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(520) 10 kwietnia 2011

Czas rekolekcji parafialnych
10 - 13 kwietnia

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Ez 37, 12–14

prowadzi ks. Ryszard Halwa

Niedziela
10 kwietnia

Wtorek
12 kwietnia

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
Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

Poniedziałek
11 kwietnia
7:00 - Msza św. z nauką
17:30 - Naboż. - Koronka
18:00 - Msza św. z nauką
Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

Środa
13 kwietnia
7:00 - Msza św. z nauką
17:30 - Nowenna
18:00 - Msza św. - zakończenie

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

Uroczystości Katyńsko - Smoleńskie
11 kwiatnia g. 11.00
- Msza św. - przewodniczy bp Adam
Szal w kościele,
- przejście uczestników przed pomnik,
- przemówienia: władz wojewódzkich
i lokalnych,
- poświęcenie nowych tablic katyńskich i pomnika smoleńskiego przez
bpa A. Szala,
- Apel Poległych, salwa honorowa
(Kompania Honorowa Wojska Polskiego i Policji),
- składanie wieńców i wiązanek kwiatów.

Udzielę wam Mego ducha, byście
ożyli

REFREN PSALMU: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
II CZYTANIE: Rz 8, 8–11
Mieszka w was Duch Tego, który
wskrzesił Jezusa

EWANGELIA: J 11,3–7.17.20–
27.33b–45
Wskrzeszenie Łazarza

...To powiedziawszy, zawołał
donośnym głosem: „Łazarzu,
wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł
zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego
była zawinięta chustą. Rzekł
do nich Jezus: „Rozwiążcie
goi pozwólcie mu chodzić”.
Wielu więc spośród Żydów
przybyłych do Marii ujrzawszy
to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Kalendarz wydarzeń

18. IV. g. 18.00
W czasie uroczystości zostaną
poświęcone dwie nowe tablice
katyńskie, na których dopisano 71
wcześniej nieznanych nazwisk.
Natomiast na Pomniku Smoleńskim w kształcie urwanych skrzydeł samolotu zostały umieszczone
wszystkie nazwiska ofiar z katastrofy pod Smoleńskiem.

Bierzmowanie
Abp Józef Michalik

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

8. V. g. 9.15
I Komunia św.

15. V. g. 9.30
Rocznica I Kom. św.

28. V. g. 9.00
Piknik charytatywny
„Z bliźnim na majówkę”
Helusz



Chrystus Królem

Beatyfikacja - Modlitewne
przygotowanie

powtarzając apostolską naukę o sakramencie ołtarza i posłudze
sprawowania Najświętszej Ofiary. Naszą medytację nad centralnym
wezwaniem Modlitwy Pańskiej zamknijmy fragmentem encykliki
poświęconej Eucharystii z 2003 roku. „Eucharystia przez swój ścisły
związek z ofiarą na Golgocie jest ofiarą w pełnym sensie, a nie tylko
w sensie ogólnym, jakby jedynie chodziło o zwykle darowanie się
Chrystusa jako pokarm duchowy dla wiernych, bowiem dar Jego
Ojcze nasz, który jesteś w niebie (...).
miłości i Jego posłuszeństwa aż do ostatniego tchnienia (por. J 10,17Chleba naszego powszedniego daj nam
18) jest przede wszystkim darem dla Jego Ojca. Oczywiście jest także
darem dla nas, co więcej, dla całej ludzkości (por. Mt 26,28; Mk 14,24;
dzisiaj (Mt 6,9.11).
Łk 22,20; J 10,15), ale głównie jest darem dla Ojca: jest to tajemnica
«ofiary, którą Ojciec przyjął, odwzajemniając bezgraniczne oddanie
W naszej rekolekcyjnej drodze zechciejmy przekroczyć teraz ten swego Syna, kiedy Ten stał się posłuszny aż do śmierci (por. Flp 2,8),
etap Modlitwy Pańskiej, który koncentruje pierwsze trzy wezwania swoim Ojcowskim oddaniem - a był to dar nowego Życia nieśmiertelna osobie „Ojca, który jest w niebie”. Kolejne cztery prośby odnoszą nego w zmartwychwstania” (Ecclesia de Eucharistia, 13).
się do potrzeb i sytuacji człowieka względem samego siebie oraz
Takim podjęciem swego krzyża i pójściem za Chrystusem było
w relacjach do innych osób. Chleb powszedni, niezbędny do podtrzymywania życia, jest tak oczywistym warunkiem przetrwania, że nawet przyjęcie decyzji konklawe w dniu 16 października 1978 roku. Możnie chcemy dopuszczać myśli, że w nim może także kryć się namiastka na powiedzieć, że był to akt ofiary z dotychczasowego polskiego,
pokarmu na życie wieczne. Chrześcijanin może szukać takiej mądrości krakowskiego życia i wejście na nowe drogi prowadzące z Rzymu
w Ewangeliach i w listach apostolskich. Owo „dzisiaj” z Modlitwy do wielu zakątków świata. Wszędzie tam sługa Boży Jan Paweł II
Pańskiej ma wymiar chronologiczny i egzystencjalny, ale również upominał się o chleb i o Chleb dla zgłodniałych.
otwiera nas na Boże „dzisiaj”, które jest poza czasem i trwaniem życia
doczesnego. Dajmy się zaprosić na taką ucztę, jeszcze w Galilei, gdzie
Jezus - cudownie nakarmiwszy zgłodniały tłum słuchaczy - mówi do
rodaków zgromadzonych w synagodze:
„Uroczyście zapewniam was: To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba daje wam mój Ojciec. Bożym chlebem jest Ten, kto zstępuje
z nieba i daje światu życie. (...) To Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto
przychodzi do Mnie, nie będzie głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie
już nigdy odczuwał pragnienia. (...) Wszyscy, których powierza Mi Ojciec,
przyjdą do Mnie i nikogo z nich nie odrzucę, gdyż nie stąpiłem z nieba, aby
spełniać swoją wolę, lecz wolę Tego, który Mnie posłał. (...) Taka jest bowiem
wola mego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne
oraz abym go wskrzesił w dniu ostatecznym” (J 6,32-40).
Taka nauka - jak czytamy w Ewangelii Janowej spisanej w czasach
rozejścia się dróg Synagogi żydowskiej i Kościoła powszechnego
- spotkała się z niedowierzaniem i z argumentami opartymi na znajomości środowiska rodzinnego Rabbiego z Nazaretu. „Czy to nie
jest Jezus, syn Józefa? Czy nie znamy Jego ojca i matki? Jakim więc
prawem mówi: «Zstąpiłem z nieba*?” (J 6,42). Dziś może chrześcijaninowi łatwiej usłyszeć wyznanie Zbawiciela, zwłaszcza gdy przyjmuje
z wiarą chleb eucharystyczny w Komunii Świętej: „Podobnie jak
Mnie posłał Ojciec, który żyje, i jak Ja żyję dzięki Ojcu, tak również
ten, kto Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie” (J 6,57). Karmić się
Jezusem, Jego słowem, Jego ciałem - Nim całym, to źródło nadziei
życia wyrastającego ponad wegetację. Ale tu potrzebna jest wiara
przemieniająca życie, a nie tylko jakieś takie machnięcie ręką: nie
wiem, nie rozumiem, niech już będzie, jak mówią...
„Panie, do kogo mielibyśmy pójść? Przecież Ty masz słowa życia
wiecznego. A my uwierzyliśmy i przekonaliśmy się, że Ty jesteś
Świętym Boga” (J 6,68-69). Takiej wiary z wyboru, przemyślanej
potrzeba nam w nowym tysiącleciu. Nie ma przecież gwarancji, że
jej nam wystarczy, gdy przyjdzie godzina próby, a takie zdarzają się
codziennie. Następca Jana Pawła II zaproponował nam przez Jubileusz
św. Pawła odnowienie przyjaźni z największym nauczycielem rodzącego się Kościoła. On sam umacniał swoich uczniów i uczennice:
„Wiedzcie więc, że tylko ci, którzy wierzą, są synami Abrahama.
Właśnie Pismo, które przewidziało, że Bóg usprawiedliwi pogan dzięki
wierze, ogłosiło Abrahamowi radosną nowinę: Przez ciebie otrzymają
błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Tak więc ci, którzy wierzą, są
błogosławieni na równi z Abrahamem, który uwierzył” (Ga 3,7-9).
Apostoł wprowadza ochrzczonych na drogę zaufania, zawierzenia.
Łaska wiary przynosi przemieniające owoce w życiu człowieka:
„Wszyscy przecież dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteście synami
Bożymi. Wy zatem, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni, przy
odzialiście się w Chrystusa” (Ga 3,26-27).
Podczas blisko trzydziestoletniego pontyfikatu Jan Paweł II wielokrotnie przemawiał do wiernych, w szczególności do kapłanów,

Jarosławska Droga Krzyżowa.
Z modlitwą i śpiewem

Z Papieżem Janem Pawłem II przemierzali 2 kwietnia Drogę Krzyżową jarosławianie. Kilka tysięcy osób przeszło głównymi ulicami
miasta. Był to ukłon w stronę największego nauczyciela prawdy
i moralności w dniu szóstej rocznicy Jego odejścia do Domu Ojca.
Trudno wciąż pogodzić się z Jego brakiem. Katolicka postawa jednak
wzmacnia w nas poczucie tożsamości z Jego obecnością w Niebie
i Jego orędownictwem w ważnych dla Ojczyzny, Kościoła i polskich rodzin intencjach. I ta świadomość sprawiła, że jarosławianie
i mieszkańcy powiatu kroczyli za Chrystusem prowadzonym przez
rzymskich legionistów (w tych rolach wystąpili studenci Państwowej
Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej) i krzyżem niesionym
m.in. przez przedstawicieli rodzin, wojska, policji, służby zdrowia,
wspólnot parafialnych, młodzieży, studentów, władz samorządowych
miasta i powiatu.
Przy każdej stacji wsłuchiwano się w żywy dźwiękowy przekaz
nauczania Papieża Polaka odnoszący się głównie do Dekalogu. Modlono się w intencji Ojczyzny, polskich rodzin, o kontynuację odnowy
moralnej w życiu społecznym.
Ostatnia, czternasta Stacja Drogi Krzyżowej, usytuowana została
przed pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki na terenie Opactwa ss.
Benedyktynek. W tym miejscu wierni złożyli zapalone znicze.
Ks. Prałat A. Surowiec przypomniał zgromadzonym ważną duchową
i historyczną rocznicę. Upamiętnia ona czterechsetlecie sprowadzenia
ss. Benedyktynek do Jarosławia.
Dokładnie o godzinie 21:37 kilkutysięczna rzesza uczestników
Drogi Krzyżowej odmówiła modlitwę w intencji Jana Pawła II oraz
odśpiewała „Barkę”.
Tekst: Henryk Grymuza

Chrystus Królem

Świetlica „U KOLPINGA”

Sympozjum w PWSTE
6 - 8 kwietnia
W pierwszym dniu
Mszę św. sprawował ks. Prałat A.
Surowiec



Państwowa Wyższa Szkoła
Techniczno-Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak, Maria Konopelska.
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 - 9 V - godz.
16.30.
Dyżury w kuchni

Z inicjatywy Duszpasterza Akademickiego ks. dr Stanisława Dyndała odbyło się
trzydniowe Sympozjum poświęcone osobie Jana Pawła II. Znakomici prelegenci
i duszpasterze zapewnili wysoki poziom wykładów, a studenci wyjątkowo dopisali.
Oto najciekawsze wykłady:

6 kwietnia (środa): dr hab. Czesław Lewicki - Jan Paweł II wobec wielokulturowości i edukacji wielokulturowej w dobie powszechnej globalizacji,
ks. dr Waldemar Janiga - Jan Paweł II wychowujący do miłości Ojczyzny, ks. prał. Zbigniew Suchy - Jan Paweł II piewca kultury i przyjaciel
ludzi świata kultury; ks. dr Stanisław Dyndał - Wychowanie przez sport
w nauczaniu Jana Pawła II, 7 kwietnia (czwartek): ks. prał. dr Tadeusz
Kocór - Jan Paweł II i młodzież, ks. dr Tomasz Picur - Jan Paweł II obrońca
życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, dr inż. Antoni Zięba
- Jan Paweł II obrońca życia, ks. Mieczysław Bizior - Przez cierpienie do
świętości, 8 kwietnia (piątek): ks. Jan Częczek - Pontyfikat Olbrzyma.
Wyjątkowość i rozmach posługi Jana Pawła II, ks. dr Roman Chowaniec
- Odwaga świętości w życiu Jana Pawła II, dr hab. Wacław Wierzbieniec
- Znaczenie Pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, dr Mieczysław Janowski - Jan Paweł II na ścieżkach mojego życia, Wiesława Beka - Jan
Paweł II na drodze mojego życia.

Poniedziałek
11 IV
Sekcja
kulinarna
18 IV
Sekcja
kulinarna
25 IV
Świetlica
nieczyna

Wtorek
12 IV

Środa
13 IV

W. Śmiech

L. Puchyr

G. Ziółek

20 IV

21 IV

19 IV
W. Śmiech

Czwartek
14 IV

27 IV
L. Puchyr

Ł. Rzepa
22 IV

Świetlica nieczyna

L. Puchyr

26 IV
W. Śmiech

Piątek
15 IV

28 IV
K.Stopa

29 IV
Ł. Rzepa

Dzielenie się jajkiem w świetlicy „U Kolpinga”
27 kwietnia 2011 r. o godz. 16:00

Przygotowania do wystawy
w sekcji plastycznej

Będą nowe ławki

Rodzina Kolpinga z Jarosławia prowadzi intensywne przygotowania Ośrodka
w Heluszu pod majowy Piknik (28.V.), tak aby jak najwięcej osób miało miejsca
siedzące. W starym amfiteatrze są wymieniane wszystkie ławki.

Komunikat Głównego Urzędu
Statystycznego
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Główny Urząd Statystyczny
przeprowadza w całej Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań.
Powodzenie tego największego społeczno-demograficznego badania
statystycznego zależy od aktywności i przychylności społeczeństwa,
a co za tym idzie od powszechności, rzetelności i prawdziwości odpowiedzi udzielanych przez respondentów rachmistrzom spisowym bądź
przekazanych bezpośrednio przez Internet w samo-spisie, do czego
szczególnie zachęcają organizatorzy spisu.

Tenis stołowy

Bardzo cenne zwycięstwa !
I Liga

PKS KOLPING - EDBAR 23 Lublin 7 : 3

Punkty: Marcinowski - 2, Klag - 2, Kiełb - 1,5, Kuchuk - 1,5.

I Liga

PKS KOLPING - Alfa Radzyń Podl. 6 : 4

Punkty: Marcinowski - 2, Kiełb - 1,5, Kuchuk - 1,5, Klag - 1.

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
od wtorku do piątku 16.00 - 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 10 IV 11 GRUPA I
Niedziela 17 IV 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża męska II
św. Antoniego - p. Brodowicz
+ Róża IV św. Benedykta p. Chomik + Róża Boga Ojca I
- p. Brodowicz
PONIEDZIAŁEK – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże
młodzieżowe i dziecięce + Róża
Boga Ojca V –D. Rzepka
WTOREK – Wspólnota Biblioteki
ŚRODA – Róża żeńska I św. Teresy p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety p. Balawender
CZWARTEK – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Waszczuk
PIĄTEK - Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII
- p. Rzepa
SOBOTA – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny - p. Wielgos + Róża XI św.
Agnieszki - p. Staroń
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

02.04.2011 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 16-30. Sprzątali i ofiara:
Mach, K. Kamińska, M. Kamińska, M. Boryło, E. Olszewska, Siupikowie, Stachowicz, Radzyniak.
Razem – 80 zł na środki czystości
i kwiaty.
04.04.2011 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 31-45. Sprzątali i ofiara:
Kalemba, K. Zakrzacka, Kisiel,
Mosiężny, Paluch, Barska, Wiktoria Kopczacka. Razem – 47 zł na
środki czystości i kwiaty.
Dziękujemy za ofiary na tablice
smoleńskie, relikwiarz Jana Pawła
II i figury św. w Heluszu:

J. i M. Pysiakowie (tablice
+ relikwiarz + figura bł. A.
Kolpinga); H. i M. Pituch (relikwiarz + figury + tablice);
S. Majsterkiewicz (figura bł.
E. Bojanowskiego); S. i K.
Dzierża (relikwiarz + tablice);
P. Kluk, E. Piśko, B. Kasjan,
E. Mokrzycka, Puchyr (relikwiarz). Razem 4780 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

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym. Ofiary przeznaczone
są na zakup kwiatów do Bożego
Grobu.
2. Od dziś zaczynamy rekolekcje
parafialne, które będą trwały do
środy (13 kwietnia), natomiast spowiedź parafialna będzie w sobotę
16 kwietnia. 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
osoby dorosłe oraz młodzież.
Szczegółowy program znajduje
się w gazetce. Msze św. z nauką
rekolekcyjną będą od poniedziałku do środy o godz. 7.00 rano
i 18.00 wieczorem. Dodatkowo są
nauki stanowe: w poniedziałek dla
mężczyzn, a we wtorek dla kobiet.
Zapraszamy.
3. Jutro też pod przewodnictwem
bpa Adama Szala odbędą się
uroczystości Katyńsko-Smoleńskie w kościele i pod Pomnikiem
Katyńskim z udziałem Kompanii
Honorowej Wojska, Policji i Salwą
Honorową. Serdecznie wszystkich zapraszamy w poniedziałek
na Mszę św. o godz. 11.00 do
naszego kościoła. Uroczystości
będą miały charakter religijny
i patriotyczny ale ponad wszystkimi podziałami.
4. We wtorek (12 IV) po Mszy św.

w salce pod kościołem odbędzie się
spotkanie dla młodzieży wyjeżdżającej na SMAP do Sanoka.
5. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz. 17.00,
natomiast dla dorosłych w piątek
o godz. 17.00.
6. Za tydzień Niedziela Męki
Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa.
Obrzęd poświęcenia palm odbędzie
się na wszystkich Mszach św.
7. W poniedziałek (18 IV) o godz.
18.00 w czasie Mszy św. ks. Abp
Józef Michalik udzieli Sakramentu Bierzmowania uczniom
klas trzecich z Gimnazjum nr 1
w Jarosławiu.
8. W kiosku są jeszcze wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas.
9. Do piątku trwa konkurs na najlepszą palmę, pisankę, serwetkę
i wielkanocny stroik. Składamy je
w kancelarii parafialnej. Zachęcamy do podtrzymania tradycji.
10. Dyżur do sprzątania kościoła 11
IV 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 11 m. 61-75
oraz 16 IV 2011 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 11 m. 76-88.
11. W podziemiach kościoła czynny jest punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zachęcamy
do składania wniosków również
emerytów i osoby które nie robią
odpisów aby pieniądze w ramach
1% mogły pozostać dla dzieci
z naszego terenu.
12. Dziękujemy za ofiary na figury
świętych w Heluszu i na Relikwiarz Jana Pawła II.

Niedziela 10 IV

Za parafian.
++ Za zmarłych z Róży św. Jó9:30
zefa dla Władysława, Michała,
Józefa, Tadeusza, Edmunda.
11:00 + Leszek w 7 roczn. śmierci.
Msza św. dziękczynna za
otrzymane łaski z prośbą
12:15 o zdrowie, błogosł. Boże
i dary Ducha Św. w 18 roczn.
urodzin dla Agaty.
8:00

16:00

+ Marek Mierzejewski (11).

18:00

+ Zofia.
Poniedziałek 11 IV

1) + Jan w 4 roczn. śmierci.
7:00
2) + Marek (12).
Uroczystości Katyńskie i po11:00 święcenie Tablic Smoleńskich.
18:00 + Józef.
Wtorek 12 IV

1) + Marek (13).
7:00
2) O błogosł. Boże dla Julii
i Oktawii.
1) + Jan w 16 roczn. śmierci.
18:00 2) + Stanisław Janiec w 15
roczn. śmierci.
Środa 13 IV
7:00

1) ++ Tekla i Mieczysław.
2) + Marek (14).

18:00
Czwartek 14 IV

1) + Stanisława Jasiewicz w 8
7:00
roczn. śmierci.
2) + Marek (15).
1) Dziękczynna z prośbą
o błogosł. Boże i światło Ducha Św. w wejściu w dorosłe
18:00 życie dla Macieja z okazji 18
roczn. urodzin.
2) O pomyślne zdanie egzaminu maturalnego dla Pauliny.
Piątek 15 IV

+ Marek (16).
++ Stanisław, Stanisława,
18:00
Genowefa, Zdzisław.
7:00

Sobota 16 IV

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych
i Pilotów Wycieczek oraz Miejscie Koło PTTK w Jarosławiu zapraszają
na Drogę Krzyżową na Tarnicę 22.04.2011 r. Więcej informacji można
uzyskać pod nr tel.: 511 335 627 oraz na stronie internetowej www.
przewodnicy.jaroslaw.pl
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
10.04.99 – Adam i Katarzyna B.
10.04.99 – Dariusz i Jolanta M.
12.04.93 – Piotr i Bogusława K.
12.04.97 – Tadeusz i Jolanta G.
13.04.85 – Adam i Beata N.
13.04.02 – Grzegorz i Eliza S.
16.04.90 – Andrzej i Anna K.
16.04.94 – Witold i Elżbieta B.
16.04.94 – Adam i Małgorzata Sz.

w rocznicę śmierci:
14.04.85 – Bogusław Weland
15.04.87 – Antoni Plęs

12.04.89 – Eugeniusz Dorota
10.04.93 – Antoni Sikora
12.04.96 – Stanisław Janiec
15.04.96 – Maria Kaczorowska
12.04.97 – Helena Rusak
11.04.01 – Aniela Lemiech
13.04.01 – Heronim Drabik
16.04.01 – Władysława Wysocka
14.04.03 – Stanisława Jasiewicz
16.04.03 – Józef Jastrzębski
15.04.04 – Jan Długosz
13.04.06 – Franciszka Szustopol
11.04.07 – Jan Helon
11.04.08 – Maria Wróbel

+ Marek (17).
1) O światło Ducha Św.
w zgłębianiu nauczania Ojca
Św. Jana Pawła II i wcielaniu
jego treści w nasze życie
18:00 /int. od Bractwa MB Szkaplerznej/.
2) + Henryk o radość życia
wiecznego - od sąsiadów
z bloku nr 4.
7:00

Niedziela 17 IV
8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

Za parafian.
+ Marek (18).
++ Michał Hamelusz i za jego
Rodziców.
+ Tadeusz Mrozowicz od
córek z Rodzinami, o dar życia
wiecznego.
+ Wacław Serafinko w 6
roczn. śmierci.
+ Marek Flis - od sąsiadów
z os. Tysiąclecia bl. nr. 5.

