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(636) 16 marca 2014

Rekolekcje Parafialne - 22-25 marca
Sobota 22 marca

Poniedziałek
24 marca

Msze św.: 8.00 i 18.00 z naukami dla dorosłych

Msze św.: 8.00 i 18.00 z naukami dla dorosłych
		
Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego o 17.40

Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego o 17.40

Niedziela 23 marca

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

Wtorek 25 marca

Msze św. z kazaniami są
o godz.: 8.00, 9.30, 11.00,
12.15, 16.00 i 18.00
godz. 17.00 – Gorzkie Żale
i Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Msze św.: 8.00, 16.00 i 18.00 –
zakończenie rekolekcji
Prowadzi ks. Krzysztof Rzepka
Dyrektor Radia Fara

Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego o 17.40

Abp Stanisław Gądecki nowym przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Polski
Metropolita poznański abp Stanisław
Gądecki został wybrany na nowego
przewodniczącego KEP. - Jestem pełen
drżenia w obliczu odpowiedzialności,
która przenosi się na mnie z poziomu
diecezjalnego na poziom ogólnopolski. Sytuacja Kościoła katolickiego
w Polsce jest dziś bardzo delikatna,
ale nie tracę odwagi - powiedział
arcybiskup na konferencji prasowej.
Dziękował za ostatnie 10 lat swemu

poprzednikowi - abp. Józefowi
Michalikowi. Jako swe priorytety na nowej funkcji wymienił:
młodzież, rodzinę i powołania,
a także zadania, jakie papież
Franciszek wskazał polskim
biskupom w orędziu w czasie wizyty polskich biskupów
w Watykanie, gdy mowa była
m.in. o przeciwdziałaniu sekularyzacji w Polsce.

Z misjonarzami głośmy Chrystusa
Drugą niedzielę Wielkiego
Postu przeżywamy w naszych
parafiach i wspólnotach jako
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
W tym roku, chcemy odnowić
świadomość, że wszyscy jesteśmy misjonarzami i każdy
winien dzielić się swą wiarą.
Należymy do Kościoła, który
z natury swej jest misyjny. Trzeba, byśmy przeżywając radość
wiary stali się jej świadkami
w naszych rodzinach, lokalnych
społecznościach oraz w całym
świecie.
Obecnie na krańcach świata

posługuje 2015 misjonarek
i misjonarzy z Polski. Są to
kapłani diecezjalni, bracia i kapłani przynależący do różnych
zgromadzeń, siostry zakonne
oraz osoby świeckie. Kraje
misyjne to zazwyczaj kraje
ubogie, zacofane gospodarczo
i kulturowo. Misjonarze podzielając trudne warunki życia,
starają się poprzez dzieła miłosierdzia, projekty medyczne
i edukacyjne ulżyć miejscowej
ludności.
+ Jerzy Mazur SVD

przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

...oto obłok świetlany osłonił
ich, a z obłoku odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie”. Uczniowie,
słysząc to, upadli na twarz
i bardzo się zlękli. A Jezus
zbliżył się do nich, dotknął ich
i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie
się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego
Jezusa. A gdy schodzili z góry,
Jezus przykazał im, mówiąc:
„Nie opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie”.

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
21 III godz. 19.00
Osiedle Kombatantów
prowadzą
Kręgi i Akcja Katolicka

28 III godz. 19.00
Munina
prowadzą
Bractwa i Koło Misyjne
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

2. IV. g. 20.00
Droga Światła
od O. Reformatów do Ratusza

11. IV. g. 10.00
Uroczystości Katyńskie
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Chrystus Królem

Przed kanonizacją...

z rozrzewnieniem powiedział:
,Wiele wspomnień. W każdym razie, tu, w tym mieście,
w Wadowicach, wszystko się
zaczęło. I życie się zaczęło,
nia głosu, które służyć miały i szkoła się zaczęła, studia się
wzmocnieniu wypowiadanych zaczęły i teatr się zaczął. I ka
słów, dawały słuchaczowi czas płaństwo się zaczęło”.
na zastanowienie. Papież - jako
znakomity orator - wypełniał ...Jak wiemy, Jan Paweł II takte pauzy myślą, niekiedy ge- że był poetą. Jako młodzieniec,
stem, ruchem. Nie sposób nie równolegle ze zdobywaniem
przywołać najbardziej znanego profesjonalnego doświadprzykładu z pielgrzymki papie czenia aktorskiego, tworzył
skiej do Polski w 1979 roku, poematy. Pisał już na początku
kiedy to podczas pamiętnej studiów polonistycznych, ale
mszy na Placu Zwycięstwa Pa- poezja żyła w nim również,
pież powiedział: „Niech zstąpi kiedy został kapłanem.
Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój! I odnowi oblicze ziemi. Znamienny jest fakt, że Ojciec
Tej ziemi”. Miał pełną świa- Święty jako schorowany i codomość tego, ile dramaturgii raz słabiej operujący słowem
może wnieść do wypowiedzi żywym, na nowo powrócił do
nagłe jej zatrzymanie. Potrafił wiers za, pozostawiając potakże w znakomity sposób mo- etycki zapis swych rozważań
delować wypowiedź głosem. w Tryptyku rzymskim. Utwory
Mówił z różnym natężeniem. Karola Wojtyły - Jana Pawła
Gdzie należało, ściszał głos, II były przepełnione treściami
gdzie uznawał za potrzebne - chrześcijańskimi, poruszały
mówił mocniej, dobitniej. Pa- problemy religii, wiary i życia
pież stosował też, jak pokazuje przesłaniem Chrystusowym.
choćby powyższy przykład, Wyrażały człowiecze zdumieznamienne dla sztuki retorycz- nie i tęsknotę. Poezja Papienej powtórzenie. Świadomy ża pozostawała na usługach
mocy słowa, wprowadzał repe- Odwiecznego Słowa, służyła
tycję, by zwiększyć ekspresję, ewangelizowaniu, poruszaniu
co więcej, podkreślić znaczenie sumień.
wypowiedzi, nadać rytm przemówieniu. Powtarzane kilka Mistrz słowa to osoba, która
razy kwestie miały większą dzięki publicznemu uznaniu,
szansę zapaść w pamięć słu może wpływać na postępochacza, a potem wracać echem wanie innych. Tak też było
w przypadku wystąpień Jana
w jego życiu.
Pawła II. Istnieją świadectwa
Jan Paweł II w sposób mi- osób, któr e dzięki słowom
strzowski potrafił także żon- Papieża podejmowały jakieś
glować stylem wypowiedzi, działania bądź porzucały porozmaitymi gatunkami. Stało wzięte zamiary. Podczas przesię niemal tradycją, że do mówienia na Wes terplatte
poważnych, przesyconych w 1987 roku, kiedy w Polsce
trudnymi treściami wystą- obowiązywał ustrój komupień, wprowadzał dygresje, nistyczny, a młodzi ludzie
humorystyczne anegdoty frag- szukając lepszej perspektywy
menty poezji, dramatów, sen- życiowej wyjeżdżali nielegaltymentalnych wspomnień. Nie nie za granicę - pozbawieni
zapomnimy zapewne wizyty autorytetów rozpaczliwie poJana Pawła II w Wadowicach, szukiwali nadziei, Jan Paweł II
gdzie podczas oficjalnego wypowiedział bardzo znamienprzemówienia wielokrotnie ne, a dla wielu niezapomniane
wypowiadał improwizowane słowa: „Każdy z was, młokwestie. Wspominając czasy dzi przyjaciele, znajduje też
szkolne i pierwsze teatralne w życiu jakieś swoje «Westerposzukiwania, cytował Anty- platte». Jakiś wymiar zadań,
gonę Sofoklesa, przywoływał które trzeba podjąć i wypełnić.
czas matury, młodzieńczych Jakąś słuszną sprawę, o którą
turystycznych wypraw, ale nie można nie walczyć. Jakiś
także początki kapłaństwa. obowiązek, powinność, od
Przed odmówieniem modlitwy której nie można się uchylić.
Sub Tuum Praesidium Papież Nie można «zdezerterować».

Mistrz słowa
Wiele pisze
się dziś na
temat kondycji słowa.
Często ubolewamy, że nie dba się o sztukę, kulturę i technikę mowy.
Kryzys słowa dostrzegamy
zarówno w mediach, teatrze,
wypowiedziach publicznych,
a także w codziennym życiu.
Nieraz ze wstydem słuchamy
mijających nas przechodniów,
pasażerów autobusów, wracających z mec zu kibiców.
Obniżył się poziom zarówno wypowiedzi ustnych, jak
i pisemnych. Na tle tej sytuacji
w sposób zupełnie niezwykły
przedstawia się zaangażowanie
w słowo Jana Pawła II. Wiemy
wszyscy, że polski papież już
od najmłodszych lat zdobywał
doświadczenie teatralne, ucząc
się nie tylko ruchu scenicznego, operowania gestem, interpretacji tekstu, ale także sztuki
słowa. Praktyka młodzieńcza
owocowała w dorosłym życiu
Karola Wojtyły.
Ojciec Święty to niekwestionowany mistrz słowa. Był
bowiem autorytetem, wzorem,
kimś, kto potrafił mówić tak,
by inni rozumieli, kto o sprawach trudnych mówił jasno
i prosto, kto słowem malował
obrazy, wpływał na postępowanie, wybory, decyzje
innych. Wypowiedzi Papieża
charakteryz owały się pięknem, artyzmem, namysłem
i wielką odpowiedzialnością
za słowo. Jan Paweł II z równą
wirtuozerią potrafił posługiwać się słowem żywym, jak
i przelewanym na papier.
Nie zapomnimy wystąpień
publicznych Papieża: jego
homilii, przemówień, powitań, prywatnych zwierzeń.
Zawsze cechowało je piękno
żywego słowa, które tym bar
dziej brzmiało niezwykle, że
wypowiadane było mocnym,
męskim, dobrze postawionym
głosem.
Przemówienia Ojca Świętego
odznaczały się typowymi dla
sztuki oratorskiej elementami. Odnajdziemy w nich
artystyczne pauzy - zawiesze-

Wreszcie - jakiś por ządek
prawd i wartości, które trzeba
«utrzymać» i «obronić», tak
jak to Westerplatte, w sobie
i wokół siebie”. Tą wypowie
dzią Ojciec Święty przekonał
niejedną osobę do pozostania
w ojczyźnie, do duchowej
walki o najważniejsze wartości, do trwania na posterunku
Prawdy.
Papież w homiliach niejednokrotnie podkreślał, że wszystko
pochodzi od Boskiego Słowa
i do Słowa zmierza. Dlatego
Karol Wojtyła - Jan Paweł II
z takim pietyzmem dbał
o słowo pisane i mówione. Był
przecież wysłannikiem Słowa
Odwiecznego, Jego pośrednikiem. Wiedział, że jego zadanie
polega na doprowadzaniu słuchaczy, czytelników do źródeł
Słowa. Pisząc zarówno traktaty filozoficzne i teologiczne,
jak i książki wspomnieniowe,
zawsze miał ten sam cel: ewangelizować przez słowo. Teraz,
już po śmierci Ojca Świętego,
dzięki publikacjom i zapisom
audiowizualnym możemy
powracać do jego słów, wciąż
je rozważając, analizując,
czerpiąc z nich siłę i mądrość.
Jan Paweł II pod koniec swego
życia, nie mógł posługiwać
się już umiłowanym słowem.
Choroba odebrała mu zdolność mówienia, umiejętność
pisania. Wielu z nas z wielką
przykrością i żalem patrzyło na
ostatnie dni wielkiego papieża.
Kiedy jednak wsłuchamy się
w słowa zawarte w jednym
z piękniejszych wierszy Karola
Wojtyły, zrozumiemy, dlaczego Mistrz Słowa wracał do
Domu Ojca w ciszy:
Z wolna słowom odbieram
blask,
spędzam myśli jak gromadę
cieni,
- z wolna wszystko napełniam
nicością,
Która czeka na dzień stworzenia.
To dlatego, by otworzyć przestrzeń
dla wyciągniętych Twych rąk,
to dlatego, by przybliżyć wieczność, w którą byś tchnął.
Nie nasycony jednym dniem
stworzenia,
coraz większej pożądam nicości,
aby serce nakłonić do tchnienia Twojej Miłości.

Chrystus Królem
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Wierna Bogu do końca…

Świetlica „U KOLPINGA”

Życiorys śp. Lidii Tomkiewicz

Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar - jęz.
hiszpański.
Radca prawny: Maria Drabik.

Urodziła się 11 października
1929 r. w Rawie Ruskiej – kresy wschodnie. Ojciec Tadeusz
był zawodowym wojskowym
w stopniu majora. Dom rodzinny we wspomnieniach
Lidii był ciepłym ogniskiem,
w którym wychowywana była
według najwyższych wartości:
miłości do Boga, Ojczyzny
i bliźniego. Lata dzieciństwa
upłynęły spokojnie i szczęśliwie do momentu wybuchu
II wojny światowej w 1939 r.
Zajęcie wschodnich terenów
Polski przez wojska sowieckie
zmusiły wielu rodaków do
opuszczenia tych ziem. Rodzina
Państwa Tomkiewiczów przy
pomocy znajomych wyjeżdża
do Jarosławia. Ojciec Lidii angażuje się w walkach z okupantem
w szeregach Związku Walki Zbrojnej, potem w Armii
Krajowej w okręgu jasielskim
i krośnieńskim. Rodzina przenosi się do Jedlicza, gdzie
p. Lidia kończy szkołę średnią
ogólnokształcącą zdając maturę w 1949 r. Po maturze wraz
z rodzicami wyjeżdża do Łodzi
i rozpoczyna studia na Akademii Medycznej wydział farmacji. Po uzyskaniu dyplomu
magistra farmacji skierowana
zostaje z nakazu pracy do apteki
w Kłodzku. Tam dojrzewa duchowo podejmując decyzję życia w samotności i – jak mówiła
do przyjaciół – była szczęśliwa
realizując swoje posłannictwo
uzgodnione w modlitwie z Panem Bogiem.
Po odpracowaniu wymaganego okresu na tamtym terenie
przenosi się do Jarosławia
i mieszka wraz z mamą. Obejmuje kierownictwo Apteki na
Rynku pełniąc tę funkcję do
1969 r. Pracuje na stanowisku
magistra farmacji w kilku też
innych aptekach na terenie naszego miasta. W zawodzie przepracowała 31 lat, przechodząc
na emeryturę w wieku 55 lat
życia. Pani Lidia Tomkiewicz
była osobą o bardzo wrażliwej
osobowości, głęboko wierząca
i praktykująca. Angażowała
się w życie parafii Bożego
Ciała współpracując ze śp.
proboszczem Bronisławem Filą
i innymi osobami np. Anną Jenke – obecnie Sługą Bożą – kandydatką na ołtarze. Organizo-

wała pomoc
ludziom biednym, samotnym i rodzinom
wielodzietnym. W wolnych
chwilach malowała, pięknie
recytowała i śpiewała.
Będąc na emeryturze opiekowała się chorą mamą,
a po Jej śmierci w mieszkaniu
p. Lidii gromadzili się sąsiedzi
na wspólne modlitwy, odmawiając o godz. 15.00 Koronkę
do Bożego Miłosierdzia – zwyczaj ten pozostał do momentu
Jej pójścia do szpitala. Sąsiedzi
o każdej porze mogli przyjść
i zasięgnąć rad i porad życiowych i zmierzyć sobie ciśnienie
– dom zawsze był otwarty dla
każdego.
Lidia Tomkiewicz to osoba
czuła, wrażliwa na piękno, kochała Boga i Ojczyznę, bolała
nad niesprawiedliwością i pogardą człowieka – była Wielką
Patriotką.
Wszystko to, co nosiła w swoim sercu przekazała w poezji w kilku tomikach: „Bogu
i Ojczyźnie”, „Jak Cię kochać Ojczyzno moja”, „Sercem pisane”.
Ostatni okres choroby znosiła
z wielką cierpliwością, w cichości; w grudniu przyjęła
Sakrament Chorych – odeszła
10 marca 2014 r.
Ks. prałat Andrzej Surowiec
w homilii pogrzebowej dodał:
Chodziła w obecności Boga...
jakby ciągle z Nim coś uzgadniała. Mam wrażenie, że ciągle
pytała Boga czy dobrze odczytuje Jego wolę i czy dobrze
realizuje Jego plany. Co dziś
chciałaby nam powiedzieć...
Zapewne oprócz apelu o wierność wartościom i Panu Bogu
zaapelowałaby o prawdziwy
patriotyzm, o którym mówi
w fragmencie wiersza „Być
Polakiem to żyć bosko i szlachetnie”:
...Czy bronisz dobrego imienia
Polaka
Żołnierza Polskiego na Westerplatte, Spod Monte Cassino,
Lenino, Tobruku, Londynu
Co wiesz o Armii Krajowej
i „Szarych Szeregach”
Powstaniu Warszawskim
I Warszawskim Lagrze?
„Oda do Radości”
to jeszcze nie wszystko
Polska niech ci będzie
zawsze ponad wszystko!

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów jest we wtorki
i czwartki od godz. 16.00 w podziemiach kościoła w sali komputerowej. Już dziś zapraszamy zarówno tych, którzy społecznie chcą
pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy będą
chcieli skorzystać.

Tenis stołowy
Superliga

To był mecz!

Na I miejsce w tabeli

PKS Kolping Frac Jarosław
- ASTS Olimpia-Unia Grudziądz 3 : 1
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Vitali Nekhviadovich - 1.

Judo

Piękne efekty treningów
8 marca blisko 400 zawodników
reprezentujących 25 klubów
wzięło udział w IV Otwartych
Mistrzostwach Jasła w Judo.
Organizatorem zawodów był
klub UKS ASW-Judo Jasło.
W zawodach udział wzięli także judocy ze Słowacji, Czech,
Ukrainy, Rumunii i Polski. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy PKS Kolping-Jarosław.
W zawodach wzięło udział 18
zawodników z naszego klubu.
Sześcioro z nich dotarło aż do
finału. Złoty medal zdobyli
Jan Lewandowski i Wiktoria
Buniowska. Ze srebrnymi me-

dalami z Jasła wrócili: Wiktoria
Greśków, Hubert Kudła, Marlena Maksym, Hubert Stęchły.
Trzecie miejsce zajęli: Filip
Stępień, Nikola Kudła, Oliwier
Kudła, Anna Tomaszewska,
Edyta Ratusznik, Filip Rusinkiewicz, Piotr Czajka. Tuż
za podium zawody zakończył
Karol Białowąs. Na miejscach
punktowanych znaleźli się:
Dominika Leżucha (V miejsce)
i Maciej Wąsacz (VII miejsce). Gratulujemy zawodnikom
i życzymy dalszych sukcesów
na kolejnych zawodach.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 16 III 14 GRUPA I
Niedziela 23 III 14 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe
NIEDZIELA – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny
- p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki p. Staroń
PONIEDZIAŁEK – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV p. Kopczacki
WTOREK – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki p. Skorupska
ŚRODA – Wspólnota Biblijna, Róża VII
św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św.
Bernadetty - p. Przepłata
CZWARTEK – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
PIĄTEK – Róża Boga Ojca VII - p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
SOBOTA – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
08.03.2014 r. os. Kombatantów bl.
12 m. 1-14. Sprzątali i ofiara: Idzik,
Buczek, Rzepa, Gilarska, Bednarz,
Szeliga. Ofiara: Dominiak, Gintner.
Razem – 85 zł na środki czystości
i kwiaty.
10.03.2014 r. os. Kombatantów bl. 12
m. 15-28. Sprzątali i ofiara: Krępa,
Panasiuk, Szczygieł. Ofiara: Mielniczek-Ziemska. Razem – 50 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
20.03.95 – Aniela Trojniak
18.03.04 – Damian Sroka
22.03.04 – Aniela Mrozowicz
20.03.05 – Kazimierz Zaborowski
16.03.06 – Zofia Frankowska
17.03.08 – Leopold Kruk
17.03.11 – Julia Dłuszyńska
18.03.13 – Anna Żyga

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 przed kościołem zbiórka
do puszek wspomagająca „Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes”.
Zachęcamy do ofiarności.
3. W środę (19 III) przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca
NMP. To dzień szczególnej modlitwy za ojców. Jest to także dzień
imienin ks. Abp Józefa Michalika
oraz Ojca Świętego Seniora Benedykta XVI. Solenizantów polecamy w modlitwie.
4. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek 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 (21 III) Droga
Krzyżowa rozpocznie się o godz.
19.00 na Osiedlu Kombatantów,
którą poprowadzą: Kręgi Domowego Kościoła i Akcja Katolicka.
Bardzo zachęcamy do pielęgnowania tej cennej tradycji udziału
w drodze krzyżowej osiedlowej.
5. Rekolekcje wielkopostne
rozpoczną się w tym tygodniu
w najbliższą sobotę Mszą św. o
godz. 8.00, a zakończą Mszą św. we
wtorek o godz. 18.00. Poprowadzi
je Dyrektor Radia Fara ks. Krzysz-
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tof Rzepka. Szczegółowy rozkład
jest w dzisiejszej gazetce. Msze św.
z naukami będą o godz. 8.00
i 18.00 (czyli od soboty do wtorku
nie będzie Mszy św. o godz. 7.00
rano).
Tradycyjnie spowiedź wielkopostna będzie jednak dopiero przed
świętami i poprzedzi przyjęcie
przez naszą młodzież sakramentu
bierzmowania.
Dzieci ze szkoły podstawowej
będą miały rekolekcje w terminie
późniejszym.
Starajmy się jak najliczniej i najowocniej uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych, aby rzeczywiście pogłębić swoje życie
duchowe.
6. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas
można nabyć w kiosku - jest to
rodzaj wsparcia dla najbiedniejszych.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 17
III 14 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 13 m. 17-38
oraz 22 III 14 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 14 m. 1-15.
8. W podziemiach kościoła jest
już czynny punkt pomocy przy
wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy
we wtorki i czwartki o godz. 16.00
do sali komputerowej. Zapraszamy
też ludzi dobrej woli, którzy zechcieliby pomóc przy wypełnianiu
PIT-ów.

15 rocznica wstąpienia do NATO

Marcin SROKA
s. Józefa i Haliny
zam. Munina, ul. Dziewiarska
Barbara PRZYWARA
c. Jana i Zofii
zam. Budy Głogowskie
Marcin KAŃCZUŁA
s. Ryszarda
zam. Zwierzyniec
Agnieszka STACHOWICZ
c. Tadeusza
zam. Jarosław, os. Kombatantów

+ Andrzej.

9:30

+ Leopold Kruk w 6 roczn.
śmierci.

11:00

++ Stanisław Kruk oraz za
zmarłych jego Rodziców i Teściów.

12:15

1) Za parafian.
2) + Stanisław Kruk (7).

16:00

+ Stanisława Iwanowicz (16).

18:00

+ Józef w 24 roczn. śmierci.

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (17).
2) + Stanisław Kruk (8).

18:00

1) + Józefa.
2) ++ Za Rodziców: Albin i Maria,
Józef i Weronika, brat Marek.

7:00

1) + Józef Czternastek.
2) ++ Józef Ciurko, Józef Siuśta.
3) + Stanisław Kruk (9).

18:00

1) + Stanisława Iwanowicz (18).
2) ++ Józef, Katarzyna, Tadeusz.

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (19).
2) ++ Józefa i zmarłych z Rodziny.

18:00

1) + Józefa Homa.
2) + Józef.
3) + Stanisław Kruk (10).

7:00

1) ++ Aniela, Józef, Jan, Maria.
2) + Stanisław Kruk (11).

18:00

1) + Stanisława Iwanowicz (20).
2) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski MB dla członków i ich Rodzin ze Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich.

7:00

+ Stanisława Iwanowicz (21).

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla Elżbiety w 50 roczn.
urodzin.
2) + Stanisław Kruk (12).

8:00

1) ++ Teresa i Jan Kuzia.
2) + Stanisław Kruk (13).

18:00

1) + Stanisława Iwanowicz (22).
2) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie i błogosł.
Boże dla Emilki z okazji 3 urodzin
i całej Rodziny.

8:00

+ Stanisława Błasik.

9:30

+ Stanisława Iwanowicz (od
wnuka).

11:00

+ Zdzisław Korytko w 4 roczn.
śmierci.

12:15

1) Za parafian.
2) + Stanisław Kruk (14).

16:00

+ Stanisława Iwanowicz (23).

18:00

+ Józefa Pawełek.

Poniedziałek 17 III

Wtorek 18 III

Środa 19 III

Czwartek 20 III

Piątek 21 III

Sobota 22 III

Zapowiedzi przedślubne
Rafał Łukasz DRAPAŁA
s. Jerzego i Danuty
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Małgorzata Maria KOKOSZKA
c. Tadeusza i Teresy
zam. Munina

8:00

12 marca w kontekście konfliktu na Ukrainie obchodzona
rocznica w naszych koszarach miała wyjątkowo podniosły
charakter.
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W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:

Lidia TOMKIEWICZ

