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(561) 25 marca 2012

Rekolekcje

Parafialne - dla Ciebie
prowadzi
ks. Włodzimierz Strogusz

25 - 28 marca
Dla dorosłych:

Szkolne:

Niedziela 25 marca

Wtorek 27 marca

8:00 – Msza św. z nauką ogólną
9:30 - Msza św. z nauką ogólną
11:00 - Msza św. z nauką ogólną
12:15 - Msza św. z nauką ogólną
16:00 – Msza św. z nauką ogólną
17:00 – Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym
18:00 - Msza św. z nauką ogólną

8:30 – Zajęcia w budynku KCK:
przedstawienie teatralne „Misterium Męki Pańskiej” i film biblijny
dla klas 1-3
9.30 – Przejście do Kościoła, zawiązanie wspólnoty, nabożeństwo
dla wszystkich dzieci klas razem
od 1 do 6
10.15 – Przejście klas 4-6 do KCK,
przedstawienie teatralne „Misterium Męki Pańskiej i projekcja
filmu „Podaj dalej” (cz. 1)

Poniedziałek
26 marca
8:00 – Msza św. z nauką ogólną
17:30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18:00 – Msza św. z nauką ogólną

Wtorek 27 marca
8:00 – Msza św. z nauka ogólną
17:30 – Nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia
18:00 – Msza św. z nauką ogólną

Środa 28 marca
8:00 – Msza św. z nauka ogólną
17:30 – Nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia
18:00 – Msza św. z nauką ogólną
i zakończenie rekolekcji

Spowiedź
Parafialna:

31 marca
w godz.

9.00 - 12.00
14.00 - 17.30

Środa 28 marca
8.30 – Zajęcia w budynku KCK:
wprowadzenie do filmu dla klas
1-3
9.30 – Przejście do Kościoła,
zawiązanie wspólnoty, przygotowanie Mszy św. dla wszystkich
dzieci klas razem od 1 do 6
9.40 – Eucharystia wspólna dla
uczniów i nauczycieli
10.20 – Przejście klas 4-6 do KCK
i projekcja filmu „Podaj dalej”
(cz. 2)

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Jr 31,31-34
Nowe przymierze

REFREN PSALMU: Stwórz, o mój
Boże, we mnie serce czyste.
II CZYTANIE: Hbr 5,7-9
Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

EWANGELIA: J 12,20-33
Ziarno, które wpadłszy w ziemię
obumrze, przynosi plon obfity

...„Nadeszła godzina, aby został
uwielbiony Syn Człowieczy.
Zaprawdę, zaprawdę powiadani
wam: Jeżeli ziarno pszenicy
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale
jeżeli obumrze, przynosi plon
obfity. Ten, kto miłuje swoje
życie, traci je, a kto nienawidzi
swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć,
niech idzie za Mną, a gdzie Ja
jestem, tam będzie i mój sługa.
A jeśli ktoś Mi służy, uczci go
mój Ojciec...
...A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To
powiedział zaznaczając, jaką
śmiercią miał umrzeć.
Kalendarz wydarzeń

26 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 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 oczekiwa-

nego przez tysiące lat Mesjasza
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 Listu do
Hebrajczyków dowiadujemy się,
iż Syn Boży przychodzi na ziemię,
by pełnić wolę Ojca Niebieskiego.
dokończenie na str. 2

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

26 marca

Dzień Świętości Życia

Foska
- znak Oazy

niebezpieczeństwo.

W odpowiedzi na apel Jana Pawła
II zawarty w encyklice „Evangelium vitae”: „proponuję (…)
aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia”,
Konferencja Episkopatu Polski
ustanowiła dzień 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
– Dniem Świętości Życia. W tym
roku z racji, że 25 marca przypada
w V Niedziele Wielkiego Postu
ten Dzień obchodzimy w całym
Kościele w poniedziałek 26 marca
2012 r.

Trzeba, aby Dzień ten był przygotowany i obchodzony we wszystkich parafiach i wspólnotach.
Każdemu człowiekowi bowiem
należy ukazać i nauczyć go radości z narodzin nowego życia,
poszanowania i woli obrony każdego ludzkiego istnienia, troski
o cierpiącego i potrzebującego,
bliskości z człowiekiem starym
i umierającym.
W tym dniu można podjąć Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego, włączyć się w akcję
„Uratuj Świętego”.

W niedzielę 18 marca na Mszy
świętej o godzinie 11.00 odbyło
się foskowanie, czyli nabożeństwo oficjalnego nałożenia znaku
Ruchu Światło – Życie, którym
jest FOSKA. Oazowicze z naszej
parafii otrzymali ów znak mający
symbolizować światło Jezusa
w naszym życiu. Po wcześniejszym przygotowaniu 10 osób
z oazy młodzieżowej podjęło
się bardziej świadomej formacji
w Ruchu, wyznaczonej przed laty
przez sługę Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego (inicjatora Ruchu
Światło – Życie i Krucjaty Wy-

Jego podstawowym celem jest
budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na
sens i wartość ludzkiego życia
w każdym momencie i każdej
kondycji a także podkreślenie,
jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja. To również
okazja, aby złożyć dziękczynienie
Bogu i ofiarować naszą modlitwę
w intencji dzieci, które jeszcze się
nie narodziły, a ich życiu zagraża

zwolenia Człowieka).
Czym jest Foska? To symbol
Ruchu. Znajdują się na niej dwa
greckie słowa Fos (światło)
i Zoe (życie), połączone literą Ω
(omega). Nosząc ją, dajemy nie
tylko świadectwo wiary, ale także
przynależności do Ruchu Światło
Życie. Foskowanie łączy się także
z błogosławieństwem na dalszą
drogę i formację. Nabożeństwu
foskowania przewodniczył nasz
ksiądz Proboszcz w asyście ks.
Daniela Odora – rejonowego Moderatora Ruchu Światło – Życie.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Przemyska Rada Społeczna

dokończenie ze str. 1

W momencie Wcielenia Jezus
wyraził swoją gotowość na ofiarę
z samego siebie, na mękę i haniebną śmierć na drzewie krzyża.
Wszystko to uczynił dla naszego
zbawienia. Natomiast Ewangelia
przedstawia nam dialog między Maryją, młodą dziewczyną
z miasta Nazaret, a Archaniołem Gabrielem, posłanym przez
Boga dla zwiastowania radosnej
nowiny. Cała scena ukazana jest
z niezwykłą prostotą i serdecznością, a jej głównym przedmiotem
jest sprawa powołania Maryi
do macierzyństwa wobec Syna
Bożego. Na pochwałę i uznanie
uczynione przez niebiańskiego
wysłannika Maryja zmieszała się

oraz zastanawiała się i rozważała
w swoim sercu, co to wszystko
miałoby znaczyć. Odpowiedź
udzielona przez Matkę Bożą
sugeruje wyraźnie Jej zdumienie
i zaciekawienie. Mówi przecież:
„Jakże się to stanie, skoro nie
znam męża?” (Łk 1, 34). Wtedy
anioł przystępuje do dokładniejszego wytłumaczenia Bożej
tajemnicy Wcielenia.
Matka Boża zgodziła się nie
tylko na niezwykłe macierzyństwo. Jej zgoda dotyczy także Jej
Syna Jezusa Chrystusa, którego
czeka męka na krzyżu, śmierć,
a w ciągu ziemskiego życia – niezrozumienie, nawet wśród osób
najbliższych.

30 III - 1 IV 2012
Łańcut
Koszt udziału wynosi ok. 60 zł (35 zł
opłata na miejscu + przejazd)
Szczegółowe informacje i zapisy u ks.
Daniela Odora

i Duszpasterska w sprawie aktualnej sytuacji w kraju
Członkowie Rady Duszpasterskiej i Społecznej Archidiecezji
Przemyskiej zgromadzeni w dniu
10 marca 2012 roku w Wyższym
Seminarium Duchownym w Przemyślu na roboczym spotkaniu
pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, Arcybiskupa
Józefa Michalika z niepokojem
zauważają pogarszającą się sytuację zubożenia ludzi w rejonach
oddalonych od wielkich metropolii; brak pracy i zarobków
masowo wyludnia nasze wioski
i miasta, brak konkretnego zainteresowania rodziną wzmacnia
mentalność antynatalną i prowadzi do wyludniania Polski, której
problemów ekonomicznych nie
rozwiąże sztuczne wywoływanie
resentymentów antynarodowych
i antykościelnych.

tradycyjnego, zakorzenionego
chrześcijańskiego humanizmu
w Polsce, której szacunku w świecie nie zapewni brutalność antyklerykalnych środowisk, ani wypowiedzi sztucznie promowanych
tzw. „bohaterów prasowych”.
Z tym większym szacunkiem
trzeba zauważyć i wspierać dziennikarzy i ludzi pióra, będących
stróżami prawdy, którzy odznaczają się odwagą mądrości
dalekowzrocznej.

Coraz częściej podważane są prawa chorych do skutecznej opieki
lekarskiej, dzieci i młodzieży do
wychowania w wierze rodziców,
a także katolików do obecności
w życiu społecznym, co werbalnie
gwarantuje m.in. Konstytucja RP
i Konkordat, będący obustronną umową międzynarodową
Niezwykle niepokojąca jest dziś pomiędzy Stolicą Apostolską,
oficjalna tendencja promowania antykultury, odcięcie się od
dokończenie na str. 3



Chrystus Królem

Przemyska Rada Społeczna i Duszpasterska w sprawie
aktualnej sytuacji w kraju

Świetlica „U KOLPINGA”

dokończenie ze str. 2
a Polską.

Korepetycje:

W Państwie, w którym ponad 95%
obywateli deklaruje przynależność
do Kościoła Katolickiego traktowanie ich jako Polaków niższej kategorii daje się zauważyć w wielu
dziedzinach. Odmawianie miejsca
na multipleksie TV Trwam, zaprzecza zasadom pluralizmu medialnego. Niebezpiecznym sygnałem jest
też decyzja degradująca nauczanie
katechezy w szkołach do miana
przedmiotów dodatkowych.
Członkowie obydwu Rad apelują
do osób odpowiedzialnych za
przyszłość naszej Ojczyzny, aby
i dla nich okres Wielkiego Postu
stał się czasem refleksji i odpowiedzi na pytanie: Kim naprawdę
jesteśmy i dokąd zmierzamy? Jaki

owoc wydadzą podejmowane
dziś decyzje? Nieodpowiedzialna
prywatyzacja, zamykanie szkół,
rugowanie historii z nauczania
młodego pokolenia, otwieranie
się na to, co jest niezgodne z prawem naturalnym, a także obecna
sytuacja rodzin są wystarczającym
sygnałem braku właściwej troski
o dobro Polski – europejskiego
kraju o godnej historii i chrześcijańskich korzeniach, a także zbyt
łatwej rezygnacji z niezbywalnego
prawa do troski o własny Naród.
Wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę będzie aktywne
wspieranie i rozliczanie przedstawicieli wybranych do Parlamentu,
świadectwo zaangażowania we
własnych środowiskach i modlitwa w intencji Polski i Rodaków
w kraju i za granicą.

Judo
W dniu 17.03.2012 w Jaśle odbyły się
II Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła
w judo. W zawodach wzięło udział
440 zawodników z 26 klubów
z Ukrainy, Rumunii, Węgier,
Czech, Słowacji i Polski. Znakomicie spisali się zawodnicy PKS
Kolping-Jarosław zdobywając:
2 złote, 3 srebrne i 5 brązowych
medali. Złote medale zdobyły:
Natalia Fecowicz (kat. wag. 29 kg),
Izabela Płocica (kat. wag. 44 kg).
Srebrne medale z Jasła przywieźli:
Paweł Putera (kat. wag. 46 kg),
Radek Oronowicz (kat. wag. 55
kg), Kamil Waszajło (kat. wag. 42
kg). Na trzecim miejscu po zacię-

tych walkach zawody zakończyli:
Ernest Czarniecki (kat. wag. 34
kg), Edyta Ratusznik (kat. wag.
36 kg), Kornel Kowal (kat. wag.
55 kg), Nikodem Rusinkiewicz
(kat. wag. 50 kg), Adrian Majcher
(kat. wag. 50 kg). W kwalifikacji
drużynowej na 26 ekip startujących
nasza ekipa zajęła bardzo dobre 4
miejsce, minimalnie przegrywając
o jeden punkt w walce o 3 miejsce
z zawodnikami z Rumunii.

Natalia Fecowicz

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
2 IV
S. kulinarna
9 IV

Wtorek
27 III
S. kulinarna
3 IV
S. kulinarna
10 IV

Przerwa świąteczna
16 IV
S. kulinarna
23 IV
S. kulinarna
30 IV
S. kulinarna

17 IV
S. kulinarna
24 IV
S. kulinarna

Środa
28 III
J. Niemczycka
4 IV
11 IV
Jajko
w świetlicy
18 IV
J. Niemczycka
25 IV
J. Niemczycka

Czwartek
29 III
Ł. Rzepa
5 IV
Przerwa świąteczna
12 IV

Piątek
30 III
6 IV
13 IV

Ł. Rzepa
19 IV
Ł. Rzepa
26 IV
Ł. Rzepa

20 IV
27 IV

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

Wielkie sukcesy
I Liga

PKS KOLPING - PKS Opoka Trzebinia 9 : 1

VIII Papieski rajd pieszy na Tarnicę

BISTS Bielsko Biała - PKS KOLPING 10 : 0

31 marca 2012 r.
Informacje: tel. 502 338 847, email: jacekgopr@o2.pl

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

I Liga

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



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 25 III 12 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.
g o d z . 1 6 : 0 0 - J. Gwóźdź,
T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 1 IV 12 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VI św.
Krzysztofa - p. Osuch
PONIEDZIAŁEK – Parafialny
Klub Sportowy Kolping-Jarosław
WTOREK – Armia Pana +
Wspólnota osób zbierających
składki na inwestycje
ŚRODA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
CZWARTEK – Róża XVI św.
Klary - p. Taciuch, Róża Boga
Ojca VI - p. Płoskoń
PIĄTEK – Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym + Dzieło
Pomocy Powołaniom
SOBOTA – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

17.03.2012 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Piejko, Mierzwa, K. Kamińska,
Potoczny, B. i M. Bąkowie. Razem – 50 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym i koronka do Bożego
Miłosierdzia.
2. Od dziś zaczynamy rekolekcje
parafialne, które będą trwały do
środy (28 marca), natomiast spowiedź parafialna będzie w sobotę
31 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 zarówno osoby dorosłe jak i dzieci
i młodzież. We wtorek i w środę
będą także odbywały się w kościele
i w KCK rekolekcje dla SP nr 10 od
godz. 8.30. Msze św. w czasie rekolekcji będą o godz. 8:00 i 18.00.
Natomiast Msze św. o godz. 7.00
będą bez nauk rekolekcyjnych.
Szczegółowy program znajduje
się w gazetce.
3. Jutro (26 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. W każdy wtorek Wielkiego Postu
małżeństwa z naszej parafii modlą się
w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
o godz. 17.15 o „Trzeźwość rodzin”.
5. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz. 17.00,
natomiast dla dorosłych w piątek
o godz. 17.00.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 26
III 12 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 11 m. 46-60
oraz 31 III 12 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 11 m. 61-75.
7. Za tydzień Niedziela Męki
Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa.
Obrzęd poświęcenia palm odbędzie
się na wszystkich Mszach św.

19.03.2012 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 16-30. Sprzątali i ofiara:
K. Boryło, Mach, Paluch, E. Olszewska, Siupikowie, Stachowicz,
Polecamy w modlitwach
Radzyniak. Razem – 75 zł na środw rocznicę ślubu:
ki czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Marek MAJEWSKI
s. Władysława i Bronisławy
zam. Jarosław, ul. Dolnoleżajska
Agnieszka Teresa BOROWIK
c. Janusza i Walerii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia

27.03.89 – Józef i Ewa B.
28.03.05 – Grzegorz i Katarzyna T.
29.03.08 – Sylwester i Monika C.
31.03.86 – Dariusz i Jolanta Cz.

w rocznicę śmierci:
29.03.83 – Marian Wąsacz
29.03.84 – Józef Wawro
29.03.84 – Stanisław Machura
28.03.86 – Franciszka Oronowicz

8. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas
można nabyć w kiosku, a po południu w zakrystii.
12. W podziemiach kościoła jest
czynny punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy
we wtorki i środy od godz. 16.00
do sali komputerowej i prosimy
o wspieranie świetlicy „U Kolpinga”.
14. W poniedziałek (2 IV) o godz.
18.00 w czasie Mszy św. ks.
bp Adam Szal udzieli Sakramentu Bierzmowania uczniom
klas trzecich z Gimnazjum nr 1
w Jarosławiu.
15. Wspólną inicjatywą Duszpasterzy, Burmistrza Miasta
Jarosławia oraz Starosty Jarosławskiego będzie uroczystość
„W hołdzie dla bł. Jana Pawła II”,
naszego Honorowego Obywatela
Miasta, w postaci Marszu Światła
z Różańcem na trasie Starostwo Ratusz, który odbędzie się w rocznicę śmierci, czyli w poniedziałek
2 kwietnia o godz. 20.00. Zbieramy się przed kościołem OO.
Reformatów i przynosimy ze sobą
lampiony, które będziemy mogli
ułożyć na Rynku w postaci dużego
płonącego krzyża i symbolu JP II.
W marszu będzie uczestniczył bp
Adam Szal. Uroczystość zakończy
się koncertem na scenie przed Ratuszem z udziałem m.in. znanego
aktora Jana Nowickiego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Jarosławia i okolic. Wydaje się, że
szczególną potrzebą naszego czasu
jest pielęgnowanie w sobie pamięci
o bł. Janie Pawle II i bardzo czytelne życie tym, co pozostawił nam
w testamencie duchowym. Niech
więc wyrazem naszego szacunku
i miłości dla bł. Jana Pawła II będzie obecność w Marszu Światła 2
kwietnia o godz. 20.00 i wspólna
modlitwa za Ojczyznę ulicami
miasta Jarosławia.
16. Bardzo dziękujemy za dodatkowe ofiary na zapłacenie rachunków i na inwestycje. Starajmy się
być solidarni w ponoszeniu tych
ciężarów.
28.03.88 – Augustyn Mrozowicz
31.03.93 – Alicja Benbenek
26.03.94 – Jadwiga Gronowska
28.03.99 – Janina Krzan
29.03.00 – Helena Kuca
25.03.01 – Józef Majcher
25.03.09 – Weronika Pichitko
31.03.09 – Leontyna Kot
26.03.10 – Kazimiera Sobień
28.03.10 – Zbigniew Brincken
29.03.11 – Franciszek Szafrański

Niedziela 25 III
8:00

Za parafian.

9:30

+ Józef Majcher w 11 roczn.
śmierci.

11:00

+ Zdzisław Korytko w 3 roczn.
śmierci.

12:15

W 4 roczn. urodzin Karol Okrasa
o błogosł. Boże, dary i łaski.

16:00

++ Agnieszka Jasiewicz w 20
roczn. śmierci, Maria, Stanisław.

18:00

+ Marian Pysiak - od pracowników.
Poniedziałek 26 III

7:00
8:00
16:00
18:00

+ Maria Kud w 6 roczn. śmierci.
Wtorek 27 III

7:00
8:00

18:00

1) ++ Salomea w 4 roczn. śmierci,
Stanisław.
2) Dziękczynna za 20 lat posługi
kapłańskiej w naszej parafii ks.
prałata Andrzeja Surowca jako Proboszcza, z prośbą o Boże błogosł.
i potrzebne łaski na dalsze lata
posługi: Krąg św. Wojciecha, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga ze
świetlicą, Róża św. Barbary, Akcja
Katolicka, Oaza młodzieżowa, Bractwo Najświętszego Sakramentu,
Bractwo MB Szkaplerznej.
Środa 28 III

7:00
8:00
18:00

+ Marian Pysiak - int. od sąsiadów
z bl. nr 4 os. Słoneczne.

7:00

1) Dziękczynna w dniu urodzin
Stefanii z prośbą o Boże błogosł.
i wypełnienie woli Bożej.
2) + Franciszek w 1 roczn. śmierci.

18:00

+ Józef Homa w 19 roczn. śmierci.

Czwartek 29 III

Piątek 30 III
7:00
18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota 31 III

7:00
18:00

O błogosł. Boże dla Julii Kupeckiej.
Niedziela 1 IV

8:00

++ Stanisław, Stanisław, Stanisław.

9:30

+ Romuald w 1 roczn. śmierci.

11:00

++ Szymon, Albina, Franciszka.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Marian Pysiak - od pracowników.

18:00

++ Stanisława Kraus w 12 roczn.
śmierci, Maria Bogdanowicz w 2
roczn. śmierci, Jan Szczykutowicz
w 35 roczn. śmierci.

