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19 marca

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
Patronem
dnia 19 marca
jest św. Józef,
Oblubieniec
Najświętszej
Maryi Panny.
Józef na życie zarabiał
stolarstwem
i pracą jako
cieśla. Z Ewangelii dowiadujemy
się, że był człowiekiem prostym,
skromnym i ubogim. Bóg wybrał
go na ziemskiego opiekuna, ziemskiego ojca Jezusa.

Uważa się, że zmarł wcześnie,
jeszcze przed rozpoczęciem nauczania publicznego przez Chrystusa. Był kochającym, wiernym
małżonkiem, wzorowym Ojcem,
żywicielem i obrońcą Świętej
Rodziny.
Św. Józef jest patronem licznych
zakonów, diecezji oraz miast. Ma
pod swoją opieką małżonków
i rodziny chrześcijańskie, ojców,
sieroty, a także cieśli, drwali,
robotników i wszystkich pracujących. Uważany jest także za
patrona dobrej śmierci.

Gniew i miłosierdzie Boże

REFREN PSALMU: Kościele
święty, nie zapomnę ciebie.
II CZYTANIE: Ef 2,4-10

Umarli wskutek grzechu zostaliśmy
zbawieni przez łaskę

EWANGELIA: J 3,14-21
Z okazji Imienin życzymy naszemu Metropolicie Arcybiskupowi
Józefowi Michalikowi wiele
błogosławieństwa Bożego.

Komunikat z 357. Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski /fragmenty/
...3. Biskupi przyjęli dokument
społeczny zatytułowany „W trosce o człowieka
i dobro wspólne”.
Jego zasadniczym przesłaniem jest
wezwanie do działania na rzecz
ochrony godności i praw każdego
człowieka. Dokument przypomina
podstawowe wartości i zasady
zawarte w nauczaniu społecznym
Kościoła, które gwarantują budowę sprawiedliwego i solidarnego
społeczeństwa. Jest to przesłanie
skierowane do wszystkich ludzi
dobrej woli, którym zależy na
pomyślności naszej Ojczyzny. To
głos ponad podziałami, wskazujący na obszary, które winny się stać
przedmiotem wspólnej troski.
4. Konferencja Episkopatu Polski
kieruje się wolą dialogu ze stroną
rządową odnośnie do Funduszu
Kościelnego i sytuacji ekonomicznej Kościoła. Dostrzega potrzebę
stworzenia nowoczesnego modelu, nawiązującego do wzorców
wypracowanych w różnych państwach europejskich. Powinno się
to dokonać poprzez wypełnienie
zapisów 22. artykułu Konkordatu,
w którym strony zobowiązują się
do regulacji spraw finansowych
instytucji kościelnych na drodze
dialogu. Ufamy, że – jak stwierdza Konkordat – „nowa regulacja

I CZYTANIE: 2 Krn 36,14-16.1923

uwzględni potrzeby Kościoła, prowadzących szkołę oraz dyrekcji
biorąc pod uwagę jego misję oraz szkół.
dotychczasową praktykę życia
kościelnego w Polsce”.
6. W publicznej debacie na temat prawa bioetycznego biskupi
5. W związku z dyskusją wokół zauważają, że dobro wspólne, do
nauczania religii w szkole biskupi którego należy życie i zdrowie
podkreślają, że religia jako przed- obywateli, nie jest gwarantowane,
miot nauczania ma istotne zna- gdy nad rozumnym poszukiwaczenie w procesie kształtowania niem prawidłowych rozwiązań
postaw moralnych i wychowania nie dominują wyraźne kryteria
młodego pokolenia. Za trud jej etyczne, ale rozgrywki partyjne,
nauczania należy się wdzięczność walki polityczne, grupy naciwszystkim katechetom: księżom, sku i interesy rynkowe. Jest rzesiostrom zakonnym i świeckim. czą niedopuszczalną zmuszanie
W tym kontekście opubliko- posłów do głosowania wbrew
wana niedawno decyzja Mini- sumieniu poprzez narzucanie
sterstwa Edukacji Narodowej w praktyce parlamentarnej dyscyo wycofaniu lekcji religii i etyki pliny partyjnej. Każdy poseł winien
z ramowego planu nauczania wiedzieć, że nic go nie zwalnia
w szkołach publicznych budzi z zachowywania fundamentalniepokój i jest niezrozumiała nych zasad moralnych, ujętych
w świetle dotychczasowych usta- w Dekalogu i wywodzących się
leń. Biskupi przypominają po- z niego praw oraz obowiązków
stanowienia Konstytucji RP, za- człowieka. W debacie parlamenpisy konkordatowe oraz Ustawę tarnej jego obowiązkiem jest
o systemie oświaty i apelują dążenie do stanowienia prawa
o zmianę rozporządzenia Minister- o najwyższym standardzie etyczstwa w ten sposób, by jego przepisy nym i wybór tych propozycji
gwarantowały rodzicom i ich dzie- prawnych, które lepiej i skuteczciom prawo do nauczania religii niej chronią życie ludzkie w jego
w szkołach publicznych. Wo- integralności.
bec niejednoznacznych przepisów zawartych w rozporządzeniu 7. Episkopat Polski serdecznie
w sprawie ramowych planów na- dziękuje diecezjalnym organizauczania w szkołach publicznych, cjom Caritas za pomoc bezdomKonferencja Biskupów domaga
się jasnych zapisów dla organów
dokończenie na str. 2

Bóg posłał swego Syna, aby świat
został zbawiony

Jezus powiedział do Nikodema:
„Jak Mojżesz wywyższył węża
na pustyni, tak potrzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na
świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie podlega potępieniu...
Kalendarz wydarzeń

25-28 Marca
Rekolekcje parafialne
ks. Włodzimierz Strogusz

2. IV. g. 18.00
Bierzmowanie
Bp Adam Szal

2. IV. g. 20.00

Marsz Światła
w hołdzie dla JP II
OO.Reformaci - Ratusz
Bp Adam Szal
(lampiony pozostawiamy na Rynku)

Uroczystości
Katyńsko-Smoleńskie

13. IV. g. 11.00
Bp Marian Rojek
Zapraszamy wszystkie szkoły i org. społeczne



Chrystus Królem

Rekolekcje
25 - 28 marca

Parafialne

Dla Życia i Rodziny

prowadzi
ks. Włodzimierz Strogusz

Psycholog podpowiada:
Po stracie dziecka:
• Dziecku zmarłemu w łonie matki przysługuje karta zgonu

Niedziela 25 marca
Wszystkie Msze św. z nauką
rekolekcyjną
17:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Poniedziałek 26
marca - Zwiastowanie Pańskie
Msze św. z naukami: 7.00,
9.00, 16.00 i 18.00

Wtorek

27 marca

połączone z rekolekcjami dla
SP nr 10
Msze św. : 7.00 (bez nauki),
8.00 i 18.00 z naukami dla
dorosłych
Program dla dzieci (dzieci
są podzielone na dwie grupy
wiekowe):
8.30 – Zajęcia w budynku Katolickiego Centrum Kultury:
konferencja rekolekcjonisty
i film dla klas 1-3
9.30 – Przejście do Kościoła, zawiązanie wspólnoty,
przygotowanie Mszy św. dla
wszystkich dzieci klas razem
od 1 do 6

Spowiedź:

i wystawiony na jej podstawie akt zgonu
9.45 – Nabożeństwo wspólne
• Musi być podana płeć dziecka (uprawdopodobnienie płci)
dla uczniów i nauczycieli
10.30 – Przejście klas 4-6 do • Matka (rodzice) musi zgłosić w szpitalu, że chce odebrać ciało
KCK, wprowadzenie rekolekdziecka w celu pochówku
cyjne i projekcja filmu „Życie
jest piękne” (1 godz. 50 min) • Matce przysługuje urlop macierzyński i odpowiednie świadczenia

Środa 28 marca

połączone z rekolekcjami dla Co pomaga rodzinie przeżyć żałobę:
SP nr 10
• Udział w pogrzebie dziecka
Msze św. : 7.00 (bez nauki),
Możliwość przychodzenia na grób dziecka
8.00 i 18.00 z naukami dla •
• Obchodzenie rocznic
dorosłych
• Zachowanie pamiątek i zdjęć
Program dla dzieci (dzieci
są podzielone na dwie grupy • Napisanie listu do zmarłego dziecka opisującego szczegółowo
sytuację straty i uczucia rodziców lub rodzeństwa (przeproszenie,
wiekowe):
podziękowanie)
8.30 – Zajęcia w budynku Katolickiego Centrum Kultury: • Dobra literatura tematyczna
konferencja rekolekcjonisty
• Kontakt z innymi, którzy przeżywają podobne doświadczenie
i film dla klas 1-3
9.30 – Przejście do Kościoła, zawiązanie wspólnoty, Jak zachowywać się wobec ludzi doświadczonych stratą
przygotowanie Mszy św. dla dziecka:
wszystkich dzieci klas razem
od 1 do 6
• Pozwolić ludziom na przeżycie trudnych emocji (czasem trzeba
9.45 – Eucharystia wspólna dla
powiedzieć, że mają w danej chwili prawo przeżywać to co przeuczniów i nauczycieli
żywają)
10.30 – Przejście klas 4-6 do
KCK, wprowadzenie rekolek- • Nie zaprzeczać ich uczuciom (nie mówić, że to nie ważne, że nic
się nie stało)
cyjne i projekcja filmu „Podaj
dalej” (2 godz. 4 min)
• Starać się rozmawiać z nimi o tym (mówić, aby nie dusili tego
w sobie), stwarzać sytuację w której matki odblokują się i swoje
emocje, pytać z kim chcieliby porozmawiać i co chcieliby powiedzieć wybranej osobie
31 marca

w godz. 9.00 - 12.00 i 14.00 - 17.30

• Pozwolić się „wypłakać” (brak tej możliwości może uczynić osobę
toksyczną dla siebie i dla otoczenia)

•
Komunikat z 357. Zebrania Plenarnego Konferencji
•
Episkopatu Polski /fragmenty/
•
dokończenie ze str. 1
8. Biskupi zebrani na sesji ple- •
nym podczas tegorocznej mroźnej narnej solidaryzują się ze stanozimy. Wszyscy zaangażowani,
a zwłaszcza wolontariusze, zasługują na wyrazy wdzięczności za
pracę na rzecz Caritas...

Szukać innych osób w podobnej sytuacji (grupy wsparcia)
Skierować do internetowej grupy wsparcia
Dać wsparcie i ewentualnie pomóc w walce z poczuciem winy
Zachęcać członków rodziny (zwłaszcza męża) do dawania wsparcia
matce

wiskiem Rady Stałej Episkopatu
w sprawie przyznania TV Trwam • Wskazać literaturę
miejsca na multipleksie cyfro• Pamiętać, że jest kilka faz przeżywania żałoby, a każdy człowiek
wym...
przechodzi je w swoim tempie

Przemyśl 24 marca godz. 12.00

Sytuacje straty dziecka: * Dzieci zmarłe przed urodzeniem *

Dzieci zmarłe w wyniku chorób * Dzieci urodzone martwo lub zmarłe
tuż po urodzeniu * Dzieci, które zginęły w wypadkach * Dzieci terminalnie chore * Dzieci zaginione * Dzieci oddane do adopcji (okna
życia) * In vitro * Niepłodność * Aborcja

Przeżycia występujące u członków rodziny po stracie
dziecka: * Rozpacz * Płacz * Bezsenność * Zablokowanie emocji
* Smutek i przygnębienie * Zamknięcie się w sobie * Bezradność
* Rozgoryczenie * Zawód * Żal * Zaprzeczanie i odczłowieczanie
dziecka * Depresja

Gdzie szukać pomocy?

Dlaczego - Serwis dla rodziców po stracie i dla rodziców dzieci
chorych - www.dlaczeqo.orq.pl; Hospicja - www.hospicia.pl; Fora
dyskusyjne: Poronienie - www.poronienie.pl; Chore dziecko, strata
dziecka - forum Gazety „Dlaczego”
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20 – lecie śmierci śp. ks. Antoniego Świetlica „U KOLPINGA”
Ślusarczyka
Korepetycje:
10 marca br. grupa parafian z ks.
Radosławem, który zastępował
przeszkodzonego w tym dniu ks.
prałata Andrzeja Surowca, udała
się do Zarzecza k/Niska na grób
pierwszego Proboszcza naszej
parafii. Był to kolejny wyjazd do
rodzinnej miejscowości śp. ks.
Antoniego dla uczczenia Jego pamięci. Po drodze wspominaliśmy
Jego osobę, ogromne zaangażowanie i trud włożony w dzieło
budowy świątyni, modląc się, aby
miłosierny Bóg wynagrodził Mu
chwałą Nieba.
W Zarzeczu powitał nas proboszcz
tamtejszej parafii, udając się

z nami na miejscowy cmentarz.
Przy grobie śp. ks. Antoniego
odmówiliśmy koronkę do Bożego
Miłosierdzia i złożyliśmy kwiaty
od całej naszej parafii. Uroczystą
Mszę św. z naszym udziałem
odprawił i wygłosił homilię ks.
Radosław, a księża z Zarzecza
dziękowali za pamięć o ich Rodaku. Po Mszy św. spotkaliśmy się
z rodziną ks. Antoniego dzieląc się
wspomnieniami sprzed 20 lat.
Prosimy naszych Parafian o modlitewną pamięć o śp. ks. Antonim
i Jego zasługach dla Kościoła.
B.W.

matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek godz. 15.00), Maria
Konopelska (środa godz. 15.00);
język polski: Janina Fedan, język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek.

Radca prawny:
- Maria Drabik - 27 III, 24 IV, 29 V - godz. 16.00-17.00.
- Jerzy Mitkowski - 16 IV - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
26 III
S. kulinarna

Wtorek
27 III
S. kulinarna

Środa
28 III
J. Niemczycka

Czwartek
29 III
Ł. Rzepa

Piątek
30 III

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
w każdy wtorek i środę od godz. 16.00

Każdy może pomóc !
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku. Dzięki
nim mogliśmy rozpocząć remonty w Ośrodku Rekolekcyjno-Szkoleniowym w Heluszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Całkowity koszt inwestycji
w Heluszu okazał się jednak dużo większy i jeszcze przez dwa lata
musimy spłacać finansowe należności (ponad 100 tys. zł.). Oprócz
tego od 11 lat w Jarosławiu prowadzimy świetlicę charytatywną
przy Katolickim Centrum Kultury dla ok. 200 dzieci w 15 sekcjach
zainteresowań. Każda pomoc jest więc dla nas bezcenna.

Tenis stołowy
10 marca na III Wojewódzkim
Turnieju Klasyfiakcyjnym Młodzików, Antoni Rejterowski zajął
III m. Jest w wysokiej formie gdyż
wcześniej wygrał wszystkie trzy
Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne Żaków oraz Mistrzostwa
Województwa Żaków.

A. Rejterowski

H. Żołyniak

W dniu 11 marca w Stalowej Woli Hubert Żołyniak zajął I miejsce w rozgrywanym III Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Juniorów.
Jest to jego drugie zwycięstwo, wygrał też
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów, a w II Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym był drugi.

Wielkie sukcesy
I Liga

AZS PWSZ Nysa - PKS KOLPING 1 : 9

Punkty: Klasek - 2,5, Nekhviadovich - 2,5, Kiełb - 2,5, Marcinowski - 1,5.

I Liga

BISTS Bielsko Biała - PKS KOLPING 1 : 9

Punkty: Nekhviadovich - 2,5, Kiełb - 2,5, Dziukiewicz - 2,5, Klasek - 1,5.

30 III - 1 IV
2012
Łańcut
„Radośni, bo Kościół
naszym domem!”
Koszt udziału wynosi ok. 60
zł (35 zł opłata na miejscu +
przejazd)
Szczegółowe informacje i zapisy
u ks. Daniela Odora
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Zbiórka na tacę

Niedziela 18 III 12 GRUPA II
Niedziela 25 III 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VI św. Faustyny
- p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki - p. Skorupska
PONIEDZIAŁEK – Wspólnota Biblijna, Róża VII św. Jadwigi p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty - p. Przepłata
WTOREK – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
ŚRODA – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
CZWARTEK – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
PIĄTEK - Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
SOBOTA – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

10.03.2012 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 25-36. Sprzątali i ofiara:
Dominik, Helon (2 os.), Deliman,
Rebuś, Rodzinka. Razem – 60 zł na
środki czystości i kwiaty.
12.03.2012 r. os. Kombatantów bl.
10 m. 37-51. Sprzątali i ofiara: Kasjan, Mazur, Musiała. Razem – 20
zł na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
19.03.97 – Bolesław i Zofia P.

w rocznicę śmierci:
19.03.87 – Jan Sobczyński
23.03.94 – Aniela Mielniczek
20.03.95 – Aniela Trojniak
18.03.04 – Damian Sroka
22.03.04 – Aniela Mrozowicz
20.03.05 – Kazimierz Zaborowski
23.03.11 – Zbigniew Trojanowski
Zapowiedzi przedślubne
Marek MAJEWSKI
s. Władysława i Bronisławy
zam. Jarosław, ul. Dolnoleżajska
Agnieszka Teresa BOROWIK
c. Janusza i Walerii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Dodatkowe ofiary na remont
elewacji:

A. Czyżowska, E. i M. Bilik.
Razem 150 zł.
W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

+ Maria Kapecka
+ Marian Pysiak

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. Jutro (19 III) przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.
To dzień szczególnej modlitwy za
ojców. 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. W każdy wtorek Wielkiego
Postu małżeństwa z naszej parafii
zapraszają do Kaplicy Miłosierdzia
Bożego o godz. 17.15 na modlitwy
o „Trzeźwość naszych rodzin”.
4. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz. 17.00,
natomiast dla dorosłych w naszym
kościele w piątek o godz. 17.00.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 19
III 12 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 11 m. 16-30
oraz 17 III 12 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 11 m. 31-45.
6. Trwa konkurs na najlepszą
palmę, pisankę, serwetkę i wielkanocny stroik.
7. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas
można nabyć w kiosku.
8. Wszyscy zainteresowani wyjazdem na IV Przemyski Marsz
dla Życia i Rodziny do Przemyśla
jak i na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej do Łańcuta,

proszeni są o kontakt z ks. Danielem. Zapisów można też dokonać
w kiosku.
9. Bardzo dziękujemy za dodatkowe ofiary na remont elewacji
naszej świątyni. Oczekujemy na
kosztorys związany z planowanymi pracami w narożniku naszego
kościoła.
10. W podziemiach kościoła jest
czynny punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy
we wszystkie wtorki i środy marca
od godz. 16.00 do sali komputerowej.
11. Bezpośrednio po obecnej Mszy
św. prosimy wszystkie dzieci ze
Szkoły Podstawowej, aby osobiście przyszły do zakrystii po
obrazki.
12. W minionym tygodniu otrzymaliśmy rachunki za prąd i gaz
z kościoła i plebanii. Za miesiąc
luty musimy zapłacić: za gaz ponad 8 000 zł, a za prąd ok. 7 200
zł – czyli razem ponad 15 000 zł.
Osobną rzeczą jest kilkutysięczny
rachunek, jaki musi zapłacić Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
za KCK.
Na zapłacenie rachunków za kościół i plebanię musieliśmy pożyczyć ok. 10 000 zł. Po prostu
z miłości do ludzi wierzących
i kościoła wszystko liczy nam się
po wysokich stawkach przemysłowych. Kochani – bez solidarnej pomocy wszystkich parafian
nie damy sobie rady. W miarę
możliwości prosimy wszystkich
o pomoc.

Niedziela 18 III
8:00

9:30
11:00

++ Józef Kubiak i Ryszard
Rakoczy.
1) W intencji Ojczyzny.
2) + Leopold Kruk w 4 roczn.
śmierci.
++ Józef, Wiktoria.

+ Józefa Pawełek.
O Boże błogosł. dla Józefy
16:00
i Rodziny.
1) Za parafian.
18:00 2) + Damian w roczn. śmierci.
12:15

Poniedziałek 19 III

1) + Józef Ciurko.
7:00
2) + Józef Siuśta.
1) ++ Józef, Kazimiera.
18:00
2) ++ Józefa, Józef, Józef.
Wtorek 20 III
7:00

++ Józefa i zmarli z Rodziny.

18:00

1) + Józef Jaworski w 30
roczn. śmierci.
2) ++ Józef, Katarzyna, Tadeusz.
Środa 21 III

7:00

1) + Jerzy Gniewek w 2 roczn.
śmierci.
18:00 2) + Marian Pysiak - int. od
sąsiadów z bl. nr 4 z os.
Słoneczne.
Czwartek 22 III
7:00

1) + Marian Pysiak - int. od
sąsiadów z bl. nr 4 z os.
18:00
Słoneczne.
2) + Jan w 25 roczn. śmierci.
Piątek 23 III
7:00

Konkurs o Annie Jenkie
W dniu 14 marca w Rogóżnie odbył
się konkurs wiedzy o służebnicy Bożej
Annie Jenke, dla uczniów szkół podstawowych. W konkursie wzięli udział
także przedstawiciele naszej społeczności, przygotowywani przez księdza
Daniela. Z pośród pięciorga naszych
reprezentantów w gronie wyróżnionych
znalazły się nasze parafianki i uczennice Szkoły Podstawowej nr 10, którym
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów
w życiu.
Do grona najlepszych spośród 63
uczestników zaliczone zostały Karolina Lis (4 miejsce) i Julia Pawlus (7
miejsce).

VIII Papieski rajd pieszy na Tarnicę
31 marca 2012 r.
Informacje: tel. 502 338 847, email: jacekgopr@o2.pl

1) + Marian Pysiak - int. od
sąsiadów z bl. nr 4 z os.
Słoneczne.
18:00
2) + Maria Kapecka - int. od
sąsiadów z os. Kombatantów
bl. 9.
Sobota 24 III
7:00
18:00
Niedziela 25 III

Za parafian.
+ Józef Majcher w 11 roczn.
9:30
śmierci.
+ Zdzisław Korytko w 3 roczn.
11:00
śmierci.
W 4 roczn. urodzin Karol
12:15 Okrasa o błogosł. Boże, dary
i łaski.
++ Agnieszka Jasiewicz
16:00 w 20 roczn. śmierci, Maria,
Stanisław.
8:00

18:00

