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Niedziela Modlitw za Kierowców

Dziś Kościół katolicki w Polsce
modli się za kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Księża mają przypominać,
że kierujący pojazdami powinni
przestrzegać przepisów, a także zachowywać całkowitą trzeźwość.
Tegoroczną niedzielę modlitw
za kierowców organizuje krajowy
duszpasterz kierowców ks. Marian
Midura we współpracy z Komendą
Główną Policji i Krajową Radą

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Ks. Midura podkreślił, że tegoroczne obchody Dnia Modlitw
za Kierowców „dobrze zgrywają
się z beatyfikacją Jana Pawła II
(1 maja). Stąd też myślą przewodnią Duszpasterstwa Kierowców
są słowa: „Janie Pawle II - wzorze
świętości - prowadź nas bezpiecznie po wszystkich drogach!”.
W materiałach przygotowanych

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

przez Krajowe Duszpasterstwo
Kierowców czytamy, że chrześcijański kierowca powinien być
zawsze życzliwy i we wszystkich okolicznościach przestrzegać
przepisów ruchu drogowego,
a także zachowywać całkowitą
trzeźwość.
„Niestety, w roli kierowców wielu z nas zachowuje się jak poganie.
Wieszamy w samochodach różańce, wozimy wizerunki świętych,
przyklejamy na karoserię znak
pierwszych chrześcijan - rybę,
a jednocześnie nie szanujemy
bliźnich - innych użytkowników
dróg, jesteśmy egoistami, klniemy,
wykonujemy obraźliwe gesty, lekceważymy przepisy ruchu. Takie
zachowanie to grzech, z którego
katolik powinien się spowiadać
i zdecydowanie dążyć do poprawy” - zaznaczył ks. Midura.
„Ufając, że z każdym rokiem
będzie się poprawiał stan techniczny naszych dróg, zróbmy
wszystko, co do nas należy, aby
każdy człowiek mógł nimi bezpiecznie podróżować” - apeluje
krajowy duszpasterz kierowców.
Tegoroczne hasło to „kierowcy
i piesi świadkami miłości na każdej
drodze”.
Jak poinformował insp. Marek
Fidos z Biura Ruchu Drogowego
KGP, w ubiegłym roku w kraju wydarzyło się ponad 48 tys.
wypadków drogowych, w których ponad 48 tys. osób zostało
rannych, a 3907 zginęło. Jest to
o 1,5 tys. mniej zabitych niż przed
dwoma laty. Jak zaznaczył Fidos,
w 2010 roku główną przyczyną
wypadków na drogach była nadmierna prędkość.

Z 354. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
...Dla Unii Europejskiej jest to wciąż
wielkie wyzwanie.
Bardzo ważną kwestią
pozostaje też obrona i promocja prawa do wolności religijnej, zarówno
w krajach Unii, jak i poza jej granicami. Istotnym zadaniem jest podjęcie działań na rzecz prawa do życia
wszystkich poczętych dzieci, a także
skutecznej polityki na rzecz rodziny,
szczególnie wobec grożącego nam

kryzysu demograficznego. W imię
prawdy historycznej mamy też obowiązek ukazywania wkładu chrześcijaństwa w budowanie cywilizacji
i kultury Europy...
5. Wobec narastającej fali prześladowań chrześcijan na świecie, biskupi apelują o solidarność
z męczennikami za wiarę. Jej
wyrazem niech będzie modlitwa
i wszelkie formy pomocy. W tym
zakresie biskupi popierają ini-

cjatywy posłów i senatorów naszego parlamentu, apelujących
o poszanowanie wolności religijnej na całym świecie i o równe
prawa dla wyznawców Chrystusa.
Także służby dyplomatyczne naszego państwa powinny zajmować
jednoznaczne stanowisko w tym
zakresie, jak czynią to dotychczas
i na co liczymy szczególnie w czasie
polskiej prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej...
/fragm. Komunikatu/

I CZYTANIE: 1 Sm 16,1b.6–
7.10–13a
Namaszczenie Dawida na króla

REFREN PSALMU: Pan mym
pasterzem, nie brak mi niczego.
II CZYTANIE: Ef 5,8–14
Powstań z martwych, a zajaśnieje
ci Chrystus

EWANGELIA: J 9,1.6–9.13–
17.34–38
Uzdrowienie niewidomego od
urodzenia

...„Położył mi błoto na oczy,
obmyłem się i widzę”...
...Jezus usłyszał, że wyrzucili
go precz, i spotkawszy go rzekł
do niego: „Czy ty wierzysz
w Syna Człowieczego?”. On
odpowiedział: „A któż to jest.
Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus:
„Jest nim Ten, którego widzisz
i który mówi do ciebie”. On
zaś odpowiedział: „Wierzę,
Panie!” i oddał Mu pokłon.
Kalendarz wydarzeń
Uroczystości Katyńskie
z poświęceniem
„tablic Smoleńskich”

11. IV. g. 11.00
Bp Adam Szal

10-13 Kwietnia
Rekolekcje parafialne
ks. Ryszard Halwa

18. IV. g. 18.00
Bierzmowanie

1. V. g. 20.00
Droga Światła z Różańcem
w hołdzie dla JP II
na trasie: Starostwo - Ratusz



Chrystus Królem

Beatyfikacja - Modlitewne
przygotowanie
Ojcze nasz, który jesteś w niebie (...).
(...) niech się spełnia Twoja wola,
jak w niebie, tak i na ziemi (Mt 6,9.l0b).
Niezbadane są wyroki Bożej Opatrzności, a przecież codziennie
prosimy Go o spełnianie się Jego zbawczego planu wobec świata.
W ten sposób wyznajemy wiarę w Jego mądrość i wszechmoc, ale
też prosimy, by On sam odsłaniał nam - na ile jest to potrzebne dla
naszego dobra - owe zamiary, projekty, tajemnice, dotyczące naszego
życia, powołania, szczęścia. O to też prosili wielcy prorocy w narodzie
Mesjasza, szczególnie wtedy, gdy sami czuli się zagubieni pośród
zbłąkanego ludu. Ważne, by nie ustawała rozmowa z Ojcem niebieskim - także wtedy, gdy wydaje się, że czeka nas już tylko Jego sąd
i gniew:
„Spójrz z nieba i wejrzyj z Twojego świętego i wspaniałego mieszkania na wysokości! (...) Nie powstrzymuj swojego miłosierdzia! Ty
jesteś przecież naszym ojcem! Bo Abraham nas nie poznaje, a Izrael
nie przyznaje się do nas, lecz Ty, PANIE, jesteś naszym ojcem, naszym
odkupicielem, to jest Twoje imię od wieków!” (Iz 63,15-16).
Spojrzenie oczyma wiary na historię narodu wybranego pozwala odczytać w najtrudniejszych doświadczeniach życzliwą
obecność miłosiernego Boga. Oto jeszcze jedne proroctwo, dopełniające niejako obraz przytoczonego wcześniej Psalmu 131.
Ozeasz przemawia w imię Ojca w niebie, przypominając godność
i zaślepienie Jego dzieci:
„Umiłowałem Izraela, gdy był jeszcze dzieckiem, i z Egiptu wezwałem mojego syna. (...) A przecież to Ja uczyłem chodzić Efraima
i brałem ich na swoje ramiona. Oni zaś nie poznali, że troszczyłem
się o nich. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości.
Byłem dla nich jak ten, który podnosi do swego policzka niemowlę.
Schylałem się ku niemu, aby go nakarmić” (Oz 11,1-4).
Ludzkie podejście do słabego i upadającego człowieka przez
przypomnienie jego pochodzenia i początków stało się czytelne
w pontyfikacie Jana Pawia II. Wybrał jako biblijny program przeżywania Jubileuszu Roku 2000 - czasu odrodzenia i pojednania z Bogiem
- Łukaszową przypowieść o synu marnotrawnym. Wszystkie aspekty
opowieści o powracaniu do rodzinnego domu i bezwarunkowy dar
rodzicielskiego przebaczenia w sakramencie pojednania stały się dla
Kościoła szansą ponownego odkrycia ojcowskiego oblicza naszego
Boga.

Tożsamość z Japonią w czasach
wielkiej próby
Jarosław, w tym nasza parafia, darzą szczególną atencją szlachetnych mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni. Dowodzą tego liczne
koncerty artystów japońskich w kościele, nad Sanem i na Heluszu.
To nasze środowisko parafialne utorowało drogą do polsko-japońskiej serdeczności.
Postawa pełna humanizmu każe nam, Polakom, kierować myśli
i uczucia w stronę ludzi i społeczeństw dotkniętych gniewem przyrody. Klęski i żywioły czynią przeogromne straty materialne i krzywdy
społeczne. Ofiary śmiertelne, rzesze rannych, brak dachu nad głową,
często żywności i lekarstw. W ostatnim okresie Japonia doświadczyła
wielkich zniszczeń i cierpień. Trzęsienie ziemi sprawiło, że świat
wstrzymał oddech. Znakomicie zorganizowana cywilizacja poddała
się żywiołowi.
Kolejne zmiany tektoniczne wciąż jeszcze dają znać o sobie. Zdecydowana większość państw zadeklarowała gotowość niesienia pomocy.
Wiele z nich tę pomoc realizuje. W obliczu takich nieszczęść ludzkość
udowadnia w sposób humanitarny, że świat jest obrazem ludzkich sumień. I to sumienie wyzwala potrzebę jedności i niesienia pomocy.
W niedzielę, 27 w naszej świątyni zorganizowano spektakl słownomuzyczny opatrzony wymownym i wzruszającym tytułem „Wiśnie
rozkwitły pośród łez”. Japonia, dostojna i nowoczesna, znana jako
Kraj Kwitnącej Wiśni, utrwaliła w słuchaczach świadomość integralności klęski i nadziei, cierpienia i jego oparcia w ludzkich postawach
zorientowanych na dobroć.
Podczas spektaklu wystąpili japońscy pianiści: dobrze znana
i kochająca Jarosław Atsuko Ogawa oraz Hiroshi Kurotaki. Do tego
grona artystów upamiętniających ofiary japońskiego dramatu dołączył
polski muzyk grający na flecie Rolf Bartkiewicz. W akordy Chopina
i innych kompozytorów wpisywały się mocno obrazy i filmy ukazujące
dramat Japonii, utrwalone w multimedialnej ekspozycji przygotowanej
przez Zdzisława Czerneckiego.
Idea zorganizowania spektaklu jest dziełem archiprezbitera jarosławskiego i proboszcza wspomnianej parafii ks. Andrzeja Surowca oraz
Igi Dżochowskiej z Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu.
Ważnym segmentem programu był przekaz słowa poetyckiego
dokonany przez Marię Gibałę. Muzyka i poezja. To dwa pierwiastki,
które zawsze i wszędzie humanizują ludzkie więzi. „To nie prawda, że
serca nie płaczą i są odporne na klęski” – oznajmiła, recytując jeden
z wierszy, Maria Gibała.
Ksiądz Andrzej Surowiec zauważył, że wobec tak wielkich ludzkich
dramatów nikt nie powinien być obojętny. W modlitwie, refleksji
i pomocy na miarę posiadanych możliwości.
Wiśnie rozkwitły pośród łez…
Henryk Grymuza

Znamy już odwagę Pawła w posługiwaniu się literackimi metaforami
i alegoriami zaczerpniętymi z doświadczenia rodzicielskiego, ale on
umie obserwować również robotę budowniczego i do niej porównywać
swoje wysiłki apostolskie. „Jesteśmy bowiem współpracownikami
Boga, a wy jesteście Bożą rolą i budowlą Boga. Według danej mi łaski
Boga, jako wprawny architekt położyłem fundament, a ktoś inny na
nim buduje. Każdy niech więc zważa, jak buduje. Nikt bowiem nie
może położyć innego fundamentu oprócz tego, który już jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. (...) Czy nie wiecie, że jesteście
świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? (...) Świątynia Boga
jest święta i wy nią jesteście!” (por. 1 Kor 3,9-11.16-17).
Ileż to razy powtarzał podobne słowa do młodzieży zgromadzonej
na stadionach, placach i w świątyniach Jan Paweł II, którego zapraszano najpierw z niechęcią, by potem podziwiać jego ojcowski
i pasterski charyzmat. Wszystko to zaczynało się w wadowickim domu. Zechciejmy przywołać tu świadka narodzin
i dorastania Sługi Bożego, szczególnie po śmierci jego matki, pani Emilii, w 1929 roku. Jakże wdzięczni jesteśmy „panu
kapitanowi” z Wadowic, Karolowi Wojtyle seniorowi, który
dla swego synka stał się ojcem i matką, bratem i przyjacielem,
a nawet pierwszym wychowawcą w powołaniu kapłańskim, jak to
sam z wielką wdzięcznością wspominał jego syn, papież.

Hiroshi Kurotaki

Maria Gibała

Iga Dżochowska

Rolf Bartkiewicz
Atsuko Ogawa

Chrystus Królem



Świetlica „U KOLPINGA”

Marsz Życia

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 - 26 IV - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 4 IV - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni

24 marca ulicami Przemyśla przeszedł marsz w obronie życia i rodziny.
Nasza parafia użyczyła nagłośnienie a ks. Daniel dowiózł cały autobus
osób wspierających tak ważne świadectwo.

Szkolenie Księży

Poniedziałek
4 IV
Sekcja
kulinarna
11 IV
Sekcja
kulinarna

Wtorek
5 IV
W. Śmiech
12 IV
W. Śmiech

Środa
6 IV
L. Puchyr
M. Potoczny
13 IV
L. Puchyr

Czwartek
7 IV
K. Stopa

Piątek
8 IV
Ł. Rzepa

14 IV
G. Ziółek

15 IV
Ł. Rzepa

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma
Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem
Świętym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem
www.ignatianum.edu.pl/Wydział Pedagogiczny/Studia podyplomowe
i kursy bądź też pod adresem: ks. Zbigniew Marek SJ ul. Zaskale 1
30-250 Kraków „Kurs Biblijny”.
Zgłoszenia udziału w kursie można kierować na adres elektroniczny:
zmarek@jezuici.pl lub zmarek@ignatianum.edu.pl

Droga Krzyżowa osiedlowa

Współczesne parafie stają przed bardzo wieloma wyzwaniami. Księża
proboszczowie muszą znać się na przepisach bezpieczeństwa, przeciwpożarowych, ochronie zabytków i prowadzenia książek poszczególnych
Na Muninie w piątek 25 marca w drodze krzyżowej uczestniczyło
obiektów. Z tego powodu nasz ks. Prałat w porozumieniu z odpowiednimi urzędami zorganizował specjalne szkolenie dla proboszczów 276 osób.
z całego Archiprezbiteratu.

Rekolekcje
10 - 13 kwietnia

Parafialne
prowadzi ks. Ryszard Halwa

Niedziela 10 kwietnia

Wtorek
nia

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

7:00 – Msza św. z nauką
17:30 – Naboż. - Koronka
18:00 – Msza św. z nauką
- Nauka stanowa dla kobiet (po
Mszy św.)

Poniedziałek
kwietnia

11

7:00 – Msza św. z nauką
17:30 – Naboż. - Koronka
18:00 – Msza św. z nauką
- Nauka stanowa dla mężczyzn
(po Mszy św.)

12 kwiet-

Tenis stołowy

W sobotę 26.III. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Niepokalanek odbył się V Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego „Jarosław
- 2011” o Puchar Burmistrza Jarosławia i Starosty Jarosławskiego.
Wystąpiło w turnieju 108 zawodników z 18 klubów. Miejsca naszych
zawodników:
- żak: I m. - J. Zastyrec, III m. - A. Rejterowski, V m. - A. Suchy;
- młodzik: V m. - M. Mroczka, VI m. - G. Woźny;
- kadet: II m. - H. Żołyniak, VI m. - P. Oziębło.
W dniu 27 marca w Krościenku Wyżnym odbyły się Mistrzostwa Województwa Młodzików na Podkarpaciu w tenisie stołowym. Maksymilian
Mroczka zdobył brązowy medal w grze pojedynczej, natomiast w grze
podwójnej brązowe medale zdobyli: Maksymilian Mroczka / Gabriel Woźny
i Adrian Kowal / Antoni Rejterowski.

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów

13 kwietnia Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
od wtorku do piątku 16.00 - 17.00
7:00 – Msza św. z nauką
Środa

17:30 – Nowenna
18:00 – Msza św. - zakończenie

Spowiedź: 16 KWIETNIA (Sobota)
w godz. 9.00 - 12.00 i 14.00 - 17.00

Każdy może
pomóc!

1%

Do PIT wpisujemy:
-„Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu”

z podatku na rzecz organizacji - numer KRS –
0000033774
pożytku publicznego



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 3 IV 11 GRUPA II
godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski,
S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński,
S. Sadowski, K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - 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 10 IV 11 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII Jana
Vianney’a
PONIEDZIAŁEK – KSM + Zespół
muzyczny
WTOREK – OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
ŚRODA – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
CZWARTEK – Koło Misyjne
PIĄTEK - Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik
SOBOTA – Róża męska I św. Józefa
- p. Zięba + Róża V męska św. Piotra
- p. Przepłata

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym i koronką do Bożego
Miłosierdzia. Po nabożeństwie
będzie zmiana Tajemnic Różańcowych i spotkanie Koła
Misyjnego. (Dla Róż dziecięcych zmiana tajemnic będzie po
Mszy św. o godz. 11.00.)
2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Seminarium
Duchowne w Przemyślu.
3. W poniedziałek po Mszy
św. będzie spotkanie Kręgu
Biblijnego.
4. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz.
17.00, natomiast dla dorosłych
w piątek o godz. 17.00.
5. W piątek (8 IV) odbędzie
się spotkanie dla młodzieży z kl. III przygotowującej się do bierzmowania
wraz z rodzicami. Spotkanie
rozpocznie się Mszą św. Obecność obowiązkowa. Bierzmo-

wanie będzie już 18 kwietnia.
6. W kiosku są jeszcze wielkanocne baranki i paschaliki
rozprowadzane przez Caritas.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 4 IV 2011 (poniedziałek
wieczorem) os. Kombatantów
bl. 11 m. 31-45 oraz 9 IV 2011
(sobota rano) os. Kombatantów
bl. 11 m. 56-60.
8. W podziemiach kościoła
czynny jest punkt pomocy przy
wypełnianiu PIT-ów. Zachęcamy do składania wniosków
również emerytów np. z PITem
40, aby odpisy w ramach 1%
mogły pozostać dla dzieci.
9. Dziękujemy za ofiary na
figury świętych w Heluszu i na
relikwiarz Jana Pawła II.
10. Już za tydzień rozpoczną się
rekolekcje parafialne. Starajmy
się zarezerwować sobie odpowiedni czas i przygotować się
do świątecznej spowiedzi świętej która będzie 16 kwietnia.

Rozbudowa pomnika katyńskiego

Niedziela 3 IV
8:00

1) Za parafian.
2) + Marek Mierzejewski (4).

9:30

++ Józef, Wiktoria i Ryszard.

11:00

W 50 roczn. sakramentu małżeństwa Marii i Zygmunta dziękując Bogu za otrzymane łaski
i z prośbą o opiekę Boga i Matki
Najświętszej dla jubilatów i całej
Rodziny.

12:15

+ Józef Plęs w 20 roczn. śmierci.

16:00

Dziękczynno-błagalna w roczn.
urodzin, za dar życia Adeli
z prośbą o błogosł. Boże i opiekę
MB na dalszą drogę życia.

18:00

+ Zygmunt w 7 roczn. śmierci.

7:00

+ Franciszek Szafrański o miłosierdzie Boże i życie wieczne
z Chrystusem /int. od sąsiadów/.

18:00

1) ++ Stanisława w 11 roczn.
śmierci, Maria w 1 roczn. śmierci, Jan w 34 roczn. śmierci,
Mieczysław, Jan i Mariusz.
2) + Marek (5).

7:00

O zdrowie i opiekę MB dla
Emilki.

18:00

1) + Marek (6).
2) + Anna.

Poniedziałek 4 IV

Wtorek 5 IV

Środa 6 IV
7:00
18:00

Czwartek 7 IV
7:00

D z i ę k u j e m y ...

18:00

1) O błogosł. Boże dla ks. Prałata z okazji 19 roczn. objęcia
probostwa od Bractwa Najśw.
Sakramentu i Akcji Katolickiej.
2) Za misje i misjonarzy (od Koła
Misyjnego).
3) + Marek (8).

7:00

1) + Aniela Sokołowska.
2) O błogosł. dla Julii.

18:00

1) + Marek (9).
2) + Tadeusz.

7:00

+ Marek (10).

18:00

++ Katarzyna i Konstanty.

8:00

Za parafian.

9:30

++ Za zmarłych z Róży św.
Józefa dla Władysława, Michała,
Józefa, Tadeusza, Edmunda.

11:00

+ Leszek w 7 roczn. śmierci.

12:15

Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,
błogosł. Boże i dary Ducha Św.
w 18 roczn. urodzin dla Agaty.

w rocznicę śmierci:

16:00

+ Marek (11).

04.04.86 – Maria Sroka
06.04.91 – Jan Barski
09.04.91 – Jerzy Stanios
03.04.01 – Józef Zawada
09.04.02 – Józef Bałabaj

18:00

+ Zofia.

za sprzątanie kościoła:

26.03.2011 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 37-51. Sprzątali i ofiara:
Kasjan, Musiała. Razem – 15 zł na
środki czystości i kwiaty.

Piątek 8 IV

28.03.2011 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Piejko, Mierzwa, Winiarska. Razem – 25 zł na środki czystości
i kwiaty.

Sobota 9 IV

Dziękujemy za ofiary na tablice
smoleńskie, relikwiarz Jana Pawła
II i figury św. w Heluszu:

M. i R. Sudoł (pomnik bł. ks.
Popiełuszki + relikwiarz);
E. Duchań (relikwiarz + tablice);
M. i J. Romaniec, K. i R. Kieljan,
B. Wojdyło, U. i J. Słota (relikwiarz); Majchrowie (pomnik
bł. E. Bojanowskiego). Razem
620 zł.
Zapowiedzi przedślubne
Tomasz Paweł BĄK
s. Andrzeja i Haliny
zam. Przemyśl, ul. Hoffmanowej
Magdalena Agnieszka SWATEK
c. Tadeusza i Teofili
zam. Jarosław, os. Niepodległości

1) + Marek (7).
2) + Marian.

Wylano już fundamenty i odbyły się przymiarki makiety w skali 1:1.
Wszystko powinno zakończyć się na czas. Uroczystość będzie ponad
wszelkimi podziałami zwłaszcza politycznymi.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
04.04.83 – Ryszard i Halina L.
06.04.02 – Krzysztof i Agata R.
06.04.02 – Maciej i Marta M.
08.04.85 – Wiesław i Wiesława I.
08.04.85 – Tadeusz i Anna S.
08.04.89 – Jerzy i Renata J.
08.04.96 – Witold i Agnieszka S.
08.04.96 – Marek i Barbara M.
09.04.83 – Marek i Marta D.
09.04 94 – Jacek i Katarzyna J.

09.04.94 – Dariusz i Ewa S.
09.04.94 – Wojciech i Bożena T.
09.04.94 – Jan i Barbara K.
09.04.05 – Łukasz i Katarzyna J.

Niedziela 10 IV

W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Franciszek SZAFRAŃSKI

