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(564) 29 kwietnia 2012

3 maja

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Uroczystość NMP Królowej Polski

I CZYTANIE: Dz 4,8-12

Dzień 3 Maja jest dla nas Polaków
dniem szczególnym. W tym dniu w
sposób wyjątkowo uroczysty wołamy do Maryi słowami modlitwy:
Pod Twoją obronę uciekamy się
Święta Boża Rodzicielko....

REFREN PSALMU: Kamień
wzgardzony stał się fundamentem.

Nasza narodowa historia od swych
początków związana jest z kultem
Maryi. Już w czasach Mieszka I
w Gnieźnie została wzniesiona
pierwsza świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Z XIII
wieku pochodzi hymn rycerstwa
polskiego Bogurodzica. O szczególnej więzi łączącej Polaków
z Maryją mówią również wieki
niełatwej historii narodu. Wzywając Jej imienia, ruszali w bój
nasi rycerze pod Grunwaldem. Jej polską ziemię, to w Jej Jasnogórszczególnej opieki naród doświad- skim domu naród czuł się wolny
czył, gdy potop szwedzki zalewał podczas długiej nocy zaborczej

niewoli, to w niej polskie wojsko
szukało nadziei broniąc dopiero co
odzyskanej niepodległości Ojczyzny w roku 1920. To o Królowej
Polski mówił hitlerowski okupant,
że gdy wszystkie światła dla Polski
zgasły, pozostała jeszcze Święta
z Jasnej Góry. To przy Niej stając,
udręczony totalitarnym systemem
powojennych lat, naród nie tracił
ducha.
Jest rzeczą znamienną, że uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski, związała się
z dniem 3 maja. W roku 1656 król
Jan Kazimierz powierzył Matce
Bożej Koronę Polską, a później,
w Konstytucji 3 Maja z 1791
roku, tytuł ten został potwierdzony
dokończenie na str. 2

I Rocznica beatyfikacji Jana Pawła II
Minęło już 7 lat od śmierci
Ojca Świętego Jana Pawła II,
mija rok od jego beatyfikacji.
Z perspektywy tego czasu patrzymy dziś na wielkie wydarzenie
w historii Kościoła i świata,
jakim był jego pontyfikat, tak
bardzo otwierający ludzkość
na Boga. Przeczuwali to dobrze
komuniści, toteż za wszelką
cenę - nawet zamachu na jego
życie - starali się przeszkodzić
mu w głoszeniu Ewangelii
Chrystusa, szczególnie w krajach, w których sprawowali
władzę, a po śmierci Ojca
Świętego - spostponować jego
otoczenie (pamiętamy atak na
o. Konrada Hejmo, a potem na
innych kapłanów). Ale trzeba
pamiętać, że Kościół nie tylko
ludzkim sercem i umysłem jest
kierowany, że walcząc z Kościołem, występuje się przeciw
Bogu samemu.

zawsze i nie wszyscy zgadzali
się z nim we wszystkim, ale
zawsze były to słowa dla każdego znaczące, wyjaśniające
i przyjacielskie.

Uczył spraw ważnych, zarówno
dla wspólnoty Kościoła powszechnego, jak i dla każdego
człowieka. Świat był w niego
zapatrzony, wsłuchany w jego
nauczanie, w jego słowa. Nie

Bardzo mocno nam, Polakom,
utkwiły słowa, które wypowiadał w szczególnych okolicznościach, zwłaszcza te, które
dotyczyły naszego narodu,
wiary i krzyża, słowa, które

Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

II CZYTANIE: 1 J 3,1-2

Jesteśmy dziećmi Bożymi

EWANGELIA: J 10,11-18

Jezus jest dobrym pasterzem

Jezus powiedział: „Ja jestem
dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest
pasterzem, do którego owce nie
należą, widząc nadchodzącego
wilka, opuszcza owce i ucieka,
a wilk je porywa i rozprasza...
...Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie
znają, podobnie jak Mnie zna
Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie
moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej
owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego,
i nastanie jedna owczarnia i jeden
pasterz...

przypominamy sobie dzisiaj,
gdy Kościół i krzyż chce się
nam zbanalizować, rozmyć,
wyplenić z naszej duszy. On
5. V.
sam jest jednak najlepszym
świadectwem, ile dobrego dla Kongres Nauczycieli i Wychoświata i ludzkości może uczy- wawców w Miejscu Piastowym
nić człowiek wiary i jak może
sławić imię swojej Ojczyzny.
Mówimy, że jest on wielkim
promotorem cywilizacji miłości. Na jego przykładzie widać
najlepiej, że takie życie ma
sens, że tylko taka cywilizacja
może być nazwana cywilizacją
przyszłości.
Jan Paweł II zostawił nam
wielki testament, ogromnej
wagi wskazania życiowe. Gdy
jesteśmy dzisiaj często powaleni różnymi problemami, gdy
w nasze życie z impetem wciska
się neopogaństwo, rocznice
związane z Janem Pawłem II
i jego pontyfikatem niech przywodzą na pamięć jego osobę,
postawę i przemyślenia, które
są przełożeniem zasad Ewangelii na współczesność.
ks. IS

11. V. g. 10.00 KCK
Spotkanie z uczestnikami
Rajdu Katyńskiego

12. V. g. 11.00
Marsz „Stop Laicyzacji”
Przemyśl

13. V. g. 9.15
I Komunia Św.

20. V. g. 9.30
Rocznica I Komunii Św.

26. V. g. 10.00
Piknik charytatywny
„Z bliźnim na majówkę”



Chrystus Królem

29 kwietnia - 5 maja

Tydzień Modlitw o Powołania
wzrastania w miłości i służbie
Jezusowi Chrystusowi - Głowie,
Pasterzowi i Oblubieńcowi Kościoła, w miłości, która zawsze jest
odpowiedzią na wyprzedzającą,
wolną i darmo daną miłość Boga
w Chrystusie” (Pastores dabo vobis, 25). Każde specyficzne powołanie rodzi się z inicjatywy Boga
i jest dziełem miłości Boga. To
On czyni „pierwszy krok” i to nie
ze względu na szczególną dobroć
odkrytą w nas, lecz ze względu na
obecność swojej miłości „rozlanej
w sercach naszych przez Ducha
Świętego” (Rz 5,5)...

Orędzie Benedykta XVI na
49 Światowy Dzień Modlitw
o Powołania /fragmenty/
Drodzy Bracia i Siostry!
Czterdziesty dziewiąty Światowy
Dzień Modlitw o Powołania, który będzie obchodzony 29 kwietnia
2012 roku, w czwartą Niedzielę
Wielkanocną, to zaproszenie do
refleksji na temat: Powołania
darem miłości Boga.
Źródłem każdego doskonałego
daru jest Bóg-Miłość. Bóg jest
miłością: „kto trwa w miłości, ten
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim
(1 J 4, 16). Pismo Święte opowiada historię tego pierwotnego
związku między Bogiem a ludzkością, który poprzedza samo
dzieło stworzenia. W Liście do
Efezjan św. Paweł zawarł hymn
wdzięczności i chwały wobec
Ojca, który na przestrzeni wieków
z nieskończoną dobrocią realizuje
swój powszechny plan zbawienia.
To plan miłości. Apostoł podkreśla, że w swoim Synu-Jezusie,
Ojciec „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci
i nieskalani przed Jego obliczem
w miłości” (Ef 1, 4). Bóg ukochał
nas zanim jeszcze zaczęliśmy
istnieć. Poruszony wyłącznie
swoją bezwarunkową miłością,
Bóg stworzył nas z niczego (por. 2
Mch 7, 28), aby doprowadzić nas
do pełnej jedności ze Sobą...
...Chodzi tu o miłość bez żadnych
zastrzeżeń, o miłość, która nas
wyprzedza, wspiera i powołuje
na drodze życia, a swoje źródło
ma w zupełnej bezinteresowności Boga. Odnosząc się szczególnie do posługi kapłańskiej,
mój poprzednik, bł. Jan Paweł
II stwierdził, że „każdy znak
posługi kapłańskiej, prowadząc
ku miłości i służbie Kościołowi,
pobudza jednocześnie do ciągłego

...W tej przestrzeni daru, w otwarciu na miłość Boga i jako owoc
tej miłości, rodzą się i rozwijają
wszystkie powołania. Gdy dotykamy tego źródła w modlitwie
oraz wytrwale korzystamy ze
Słowa i Sakramentów, zwłaszcza
z Eucharystii, wtedy staje się
możliwe życie miłością bliźniego,
w której uczymy się dostrzegać
oblicze Chrystusa Pana (por. Mt
25, 31-46). Aby wyrazić nierozerwalną więź, która istnieje między
tymi „dwoma miłościami” - między miłością do Boga i miłością
do człowieka, które wypływają
z tego samego źródła Bożego i od
tego źródła są zależne, Papież św.
Grzegorz Wielki posługuje się
przykładem roślinki: „Na glebie
naszego serca (Bóg) posadził najpierw korzeń miłości do Niego,
a później rozwinęła się z tego korzenia, jak korona drzewa, miłość
braterska” (Moralium Libri, sive
expositio in Librum B. Job, Lib.
VII, cap. 24, 28; PL 75, 780D).
Te dwa przejawy jedynej miłości
Bożej powinny być przeżywane
ze szczególną intensywnością
i czystością serca przez tych,
którzy postanowili podjąć drogę
rozpoznawania powołaniowego
w kierunku posługi kapłańskiej
czy życia konsekrowanego...
...Drodzy Bracia w episkopacie,
drodzy kapłani, diakoni, osoby
konsekrowane, katecheci, współpracownicy w duszpasterstwie
i wy wszyscy zaangażowani
w dzieło wychowania nowych
pokoleń, wzywam was serdecznie, byście z uwagą wsłuchiwali
się w tych, którzy w waszych
wspólnotach parafialnych, w stowarzyszeniach i ruchach formacyjnych odkrywają w sobie znaki
powołania do kapłaństwa czy
życia konsekrowanego. To ważne,
by w Kościele tworzyć warunki
sprzyjające licznym „tak”, jako
wielkodusznym odpowiedziom
na powołanie ze strony Boga,

który kocha...
...Życzę, by Kościoły lokalne,
w ich różnych wymiarach, stały
się „miejscem” uważnego rozeznania i głębokiej weryfikacji
powołania, oferując młodym
ludziom mądre i mocne towarzyszenie duchowe. W ten sposób
wspólnota chrześcijańska stanie
się wyrazem miłości Boga, która
chroni w sobie każde powołanie. Ta dynamika, która jest
zgodna z nowym przykazaniem
miłości Jezusa, może znaleźć
wymowną i szczególną realizację
w rodzinach chrześcijańskich. Ich
miłość jest przejawem miłości
Chrystusa, który wydał samego
siebie za Kościół (por. Ef 5, 32).
W rodzinach, „wspólnotach życia i miłości” (Gaudium et spes,
48), nowe pokolenia mogą we

wspaniały sposób doświadczyć
tej ofiarnej miłości. Rodziny
są bowiem nie tylko uprzywilejowanym miejscem formacji
ludzkiej i chrześcijańskiej, ale
mogą reprezentować „pierwsze
i najlepsze seminarium powołaniowe do życia ofiarowanego
na służbę Królestwa Bożego”
(Familiaris consortio, 53). Najpierw w rodzinach trzeba na
nowo odkryć piękno i znaczenie
kapłaństwa oraz życia konsekrowanego. Duszpasterze oraz
wszyscy wierni świeccy powinni
współpracować, aby w Kościele
mnożyły się „domy i szkoły
wspólnoty” na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, która stała się
harmonijnym odbiciem na ziemi
życia Trójcy Świętej...
Benedykt XVI

Uroczystość NMP Królowej Polski
dokończenie ze str. 1
przez Polski Sejm. Ten dzień przy
końcu XVIII stulecia połączył
w sobie u naszych praojców świadomość największego zagrożenia
z poczuciem koniecznej przemiany. Naród przeszedł przez grób.
Przez 150 lat trwała niewola,
w czasie której Polacy uświadamiali sobie, że jest Ktoś, kto ma
za sobą doświadczenie grobu;
że Ten, który przeszedł przez
grób - Jezus Chrystus - stał się
Zwiastunem Zmartwychwstania. Naród czuł, że historyczny
cios - niewola zadana prawie
nazajutrz po wielkiej Reformie 3 Maja - jest krzywdą; że
w imię sprawiedliwości, w imię
ładu i moralności, po doświadczeniu grobu musi przyjść zmartwychwstanie.

wość i wolność.

W tej wielkiej pracy, która stoi
przed jednoczącym się kontynentem, nie może zabraknąć wkładu
Polaków. To, czym Polska może
i powinna usłużyć Europie, to
włączenie się w odbudowywanie
wspólnoty ducha, opartej na
wierności Ewangelii we własnym
domu. Nasz naród, który tak wiele
wycierpiał w przeszłości, a szczególnie w okresie II wojny światowej, ma dziś do zaofiarowania
Europie wkład kulturowy budowany na chrześcijańskich wartościach. Znajduje to swój wyraz nie
tylko w praktykach religijnych
znacznej części społeczeństwa,
lecz również w konkretnych
postawach ludzi zajmujących się
życiem publicznym - polityków,
ekonomistów, dziennikarzy, ludzi
Dziś Polsce nie grozi już niewola, nauki i sztuki.
jak przed wiekami. Dziś toczy się
walka o ducha narodu, o wierność Jako naród będący dziedzicem
wartościom, które ukształtowały kultury europejskiej nie możemy
polską tożsamość. Odkąd Polska obojętnie przyglądać się proceprzez przyjęcie chrztu weszła som zachodzącym na naszym
w krąg kultury chrześcijańskiego kontynencie. Gdy Europa na
Zachodu, wraz z innymi narodami nowo szuka swojej tożsamości,
Europy staliśmy się współtwórca- chrześcijanie w Polsce, którzy
mi, a zarazem dziedzicami jej bo- z mandatu Chrystusa powołani
gatej historii i kultury. Dziś kiedy są do jednania wszystkich ludzi
Europa coraz bardziej jednoczy bez względu na ponoszone ofiary,
się pod względem ekonomicznym powinni widzieć w tym wyzwanie
i politycznym, trzeba szczególnej dla siebie.
troski, by nie zatracić cennego
dziedzictwa duchowego, które ją Wpatrzeni w trzecie tysiąclecie,
stajemy przed Maryją, Królową
uformowało.
Polski, prosząc Ją o opiekę nad
Nie wystarczy, aby Europa była naszym narodem, byśmy nie zawspólnym rynkiem, przestrzenią, pomnieli i nie zmarnowali tego,
po której można się swobodnie co minione pokolenia naszych
przemieszczać. Zjednoczenie Eu- rodaków wypracowały i czego
ropy musi opierać się o wartości, za wielką cenę nie jeden raz
które wyrastają z korzeni naszej w historii broniły.
o. LG S J
cywilizacji, takie jak: pojednanie,
pokój, solidarność, sprawiedli-



Chrystus Królem

Niezwykła Siostra

Świetlica „U KOLPINGA”
Radca prawny:
- Maria Drabik - 29 V - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni

S. Michaela Pawlik
19 kwietnia w KCK odbyło się niezwykle interesujące spotkanie S. Dominikanki
znawczyni hinduizmu i innych religii wschodu. Warto zaglądnąć do jednego
z wykładów: www.youtube.com/watch?v=fhxA9SsursA

Dzień Skupienia
Rodziny Kolpinga

Poniedziałek
30 IV

Wtorek
1 V

7 V
S. kulinarna
14 V
S. kulinarna
21 V
S. kulinarna
28 V
S. kulinarna

8 V
S. kulinarna
15 V
S. kulinarna
22 V
S. kulinarna
29 V
S. kulinarna

Środa
2 V
Świetlica nieczynna
9 V
J. Niemczycka
16 V
J. Niemczycka
23 V
J. Niemczycka
30 V
J. Niemczycka

Czwartek
3 V

Piątek
4 V

10 V
Ł. Rzepa
17 V
Ł. Rzepa
24 V
Ł. Rzepa
31 V
Ł. Rzepa

11 V
18 V
25 V
1 VI

Tenis stołowy

Walczymy o Superligę
W finałowym meczu I ligi PKS Kolping pokonał UKS 23 Edbar Lublin po 3,5 godzinnej walce 6 : 4, utrzymując I miejsce w I lidze grupy
południowej.
21 kwietnia w Heluszu ks. prałat Andrzej Surowiec poprowadził Dzień Skupienia Teraz do barażu o wejście do Superligi z KS Dekorglass Działdowo,
członków i sympatyków Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga. Był czas na Mszę św., przystępuje z pierwszego miejsca. Pierwszy mecz odbędzie się 1 maja
konferencję, Drogę Krzyżową ale i też na integracyjne biesiadowanie.
w Działdowie, natomiast rewanż u nas będzie 6 maja (niedziela) o godz. 14.00
w hali MOSiR. Zapraszamy.

19.04.
2012

I Liga

PKS KOLPING - UKS Edbar 23 Lublin 6 : 4

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

Jarosław
Święto 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej - dowódca ppłk Artur Adamiak.

Motocyklowy Rajd Katyński
11. 05. 2012 ( PIĄTEK)
10.00 Msza Św. - Kościół Chrystusa Króla
10.45 Prelekcja „Zbrodnia Katyńska i jej upamiętnienie” - KCK
12.30 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Smoleńsko - Katyńskim
Przemarsz do Klasztoru S. Niepokalanek – złożenie kwiatów pod
tablicami: Legionistów Piłsudskiego 1915-1917 i pomnikiem „Żyje
Polska” - upamiętniającym 10. i 90. rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości 11 listopada 1918 r.
15.00 Rynek Miasta - Tablica Jana Pawła II
Wspólny przejazd SZLAKAMI HISTORII
Pomnik kpt. Władysława Koby.
Cmentarz w Maleniskach - Pomnik Lotników.
Pawłosiów - Pomnik Rodziny Czerwonków.
Pruchnik – Rynek, Pomnik Sługi Bożego ks. Br. Markiewicza.
Świebodna – Dąb Pamięci
Jodłówka – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
Helusz – Nabożeństwo Majowe przy Grocie Matki Bożej, a po nim
wspólne przejście trasą Drogi Krzyżowej ze świętymi. Nocleg.
12. 05. 2012 (SOBOTA)
9.00 Izba Pamięci Zespołu Szkół w Roźwienicy – złożenie kwiatów
pod tablicą poświęconą ś.p. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego.
10.00 Msza Św. w Kolegiacie Jarosławskiej
PRZEJAZD ULICAMI MIASTA POD: Pomnik Baśki Puzon, Dawną
siedzibę UB przy ul. Sienkiewicza, Dawną siedzibę GESTAPO przy ul.
Słowackiego 2, Pomnik Walk i Męczeństwa ul. Słowackiego
15.00 Wyjazd do Wiązownicy spod Kolegiaty.
17.30 Msza Święta w Opactwie i koncert pieśni patriotycznych

Drużyna PKS Kolping w składzie:
Adrian Kowal, Antoni Rejterowski i Arkadiusz Suchy, zajęła II
miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Młodzików
i awansowała do półfinału Mistrzostw Polski, który odbędzie się
28.04. w Łodzi.
Drużyna juniorow PKS Kolping
w składzie: Hubert Żołyniak, Paweł Oziębło, Mikołaj Rejterowski
zakwalifikowała sie do 1/2 Finału zajmując 3 miejsce.

Mistrzostwa Województwa Strażaków PSP - Eliminacje w Jarosławiu, kolejność miejsc:

1 m. KP Brzozów, 2 m. Łańcut,
3 m. Jarosław, 4 m. Lubaczów.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 29 IV 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.
Uroczystość NMP 3 V 12 GRUPA II
Niedziela 6 V 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża XVI św. Klary
- p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI - p.
Płoskoń
PONIEDZIAŁEK – Dzieło Pomocy
Duszom Czyśćcowym + Dzieło
Pomocy Powołaniom
WTOREK – Krąg I św. Wojciecha +
Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
ŚRODA – Krąg II - św. Marka + Krąg
IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
CZWARTEK – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII Jana
Vianney’a
PIĄTEK – KSM + Zespół muzyczny
SOBOTA – OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
i koronka do Bożego Miłosierdzia.
Zapraszamy.
2. Dziś rozpoczyna się tydzień
modlitw o powołania kapłańskie
i zakonne. Jak wiemy, w naszej
parafii aktualnie nie mamy żadnego kleryka. Pamiętajmy więc
o modlitwie w intencji nowych
świętych powołań kapłańskich
i zakonnych.
3. We wtorek (1 V) początek
nabożeństw majowych. W dni
powszednie nabożeństwa będą
o godz. 17.30, w środy i niedziele
o godz. 17.15. Prosimy, aby rodzice
i dziadkowie przychodzili na nabożeństwo z dziećmi i wprowadzali je
w piękną polską tradycję.
4. W czwartek (3 V) Uroczystość
NMP Królowej Polski głównej
Patronki Polski i Archidiecezji
Przemyskiej. Porządek Mszy św.
jak w każdą niedzielę.
5. W tym tygodniu pierwszy
piątek miesiąca. W piątek rano
odwiedziny u chorych, po południu
spowiedź św. od godz. 16.00.
6. Za tydzień w niedzielę (6 V)
będzie zmiana tajemnic różańcowych i rozpoczną się niedzielne
nabożeństwa majowe przy Grocie
Matki Bożej Fatimskiej w Heluszu.
Zapraszamy więc we wszystkie
niedziele na godz. 15.00 do Helusza, i zachęcamy aby połączyć te
wyjazdy z rodzinnym wypoczynkiem na łonie natury.
7. Bardzo dziękujemy za dodatkowe ofiary na tynki na planowanej
do remontu elewacji kościoła.
Stawianie rusztowań koło kościoła

31.03.2012 r. os. Kombatantów bl. 11
m. 61-75. Sprzątali i ofiara: Lasek,
Lichończak, Chrapek + Monika +
wnuczka, Krsek, Mól, Działo. Ofiara:
Kuch, Gilarska, Dąbrowska, Nowakowski. Razem – 81 zł na środki
czystości i kwiaty.
16.04.2012 r. os. Kombatantów bl. 14
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Kud – 10 zł
na środki czystości i kwiaty.
21.04.2012 r. os. Kombatantów bl. 14
Polecamy w modlitwach
m. 16-30. Sprzątali i ofiara: Hrycko,
Hołowacz, Sielski, Przyczyna, Wlazło, w rocznicę ślubu:
Waręciak, Mach. Razem – 65 zł na 29.04.91 – Jan i Zofia S.
środki czystości i kwiaty.
29.04.95 – Zbigniew i Mirosława Ś.
29.04.00 – Dariusz i Izabela K.
23.04.2012 r. os. Kombatantów bl. 17 29.04.00 – Dariusz i Justyna P.
m. 1-21. Sprzątali i ofiara: Czech, Ba- 30.04.88 – Wiesław i Maria P.
czowie, Nietrzeba, Łuksik. Razem – 35 30.04.94 – Dariusz i Katarzyna K.
30.04.05 – Grzegorz i Aneta K.
zł na środki czystości i kwiaty.
30.04.11 – Damian i Marta M.
30.04.05 – Czesław i Elżbieta K.
Dodatkowe ofiary na remont ele03.05.97 – Krzysztof i Anna B.
wacji i rachunki:
05.05.07 – Konrad i Marzena Z.
05.05.07 – Tomasz i Isabella S.
K. i J. Cz. - 4000 zł.
05.05.07 – Jan i Agnieszka Z.

i rozpocznie się już niebawem.
8. W tym roku I Komunia św.
w naszej parafii będzie w niedzielę
13 maja na Mszy św. o godz. 9.15.
W związku z tym kolejna Msza św.
o godz. 11.00 będzie nieco później.
Spowiedź przed I Komunią będzie
12 maja o godz. 10.00. Natomiast
tydzień później w niedzielę 20 maja
o godz. 9.30 odbędzie się Rocznica
I Komunii św. dzieci z klas III.
Ostatnie bardzo ważne zebranie rodziców dzieci z klas II przed I Komunią św. będzie w poniedziałek 7
maja po Mszy św. wieczornej.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 30
IV 2012 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 19 m. 18-32
oraz 5 V 2012 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 19 m. 33-47.
10. Po obecnej Mszy św. prosimy
dzieci, aby przyszły do zakrystii
po obrazki.
11. Bardzo dziękujemy kilku
ofiarnym osobom za pomoc przy
wypełnianiu PIT-ów. Bóg zapłać.
12. Trwają przygotowania do
Pikniku „Z bliźnim na majówkę”.
Dziękujemy za zgłaszania naszych
parafian i osób zaprzyjaźnionych
do pomocy przy obsłudze Pikniku.
13. Rodzice mogą jeszcze zapisać
dzieci szkolne na grupowy wyjazd
na piknik charytatywny „Z bliźnim
na majówkę” w dniu 26 maja br.
Zapisy w świetlicy trwają do 10
maja. Dzieci będą miały darmowy przejazd, wyżywienie, piękne
pamiątki i wiele atrakcji oraz bezpieczny powrót. Zachęcamy.

Ojciec rzeźbi córkę

Niedziela 29 IV
8:00
9:30

+ Marian Pysiak (19).

11:00

O zdrowie i błogosł. Boże z Róży
św. Klary i szczęśliwy wyjazd.

12:15

1) O zdrowie i błogosł. Boże dla
Urszuli i Tomasza Żołędziowskich
i ich Rodzin.
2) Za parafian.

16:00

Dziękczynna w 10 roczn. ślubu
z prośbą o błogosł. dla Ewy
i Łukasza oraz dzieci Oleńki
i Antosia.

18:00

++ Katarzyna i Konstanty.

7:00

+ Marian Pysiak (20).

18:00

1) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) + Marian.

7:00

++ Czesława w 13 roczn. śmierci, Józef.

18:00

1) + Marian Pysiak (21).
2) ++ Andrzej w 12 roczn. śmierci, Anna w 9 roczn. śmierci.

7:00

Za Mariana o łaskę zdrowia
i Boże błogosł. i opiekę MB
w walce z ciężką chorobą.

18:00

1) + Marian Pysiak (22).
2) + Tomasz Darkowski w 16
roczn. śmierci.

8:00

++ Katarzyna, Mikołaj, Piotr.

9:30

+ Marian Pysiak (23).

11:00

Dziękczynna za otrzymane łaski oraz opiekę Niepokalanej
i dary Ducha Św. dla Bartosza
i Agnieszki.

12:15

Dziękczynna w 26 roczn. urodzin
Marii z prośbą o opiekę, błogosł.
i rozpoznanie drogi życiowej.

16:00

O błogosł. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla kapłanów
w naszej parafii - int. od Bractwa
Najśw. Sakramentu.

Poniedziałek 30 IV

Wtorek 1 V

Środa 2 V

Czwartek 3 V

18:00

W pracowni artysty-rzeźbiarza
Klaudiusza Nowaka powstaje
rzeźba małej dziewczynki, która będzie uzupełnieniem pomnika bł. ks. Adolpha Kolpinga
w Heluszu. Modelem jest Łucja
- młodsza córka artysty.

Piątek 4 V
7:00

++ Katarzyna, Henryk, Aniela,
Florian.

18:00

+ Marian Pysiak (24).
Sobota 5 V

7:00

18:00

1) + Marian Pysiak (25).
2) Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla Marzeny i Konrada
w 5 roczn. ślubu.

8:00

++ Za zmarłych z Róży św. Józefa: Władysław, Michał, Józef,
Tadeusz, Edmund.

w rocznicę śmierci:
29.04.96 – Maria Fudali
30.04.96 – Tomasz Darkowski
29.04.97 – Zygmunt Brzeziński
29.04.00 – Andrzej Bratek
05.05.82 – Aniela Kisiel
04.05.84 – Magdalena Kiełt
05.05.97 – Janina Tyszczuk
03.05.00 – Józefa Stoltman
01.05.04 – Zofia Wiglusz
02.05.05 – Krystyna Zastyrec
05.05.05 – Anna Maciałek
04.05.08 – Joanna Lenar

Niedziela 6 V

9:30
11:00

+ Joanna Lenar w 4 roczn.
śmierci.

12:15

+ Marian Pysiak (26).

16:00
18:00

Za parafian.

