bezinteresowne wykonanie prac geodezyjnych na
terenie Ośrodka Rekolekcyjnego w Heluszu.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 20 III 11 GRUPA II
godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski,
S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński,
S. Sadowski, K. Ziobrowski.
g o d z . 9 : 3 0 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata, S. Przepłata,
W. Rogula, M. Siupik, S. Staniszewski,
L. Sarzyński.
godz. 11:00 - 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 27 III 11 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

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

za sprzątanie kościoła:

12.03.2011 r. os. Kombatantów
bl. 9 m. 16-25. Sprzątali i ofiara: K. Szumigraj, M. Seremet,
A. Zamysłowska, Wójcikiewicz,
A. W. Sobczakowie. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
14.03.2011 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 1-12. Sprzątali i ofiara:
Babiś, Freundenberger, Kołodziej
– Budzińska, Przepłata, Zięba, Sawińska, K. Czudec. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
Dziękujemy za ofiary na tablice
smoleńskie, relikwiarz Jana Pawła II:
C. i A. Trubas (relikwiarz + tablice);
M. i E. Boryło, T. i C. Gilarski,
M. Kaczorowski, F. i S. Staniszewscy, Róża św. Brygidy, T. Szczepanik,
P. Szczepanik (relikwiarz). Razem
560 zł.
Zapowiedzi przedślubne
Damian MĄTKOWSKI
s. Mieczysława i Jadwigi
zam. Jarosław, os. Piłsudskiego
Marta Danuta JARONI
c. Kazimierza i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów

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 po Gorzkich Żalach w KCK
o godz. 18.00 będzie bardzo ciekawa
sztuka teatralna – misterium na temat
pracy Karola Wojtyły w Solvay
w wykonaniu teatru z Luboczycy.
Serdecznie zapraszamy i bardzo zachęcamy do udziału. Wstęp wolny.
3. Dziś cały dzień przed kościołem
zbiórka do puszek wspomagająca
„Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes”.
4. Od poniedziałku do środy będą
odbywały się w kościele i w KCK
rekolekcje dla SP nr 10 od godz.
8.00.
5. W piątek (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.
W naszym kościele będą 3 Msze św.
o godz. 7.00, 16.00 i 18.00.

6. Przy okazji Dnia Świętości Życia
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
zwraca się z apelem o poparcie
projektu ustawy chroniącej każde poczęte życie. Zachęcamy do
poparcia wspomnianej inicjatywy
przez złożenie podpisów na specjalnie przygotowanych listach.
Przy składaniu podpisu poparcia
konieczne jest podanie numeru pesel. Podpisy będzie można składać
w Uroczystość Zwiastowania
i w następną niedzielę po Mszach
świętych.
7. Droga Krzyżowa dla dzieci będzie w ramach rekolekcji szkolnych, natomiast dla dorosłych
w piątki dwukrotnie: o godz.
17:00 w kościele i o godz. 19:00
w terenie na Małej Muninie.
W najbliższy pierwszy piątek (25
III) wieczorna Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 19.00
przed sklepem Korona. Prowadzi
Koło Misyjne, Róże, Bractwa.
Zabieramy ze sobą pochodnie
i świece.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 21
III 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 10 m. 25-36
oraz 26 III 2011 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 10 m. 37-51.

Śledztwo zakończone
Policja z prokuraturą zakończyła śledztwo o fałszywe pomówienie ks. Prałata w internecie. Ks. Prałat otrzymał pełne akta
z przesłuchań i został pouczony, iż oskarżonym grożą surowe wyroki a poszkodowany może ubiegać się o wysokie odszkodowania.
Najbardziej aktywni w pomówieniach to: Justyna K. z os. Kombatantów, Maciej S. z os. Kopernika, Jarosław P. z ul. Kosynierskiej,
Artur D. z ul. Cerkiewnej, Łukasz S. z ul. Pełkińskiej, Marek S.
z ul. Grodziszczańskiej oraz Wojciech B. z Krakowa, Konrad Ł.
z Wrocławia, Artur K. z Krosna, Małgorzata P. z Pińczowa, Dariusz R.
z Krakowa, Edward S. z Mielca, Maria D. z Niżatyc.
Zamiast odszkodowań ks. Prałat wolałby zwykłe słowo „przepraszam”.

Duszpasterstwo Nauczycieli w Jarosławiu
we współpracy z Podkarpackim
Centrum Edukacji Nauczycieli
zapraszają na
SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE
które odbędzie się w Prywatnym Gimnazjum i Szkole Podstawowej
Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu, ul.
Głęboka 1

24 marca (czwartek) godz. 17.00
prelegent:

dr Andrzej Wronka
„ Oblicza okultyzmu - szokująca prawda. Sztuka pedagogicznej walki
czy przesądzona przegrana szkolnictwa?”

Niedziela 20 III
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 tym Kręgiem.

16:00

+ Aleksander (20).

18:00

+ Józef Uderkiewicz w 5 roczn.
śmierci.

7:00

1) ++ Maria, Jan i Rodzice.
2) + Julia.

18:00

1) + Jerzy.
2) + Aleksander (21).

Poniedziałek 21 III

Wtorek 22 III
7:00
18:00

1) + Aleksander (22).
2) + Marek Mierzejewski (od
p. Heleny Lorenowicz).
Środa 23 III

7:00
18:00

+ Aleksander (23).
Czwartek 24 III

7:00
18:00

1) + Aleksander (24).
2) Dziękczynna w roczn. urodzin
dla Janiny z prośbą o opiekę
i błogosł.
Piątek 25 III

7:00
16:00
18:00

1) + Aleksander (25).
2) ++ Stanisława i Czesław.

7:00

+ Kazimiera Sobień w 1 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Aleksander (26).
2) ++ Rodzice: Salomea w 3
roczn. śmierci i Stanisław.

8:00

Za parafian.

9:30

+ Aleksander (27).

11:00

+ Maria Kud w 5 roczn. śmierci.

12:15

+ Zdzisław Korytko w 2 roczn.
śmierci.

Sobota 26 III

Niedziela 27 III

16:00
18:00

O Boże błogosł., opiekę MB
o zdrowie i potrzebne łaski dla
Michaliny z okazji 90 urodzin.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:
23.03.94 – Aniela Mielniczek
26.03.94 – Jadwiga Gronowska
20.03.95 – Aniela Trojniak
23.03.00 – Stanisław Rupar
25.03.01 – Józef Majcher
22.03.04 – Aniela Mrozowicz
20.03.05 – Kazimierz Zaborowski
25.03.09 – Weronika Pichitko
26.03.10 – Kazimiera Sobień

