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XX P i e s z a P i e lgrzymka
z J a r o s ł a w i a d o J o d ł ó w k i - 3 w rz e ś nia 2 0 1 6

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Syr 3,17-18.20.28-29
Bóg miłuje pokornych

REFREN PSALMU: Ty, dobry
Boże, biednego ochraniasz.
II CZYTANIE: Hbr 12,18-19.22-24a
Stare i nowe przymierze

EWANGELIA: Łk 14,1.7-14

1. Godziny wyjścia będą 3. Nagłośnienie: w czaróżne dla każdej grupy (gru- sie drogi pojawia się problem niesienia nagłośnienia.
py pilotuje policja).
Pielgrzymi powinni chętnie
6.30 – Chrystus Król gr. i na zmianę podejmować ten
I – gr. św. Józefa (kolor trud.
Pielgrzymując staramy się
niebieski)
nikomu nie przeszkadzać
2. Postoje będą po 15 min: 1) (nie kusić niepotrzebną rozlasek kidałowicki, 2) Czu- mową), ale słuchać konferen-

dowice – sad i koło kościoła,
3) parking przed kościołem
w Rozborzu Okrągłym. Na
postojach pielgrzymi piszą
kartki z prośbami, które będą
niesione w darach ofiarnych.
Jak zwykle bardzo ważne
będzie sprawne wyjście na
ulicę.
Pojawią się specjalnie wyznaczone osoby do kierowania
ruchem w miejscach postoju
i należy im się bezwzględnie
podporządkować.
Zachęcamy, aby nie śmiecić w miejscach postoju,
a ewentualne śmieci zabrać
ze sobą lub wrzucić do rozstawionych koszy.

5. Ruchem na drodze będą
kierowały osoby z lizakami, którym należy okazać
posłuszeństwo. Na drodze
zawsze należy zachować
dużą ostrożność.

Kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyż
szony

Gdy Jezus przyszedł do domu
pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć
posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie
wybierali pierwsze miejsca.
Tak mówił do nich: „Jeśli cię
kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj
pierwszego miejsca, by czasem
ktoś znakomitszy od ciebie nie
był zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was
obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp
temu miejsca«; i musiałbyś ze
wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony,
idź i usiądź na ostatnim miejscu...
...Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony”...
...Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się
odwdzięczyć; odpłatę bowiem
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

6. Msza św. w Jodłówce na
placu będzie o godz.15.00.
Powitania wchodzących
grup będą w kościele –
a później czas wolny do
wspólnej Mszy św. Zachęcamy do odwiedzenia
w tym czasie cudownego
źródełka, gdzie jest czysta
krystaliczna woda zdatna do
picia.
- pod koniec Mszy św. na
placu będzie jak zwykle
dzielenie się chlebem –
z każdej grupy dwie osocji oraz czynnie włączyć się by niosą chleb w darach,
w modlitwę i śpiew.
a po komunii św. ten chleb
rozdają na placu.
4. Pamiętajmy o odpowiednim wyposażeniu na 7. Wpisowe dla wszystkich
drogę: ubiory (płaszcze wynosi - 6 zł – w tym jest
przeciwdeszczowe, rozcho- ubezpieczenie pielgrzyma
dzone buty), stołeczki (naj- i znaczek pielgrzymkowy, dzialność tylko za oznakolepiej rybackie), jedzenie który jest obowiązkowy dla wanych pielgrzymów.
i picie! - we własnym za- każdego pielgrzyma! Orgakresie.
nizatorzy ponoszą odpowie- Nad bezpieczeństwem pielgrzymów będą czuwali lekarze, pielęgniarki i Ratownictwo Medyczne.
8. Istnieje możliwość dojazdu chorych do Jodłówki – ok. g. 12.00 wyjazd
z Jarosławia
dokończenie na str. 2
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Chrystus Królem

LIST PASTERSKI
po Światowych Dniach Młodzieży i na początek
roku szkolnego 2016/2017 /fragmenty/

... Młodzi i starsi przekraczając
bariery językowe, kulturowe
i polityczne
trwali wspólnie
na modlitwie, przystępowali
do sakramentów świętych,
słuchali Słowa Bożego,
dzielili się radością posiadanej wiary.

wielki potencjał dobra tkwi
w sercach młodych ludzi...

...Otrzymanego w te dni
daru nie możemy utracić.
Trzeba do niego wracać
rozważając słowa Piotra
naszych czasów, trzeba starać się, aby te słowa, które
padały w nasze serca, ubogacone działaniem Ducha
Świętego przyniosły jak
Te piękne wydarzenia, re- najobfitsze owoce...
lacjonowane także szeroko
przez media, były niewątpli- ...Zapamiętajmy słowa Pawie wielkim powiewem Du- pieża, że Jezus chce „być
cha Świętego i zmierzały do obecnym w twoim codzien
tego, by uformować praw- nym życiu (…), w uczuciach,
dziwy obraz Pana Boga, planach i marzeniach. Jakże
o czym powiedział Papież się to Jemu podoba, aby to
Franciszek do Kościoła wszystko było Mu zaniesio
w Polsce: „Pan nie chce, ne w modlitwie! Jakże bar
żeby się Go lękano jako moż dzo ufa, że pośród wszyst
nego i dalekiego władcy, nie kich codziennych kontaktów
chce przebywać na tronie i czatów na pierwszym miej
w niebie czy w podręczni scu będzie złota nić modli
kach historii, ale pragnie twy! Jakże bardzo pragnie,
schodzić w nasze codzienne aby Jego Słowo przema
wydarzenia, aby iść z nami. wiało do każdego twego
Myśląc o darze tysiąclecia dnia, aby Jego Ewangelia
obfitującego wiarą, wspa stała się twoją i była twoim
niale jest przede wszyst «nawigatorem» na drogach
kim podziękować Bogu, życia”...
który podążał z waszym
narodem, biorąc go za rękę ...W uszach brzmią nam
i towarzysząc mu w wielu jeszcze słowa wypowiedziane do ponad dwumisytuacjach”.
lionowej rzeszy słuchaczy
Podsumowując te szczegól- zgromadzonych w niedzielę
ne wydarzenia trzeba za nie 31 lipca w Brzegach: „Dla
podziękować Panu Bogu Jezusa (…) wszyscy jeste
i ludziom, ale także po- śmy umiłowani i ważni: ty
myśleć o ich kontynuacji jesteś ważny! A Bóg liczy na
w duszpasterstwie, aby stale ciebie z powodu tego, kim
ożywiać życie religijno-mo- jesteś, a nie z powodu tego,
ralne w naszej Archidiecezji co masz: w Jego oczach nic
nie znaczy, jak jesteś ubrany,
i w całej Ojczyźnie...
czy jakiego używasz telefonu
...Doświadczenie Świato- komórkowego; dla Niego
wych Dni Młodzieży jest nie jest ważne, czy podążasz
niepowtarzalną okazją do za modą – liczysz się ty.
umocnienia naszej wiary, W Jego oczach jesteś warto
dzięki świadectwu mło- ściowy, a twoja wartość jest
dych ludzi, promieniujących bezcenna”...
autentyczną radością, niewstydzących się publicznie ...Dziś wielu ludzi, myląc
wyznać swoją wiarę, trwa- szczęście z „kanapą”, sąjących przez wiele godzin dzi, że aby być szczęśliwym,
na modlitwie. Taki widok wystarczy żyć wygodnie,
skłania do refleksji, jak spokojnie, w poczuciu bez-

pieczeństwa...

dobry pozostawić ślad...

...Chyba nie do końca skorzystaliśmy z okazji do
wspólnej modlitwy i radości z młodzieżą przybyłą
z odległych krajów. Niech
ten niepokój inspiruje nas
do podejmowania nowych
wysiłków duszpasterskich.

Dzieląc się na progu nowego roku katechetycznego
przemyśleniami płynącymi
z przesłania papieża Franciszka, chcę Was zachęcić
do osobistej lektury jego
tekstów...

W rozpoczynającym się
roku katechetycznym, zastanówmy się, jak przekazać młodym ewangeliczny
zapał, aby nie byli młodymi
emerytami, lecz aktywnymi
bohaterami historii, bo życie
jest piękne (…) gdy chcemy

...Na czas chrześcijańskiego
wzrastania i owocowania
przyjmijcie z serca płynące
pasterskie błogosławieństwo - w Imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen
† Adam Szal

Arcybiskup Metropolita Przemyski

XX Piesza Pielgrzymka bilety zielone w cenie - 10 zł
z Jarosławia do Jodłówki (miejsca siedzące i stojące)
dokończenie ze str. 1

- dla pielgrzymów Parafii
Chrystusa Króla z parkingu
przy Frac, a dla pozostałych
z dworca PKS – tylko
z wcześniej wykupionym
biletem.
- cena biletu dla chorych
(kolor żółty) – 10 zł w dwie
strony
Wszystkie miejsca będą sie-

dzące. Jako pielgrzymi powinni też posiadać znaczek
pielgrzyma, który wykupuje
się razem z biletem. Wszyscy oznaczeni pielgrzymi
będą ubezpieczeni.
9. Jak zwykle istnieje też
możliwość powrotu dla
pieszych pielgrzymów:
- Pielgrzymi mogą wracać
własnymi pojazdami – będą
wyznaczone miejsca parkingowe, albo wcześniej
zapisać się na powrót autokarem,
- Wyjazd z Jodłówki 16.30

10. Zapisy na zbiorowy
powrót będą tylko do 29
sierpnia, abyśmy mogli
zamówić odpowiednią ilość
autobusów. Przy zapisach
od razu pobierane są pieniądze i wydawane znaczki
pielgrzymkowe oraz ewentualnie odpowiednie bilety.
Wszystkie bilety mają zabezpieczenia tłoczone.

Na parkingach w Jodłówce
do każdego autokaru wyznaczona będzie specjalna
osoba odpowiedzialna za
sprawdzanie biletów i wypuszczenie na trasę autokaru
kiedy będzie już całkowicie
zapełniony.
Jako pielgrzymi do Świętego Miejsca powinniśmy
zrobić wszystko, aby udział
był pobożny – nacechowany cierpliwością i wielką
życzliwością do drugiego
człowieka, czyli do naszego
Pielgrzymkowego Brata
i Siostry.

Chrystus Królem

Piękna tradycja flisacka
Spływ z Jarosławia do Ulanowa

Zapisy dzieci do świetlicy
i na wycieczkę (pływanie na
żaglówkach i Dinozekoland)
odbędą się w KCK
w dniach 5-8.09. w godz. 16.00 - 17.00.

Przed wyruszeniem na szlak wodny
flisacy aktywnie uczesniczyli we
Mszy św. w naszym kościele.

W ramach świetlicy „U Kolpinga” w tym roku
będą prowadzone następujące sekcje: bilard,
tenis stołowy, judo, taneczna, plastyczna, muzyczna, fotograficzna, teatralna, komputerowa,
krótkofalarska.

Mistrzostwa Europy w biegu na orientację Tenis stołowy
HELUSZ

Przybyli z kilkunastu krajów Europy, aby
w Heluszu zostawić wiele litrów potu. Wywieźli jednak niezapomniane wrażenia.

Święto Policji

Stało się piękną tradycją, że święto Policji rozpoczyna
się zawsze Mszą św. w kościele garnizonowym.

Najlepsi w Europie
W miniony weekend, w niemieckim Düsseldorfie odbył
się największy w Europie
międzynarodowy turniej tenisa stołowego dla najmłodszych. W tegorocznej edycji
Andro Kids Open wzięło
udział aż 1323 dzieci z 29 krajów, m. in. z Australii, Cypru,
Turcji, Chin, Węgier, Francji
itp. W turnieju wzięła udział
liczna reprezentacja Polski,
w tym zawodnicy PKS Kolping-Jarosław – Anna Brzyska i Dawid Jadam.
W turnieju drużynowym
(rocznik 2004/2005), Anna
Brzyska wraz z Rumunką
Marią Girlea reprezentującą
Css1 Bucharest, wywalczyły
złoty medal. W 1/2 finału
dziewczęta pokonały reprezentantki Niemiec 3:0,
a w spotkaniu finałowym, po
dwóch godzinach wyrównanej walki, zwyciężyły 3:2
z Serbkami.

W turnieju drużynowym
(rocznik 2006 i młodsi) występował również Dawid
Jadam, który w parze z Kacprem Szurlajem z GKS Gorzovii Gorzów Wielkopolski,
zdobył brązowy medal.
Nasi tenisiści stołowi wystąpili również w turnieju
gry pojedynczej, w którym
odnieśli wspaniałe wyniki.
Po srebrny medal w kategorii rocznika 2005 sięgnęła
Anna Brzyska, a złoto w najmłodszej kategorii wiekowej
(rocznik 2007) zdobył Dawid
Jadam.
Cały turniej trwał trzy dni,
a najmłodsi tenisiści stołowi
z całego świata rozegrali łącznie ponad 4000 pojedynków
na 80 stołach, profesjonalnego kompleksu sportowego
niemieckiej Borussi Düsseldorf – jednego z najlepszych
klubów tenisa stołowego na
całym świecie.

Nasza młodzież na ŚDM

Ks. Rafał Wójtowicz - opiekun, Aleksandra Turoczy, Krzysztof Kawulka, Marta
Mróz, Małgorzata Kawulka, Aleksandra Gut, Paulina Krupa, Barbara Kosteczko,
Julia Duszko, Julia Pałys, Monika Potoczny, Aleksandra Lotycz, Kamila CzerkiesNasi medaliści: Anna Brzyska i Dawid Jadam.
Jabłocka, Dawid Rzepka.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 28 VIII 16 GRUPA I
Niedziela 4 IX 16 GRUPA II
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
13.06.2016 r. os. Słoneczne bl. 4 m. 61-75.
Sprzątali i ofiara: A. Sieczka, E. Potoczny, E. Kluz, J. Kluz-Motyka, W. Buczkowska, W. Darkowski, W. Karpiński,
M. Kowalska, I. Krawczyk. Razem – 90
zł na środki czystości i kwiaty.
18.06.2016 r. os. Słoneczne bl. 4 m. 7685. Nikt nie przyszedł. Ofiara: I. Bełz,
H. Polańska, E. Kondycka. Razem – 60 zł
na środki czystości i kwiaty.
20.06.2016 r. os. Słoneczne bl. 4 m. 86-95.
Sprzątali i ofiara: Janiec, Telichowska,
Puk. Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
25.06.2016 r. os. Słoneczne bl. 5 m. 1-15.
Sprzątali i ofiara: M. Żurawska, Kawulka
+ 4 os., Sternik. Ofiara: Kowalczyk. Razem – 35 zł na środki czystości i kwiaty.
27.06.2016 r. os. Słoneczne bl. 5 m. 16-30.
Sprzątali i ofiara: Mazur + 1 os., Pajda.
Ofiara: Adameczek, Ungeheuer, Wierzbieniec, Kruk. Razem – 60 zł na środki
czystości i kwiaty.
02.07.2016 r. os. Słoneczne bl. 5 m. 3145. Sprzątali i ofiara: Gruszczak, Ożyło,
Wąsacz. Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
04.07.2016 r. os. Słoneczne bl. 9 m. 1-16.
Sprzątali i ofiara: Obrzut, Portka, Kos,
M. Kalicka-Bąk, Hołowiecka. Razem – 45
zł na środki czystości i kwiaty.
09.07.2016 r. os. Słoneczne bl. 9 m. 1732. Sprzątali i ofiara: Wlazło, Chmura,
M. Czarniecka + Łukasz. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
11.07.2016 r. os. 1000-lecia bl. 1 m. 1-18.
Sprzątali i ofiara: Michalak, Dubaj, Rygowska, Liberkowska, Pels. Razem – 50
zł na środki czystości i kwiaty.
16.07.2016 r. os. 1000-lecia bl. 2 m. 1-15.
Sprzątali i ofiara: Nikt nie przyszedł. Ofiara: Sabat, Głąb. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.
18.07.2016 r. os. 1000-lecia bl. 3 m. 1-18.
Sprzątali i ofiara: Plezia, Cymerys. Ofiara:
Pieńkos, Jędrzejczak, Niedzielska, Mieszczyk, Stukan. Razem – 75 zł na środki
czystości i kwiaty.
23.07.2016 r. os. 1000-lecia bl. 4 m. 1-26.
Nikt nie przyszedł.
25.07.2016 r. os. 1000-lecia bl. 5 m. 1-28.
Sprzątali i ofiara: Nikt nie przyszedł.
30.07.2016 r. os. 1000-lecia bl. 7 m. 1-18.
Sprzątali i ofiara: Niedźwiedź, Bąk. Razem – 20 zł na środki czystości i kwiaty.
01.08.2016 r. os. 1000-lecia bl. 8 m. 1-20.
Sprzątali i ofiara: Lasek, Tomanek + 1 os.
Ofiara: Wróbel. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.
06.08.2016 r. os. 1000-lecia bl. 9 m. 1-18.
Nikt nie przyszedł.
08.08.2016 r. os. 1000-lecia bl. 10 m. 1-20.
Sprzątali i ofiara: Zdziebko, Kałętek. Razem – 15 zł na środki czystości i kwiaty.
13.08.2016 r. os. 1000-lecia bl. 11 m.
1-18. Sprzątali i ofiara: Nikt nie przyszedł.
Ofiara: Chruszczyk, Zielińska, Nycz,
Mochoń, Florek. Razem – 35 zł na środki
czystości i kwiaty.
16.08.2016 r. os. 1000-lecia bl. 12 m.
1-22. Sprzątali i ofiara: Nikt nie przyszedł.
Ofiara: H.T. Jarosińscy - 20 zł na środki
czystości i kwiaty.
20.08.2016 r. ul. Morawska 3 m. 1-23.
Sprzątali i ofiara: Komsza + 2 os.. Razem
– 10 zł na środki czystości i kwiaty.
22.08.2016 r. ul. Morawska 1E m. 1-26.
Nikt nie przyszedł.

Ogłoszenia parafialne
1. W całej Archidiecezji 25 sierpnia
zostało dokonanych bardzo wiele
zmian księży. Zgodnie z wolą Księży Biskupów w tym dniu odszedł
od nas ks. Grzegorz Gładysz, a na
jego miejsce przyszedł ks. Paweł
Kaszuba. Odchodzącemu Księdzu
dziękujemy za bardzo ofiarną pracę
na rzecz naszej parafii oraz życzymy wiele błogosławieństwa Bożego
i zachowujemy we wdzięcznej
pamięci zarówno odchodzącego
jak i przychodzącego nowego
Duszpasterza.
2. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
3. W czwartek 1 września będzie
rozpoczęcie roku szkolnego. Msza
św. dla Szkoły Podstawowej nr
10 odbędzie się o godz. 8.00.
Spowiedź św. na rozpoczęcie roku
szkolnego jest połączona ze spowiedzią pierwszo-piątkową, czyli
będzie w najbliższy piątek od godz.
16.00. Pierwszego września będzie
jeszcze jedna Msza św. o godz.
14.00 dla dzieci i rodziców ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
4. W tym tygodniu pierwszy piątek
miesiąca. W pierwszy czwartek modlimy się o powołania kapłańskie
i zakonne, oraz za Siostry i Księży
Rodaków. W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź
św. od godz. 16.00. W pierwszą
sobotę miesiąca na nabożeństwie
wieczornym błogosławieństwo
matek oczekujących potomstwa.

Niedziela 28 VIII
8:00

++ Jan, Stanisława Wiórek.

9:30

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla rodzin z os. Niepodległości bl. 1 kl. 4 z okazji
nawiedzenia obrazu Jezusa
Miłosiernego.

11:00

Dziękczynna za 40 lat pożycia
małżeńskiego z prośbą o Boże
błogosł. dla całej rodziny.

12:15

Za parafian.

16:00

++ O radość wieczną dla Zdzisława Rzepy w 14 roczn. śmierci
i zmarłych rodziców z obu
stron.

18:00

+ S. Konstancja (28).

7:00

+ S. Konstancja (29).

18:00

+ Halina Kolasa - int. od sąsiadów z os. Słoneczne bl. 4 kl.
2, 3, 4.

7:00

+ S. Konstancja (30 - koniec
greg.).

18:00

W int. dusz czyśćcowych - int.
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym.

7:00

O zdrowie dla Tadeusza i odwagę do pojednania z Bogiem - int.
od kolegi.

18:00

+ O radość życia wiecznego dla
Stanisławy.

7:00

1) + Teresa Rusiecka (począt.
greg.).
2) Dziękczynna za zdrowie.

8:00

Msza św. na rozpoczęcie Roku
Szkolnego.

18:00

1) W int. kapłanów naszej parafii
oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne - int.
Bractwa Najświętszego Sakramentu, Dzieła Pomocy Powołaniom i Koła Misyjnego.
2) + Jadwiga Rupar - int. sąsiadów bl. 11 kl. 7.

7:00

1) + Teresa Rusiecka (2).
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla rodzin: Samborskich,
Szymczycha i Komsza z racji
nawiedzenia Jezusa Miłosiernego.

17:00

1) + Halina Kolasa - int. od
sąsiadów z os. Słonecznego bl.
4 kl. 2, 3, 4.
2) + Janina Kalińska w 15 roczn.
śmierci.

6:00

+ Teresa Rusiecka (3).

18:00

+ Halina Kolasa - int. od sąsiadów z os. Słonecznego bl. 4
kl. 2, 3, 4.

Odeszli do Pana:

8:00

+ Teresa Rusiecka (4).

Bolesław MAKARSKI
Jerzy BĄK
Czesława DOMINIAK
Bronisława KASJAN
Tadeusz MACH
Jadwiga RUPAR
Franciszek DOBROWOLSKI
Marian SOLECKI

9:30

+ Leszek Wyglądalski w kolejną roczn. śmierci.

11:00

Dziękczynna za nowe życie
i o szczęśliwe rozwiązanie.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Anna Kozłowska o radość
wieczną.

18:00

+ Ryszard Bogdanowicz - int.
sąsiadów os. Słoneczne 2.

5. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 29
VIII 16 (poniedziałek wieczorem)
ul. Na Skarpie, Stojałowskiego,
Słoneczna i Boczna Słonecznej
oraz 2 IX 16 (piątek wieczorem)
ul. Przyklasztorna, Głęboka, Żołnierska, Basztowa.
7. Na naszym parkingu jest jeszcze
pojemnik na makulaturę.
8. Ze względu na pielgrzymkę
w sobotę Msza św. poranna
w naszej parafii będzie o godz. 6.00.
Nie będzie w tym dniu Mszy św.
o godz. 7.00.
Zapowiedzi przedślubne
Jakub Władysław STRAWA

s. Henryka i Ewy
zam. Jarosław, ul. Włókiennicza
Gabriela KRUK
c. Jacka i Janiny
zam. Munina, ul. Południowa

w rocznicę ślubu:

28.08.99 – Maksymilian i Małgorzata W.
28.08.99 – Mariusz i Barbara W.
28.08.10 – Marcin i Anna K.
28.08.11 – Bogdan i Marta K.
29.08.15 – Paweł i Edyta S.
30.08.97 – Paweł i Aneta Sz.
31.08.85 – Lucjan i Barbara Z.
31.08.96 – Piotr i Dorota B.
31.08.96 – Krzysztof i Justyna D.
31.08.02 – Piotr i Ewelina K.
31.08.06 – Mieczysław i Helena D.
31.08.13 – Paweł i Dorota K.
01.09.01 – Adam i Magdalena B.
01.09.07 – Piotr i Barbara L.
02.09.89 – Jan i Małgorzata S.
02.09.00 – Dirk i Joanna W.
02.09.00 – Paweł i Małgorzata C.
02.09.06 – Łukasz i Małgorzata K.
02.09.06 – Paweł i Żaneta W.
03.09.94 – Krzysztof i Agnieszka M-K
03.09.94 – Jacek i Agnieszka K.
03.09.05 – Łukasz i Ewa K.
03.09.05 – Piotr i Marta F.

w rocznicę śmierci:
30.08.94 – Bolesław Kondycki
31.08.95 – Marian Ponieważ
31.08.99 – Stanisława Michalak
30.08.04 – Mieczysław Frankowski
03.09.85 – Antoni Kaczorowski
02.09.00 – Wanda Majcher
03.09.11 – Zdzisława Twardowska

Wtorek 30 VIII

Środa 31 VIII

Piotr STACH

s. Stanisława i Józefy
zam. Sanok
Agnieszka JUSIĘGA
c. Grzegorza i Beaty
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Mariusz Leszek SOCHA

s. Bronisława i Marii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Joanna RATUSZNIK
c. Antoniego i Marii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
W minionym czasie ...

Polecamy w modlitwach

Poniedziałek 29 VIII

Czwartek 1 IX

Sakrament Małżeństwa zawarli:

Adam i Aneta Z.
Mariusz i Agnieszka S.
Paweł i Iga Z.
Artur i Barbara T.
Daniel i Magdalena D.
Grzegorz i Paulina W.
Grzegorz i Sylwia B.
Artur i Agnieszka K.

Piątek 2 IX

Do Wspólnoty Kościoła włączony
został:

Zuzanna Magdalena TUROŃ
Anna Łucja CIUBA
Kalina Maria MICHALSKA
Fabian Adrian OLEJARZ
Mikołaj Bartłomiej KRAJNIK

Sobota 3 IX

Niedziela 4 IX

Bank PEKAO S.A. I o/Jaros³aw

58 1240 2571 1111 0000 3345 3145
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