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Mszy św. w Centrum JPII przewodniczył ks. prałat Andrzej Surowiec.
Z pielgrzymami był też ks. Grzegorz
Gładysz i ks. Rafał Wójtowicz.

Parafialna pielgrzymka do Centrum św. Jana Pawła II i Bazyliki Miłosierdzia Bożego - 18.04.2015 r.

Ucałowanie relikwii i czas na
osobistą modlitwę mieliśmy
w Klasztorze Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia.
W uroczystej koronce do Bożego Miłosierdzia
uczestniczyliśmy w głównej bazylice.
Było nas wszystkich
145 pielgrzymów.

Dziękujemy wszystkim pielgrzymom za ofiary na Mszę św. i na pamiątkę dla Ks. Kard. Stanisława Dziwisza.

Chrystus Królem
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Powracamy do źródeł

W piątek 24 kwietnia w KCK swoje spotkanie mieli członkowie Kręgów Domowego Kościoła z czterech Rejonów:
Radymna, Przeworska oraz Jarosławia I i II. Rozpoczęli je od wspólnej modlitwy na Eucharystii, prosząc o obecność
i pomoc Ducha św.
Zebranych przywitał gospodarz miejsca – Ksiądz Proboszcz Andrzej Surowiec i zachęcił do otwartości na problemy całego Kościoła, a nie tylko Ruchu Światło-Życie i brania za Niego pełnej odpowiedzialności na trudne czasy. Dalszą część spotkania poprowadziła para diecezjalna Urszula i Stanisław Radłowie. Jego celem był kolejny
powrót do źródeł jako wyraz akceptacji i posłuszeństwa nauczaniu m.in. Papieża Franciszka. Papież bowiem do
uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot w dniach 20-22 listopada 2014 r.
w Rzymie powiedział: „Koniecznie jest, byście zachowali świeżość charyzmatu, nigdy nie traćcie świeżości swego charyzmatu, zawsze odnawiając „pierwszą miłość” (por. Ap 2, 4). W miarę upływu czasu coraz silniejsza staje się pokusa poddania
się wygodzie, skostnienia w ustalonych sposobach postępowania, które, choć dają poczucie pewności, są niemniej bezpłodne”[…] Trzeba zawsze powracać do źródeł charyzmatów, w ten sposób odnajdziecie na nowo rozmach dla zmierzenia się
z wyzwaniami”.
Podczas dwugodzinnego spotkania wszyscy obecni wsłuchiwali się we wskazania do pracy w Kręgach wygłaszane przez
ścisłą współpracowniczkę założyciela Ruchu Światło-Życie, dziś sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – Siostrę
Jadwigę Skudro, nagraną podczas rekolekcji kilkanaście lat temu. Zebrani mieli jeszcze raz okazję przypomnieć sobie
założenia Ruchu, do którego przystąpili kilka czy kilkanaście lat temu i odkryć na nowo wartość trwania we wspólnocie
Kościoła. Był to bardzo potrzebny czas, który pozwolił zweryfikować niejedną postawę członka Ruchu, otworzyć oczy
na to co najważniejsze w życiu oraz pomógł jeszcze raz wrócić choć na chwilę do źródeł.
Organizatorzy składają podziękowania dla Księdza Proboszcza za życzliwość, zrozumienie i otwarte serce. Bóg zapłać!

Czyste serce dla Jezusa
Przygotowanie do I Komunii Świętej

W tym roku 10 maja do I Komunii Św. przystąpią następujący uczniowie: Emilia Ciuła, Julia Ciuła, Fabian Drozd,
Norbert Florek, Eryk Gótka, Aleks Greśkow, Gabriel Grych, Amelia Grzesik, Brajan Idzik, Hubert Jańdziński, Filip Jaworowski, Weronika Juszczak, Dominika Kalińska, Julia Kamińska, Oliwia Kapecka, Maciej Kowal, Bartłomiej Krajnik,
Mateusz Kryczało, Błażej Lechończak, Szymon Liszewski, Julia Nowak, Urszula Nykiel, Bartłomiej Papak, Sandra Pich,
Jakub Rogała, Amelia Sawuła, Sebastian Stachowicz, Paweł Szafrański, Nayla Trojnar, Aleksandra Turoń, Rafał Tyl,
Gabrysia Wojdyło, Amelia Wojtowicz, Rafał Wróbel, Wiktoria Zaborniak. Prowadzący ks. Mateusz Berdechowski.

4

Chrystus Królem

Dzień skupienia i radości

W dniu 25 kwietnia w Ośrodku w Heluszu młodzież z klasy I i II Gimnazjum z naszej parafii przeżywała swój dzień
skupienia w ramach formacji przygotowującej do sakramentu bierzmowania. Była to bardzo dobra okazja do ubogacenia
się duchowo, oraz budowania wspólnoty. Młodzież wysłuchała konferencji ascetycznej, uczestniczyła we Mszy św.,
oraz wzięła udział w plenerowym nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Spotkanie posiadało również wymiar integracyjnorekreacyjny, wyrazem czego było pieczenie kiełbasy, oraz zabawa dyskotekowa.

Kapela „Wesoły Lwów” będzie na Pikniku w Heluszu
„Wesoły Lwów” jako kapela powstała w 1989 roku. Działalność artystyczną rozpoczęła w dniu 1 października tego
samego roku ulicznym koncertem w śródmieściu Lwowa. Po
raz pierwszy od 50 lat na ulicach tego miasta wykonywano
wtedy piosenki okresu przedwojennego, wcześniej zabronione
i śpiewane jedynie podczas spotkań prywatnych w domach
kultywujących tradycje polskie.
„Wesoły Lwów” koncertuje we Lwowie na akademiach
z okazji 3 Maja i 11 listopada, oraz innych uroczystościach
organizowanych przez tamtejsze środowiska polskie. Śpiewa dla gości z Polski i z całego świata, którzy odwiedzają
Lwów. W ostatnich latach brała udział w międzynarodowych festiwalach i konkursach w Płocku, Głogowie
i Mrągowie. Największym jej sukcesem było zajęcie
I miejsca i otrzymanie nagrody publiczności na II Festiwalu
Kultury Kresowej w Mrągowie w 1996 roku.
Jest kontynuatorem „Wesołej Lwowskiej Fali” - Tońka,
Szczepcia i Włady Majewskiej. Kapela śpiewa piosenki
lwowskich ulic, placów, parków, śródmieścia i przedmieścia z okresu II Rzeczypospolitej. Koncertowała
w miastach Belgii, Francji i Litwy.
Występowała już w ponad 100 miastach Polski. W 1996 r.
w Warszawie nagrała kasetę, na której zarejestrowano fragmenty kilku jej koncertów w Polsce.
Kapela składa się z 8 osób - 4 wokalistów, 4 muzyków. Kierownik Zespołu: Zbigniew Jarmiłko.

Chrystus Królem

Antykościelne frustracje
Środowiska lewicowe niezmiennie dążą do podziałów
wewnątrz Kościoła katolickiego. Niewątpliwie starają
się one takie podziały inspirować. Każdy ksiądz, który
publicznie podważa nauczanie doktrynalne lub moralne
Kościoła, jest obnoszony
po wszystkich liberalnych
mediach niczym świecki
święty. Każdy, kto podważa hierarchiczny porządek
w Kościele, również znajduje podobne wsparcie.
W tej sytuacji wielkim rozczarowaniem dla lewicowych środowisk jest postawa Episkopatu Polski.
Biskupi, którzy zajęli jednoznaczne stanowisko na
ostatnim synodzie w obronie
nierozerwalności małżeństwa, którzy bardzo mocno
potępili ustawę o in vitro,
a także ratyfikację konwencji
przemocowej, nie mieszczą
się w kategoriach „Kościoła
otwartego”, który lansuje m.in. środowisko TVN
i „Gazety Wyborczej”. Skala
frustracji została w pełni
ujawniona, kiedy to Adam
Michnik i Jarosław Mikołajewski na łamach lewicowego dziennika „La Repubblica” opublikowali list otwarty
do Papieża Franciszka, który
miał niby bronić ks. Wojciecha Lemańskiego przed
rzekomo niesprawiedliwymi
decyzjami ks. abp. Henryka
Hosera, a tak naprawdę był
on swoistym donosem na
„zaściankowy” Kościół polski. Autorzy listu stwierdzili,
że głównym powodem nałożenia kar na ks. Lemańskiego
było jego zaangażowanie
w dialog polsko-żydowski.
„Dzięki Tobie i księdzu Wojciechowi - zwrócili się do
Ojca Świętego redaktorzy
>>Wyborczej<< - chcielibyśmy szukać wspólnej
drogi z Kościołem, jednak
Kościół w Polsce komplikuje
tę sprawę”.
Oczywiście kręgom lewi-

cowym i liberalnym chodzi
o to, aby w Kościele polskim rozluźnić dyscyplinę,
tak jak to się stało w wielu
krajach zachodnich. Wtedy
księża podważający prawdy katechizmowe mogliby
spokojnie brylować w mediach liberalnych i siać zamęt
w umysłach wiernych. Wszak
ksiądz podważający podstawowe zasady to prawdziwe
zgorszenie dla maluczkich.
Stąd ciągłe oczekiwanie na
to, by biskupi polscy zmienili się i zarzucili dyscyplinę wewnątrzkościelną. Za
pokłosie konsekwentnej postawy biskupów broniących
wartości wiary katolickiej
można uznać wspomniany
list do Papieża, opublikowany we włoskiej prasie. Jakież
zatem musi być rozczarowanie określonych środowisk
w związku z wypowiedzią
Franciszka podczas audiencji
15 kwietnia 2015 r., kiedy to
w jednoznacznych słowach
skrytykował on ideologię
gender. „Zastanawiam się na
przykład - stwierdził Papież
- czy tak zwana teoria gender nie jest także wyrazem
jakiejś frustracji i rezygnacji,
która ma na celu zatarcie

różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już sobie
z nią poradzić. Tak, grozi nam uczynienie kroku
wstecz. Usunięcie różnicy
jest w rzeczywistości problemem, a nie rozwiązaniem”.
Dlaczego są to tak ważne,
a zarazem tak frustrujące dla
lewicy słowa? Bo główny
spór ideologiczny w Polsce toczy się właśnie wokół zagrożeń związanych
z tzw. ideologią gender. Próba zdyskredytowania ks. abp.
Hosera (dodajmy, wielkiego
krytyka tej ideologii) i Episkopatu Polski w oczach
Stolicy Apostolskiej ma
w tej sytuacji minimalne
szanse powodzenia.
Powyższy wywód jasno nam
mówi o tym, że jedyną drogą dla Kościoła w Polsce
jest konsekwentna wierność
doktrynie i troska o postawę
moralną duchowieństwa.
Kościoła nie da się pokonać,
jeśli nie uda się wytworzyć
w szeregach duchowieństwa
gorszących podziałów, jeśli
nie uda się odwieść duchowieństwa od jego duszpasterskiej misji.
prof. Mieczysław Ryba
Nasz Dziennik, 1819 kwietnia 2015

Porządki i remonty w Heluszu

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

I CZYTANIE: Dz 9,26-31

Gorliwość nawróconego Szawła

REFREN PSALMU: Będę Cię
chwalił w wielkim zgromadzeniu.
II CZYTANIE: 1 J 3,18-24
Miłujmy czynem i prawdą

EWANGELIA: J 15,1-8

Kto trwa w Chrystusie, przynosi
owoc obfity

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który
uprawia. Każdą latorośl, która
we Mnie nie przynosi owocu,
odcina, a każdą, która przynosi
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już
jesteście czyści dzięki słowu,
które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was
trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu
sama z siebie, o ile nie trwa
w winnym krzewie, tak samo
i wy, jeżeli we Mnie trwać nie
będziecie. Ja jestem krzewem
winnym, wy – latoroślami. Kto
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, ponieważ
beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna
latorośl i uschnie. I zbiera się
ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie,
a słowa moje w was, poprosicie,
o cokolwiek chcecie, a to wam
się spełni. Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obfity
przyniesiecie i staniecie się
moimi uczniami”.

Nabożeństwa majowe
Codziennie - 17.30,
środa - 17.15,
niedziela - 17.00

10. V. g. 9.15
I Komunia Św.

17. V. g. 9.30
Rocznica I Komunii Św.

17. V.
Święcenia Diakonatu
Nasi pracownicy przygotowują obiekty w Ośrodku rekolekcyjnym w Heluszu do
nowego sezonu. M.in. będzie odnawiana ogromna ilość ławek (1000 miejsc siedzących), oraz zostaną uporządkowane sprawy wodno-kanalizacyjne. Wszystko musi
być gotowe na doroczną wielką imprezę: Piknik „Z bliźnim na majówkę” 30 maja.
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23. V. g. 10.00
Święcenia Kapłańskie
Archikatedra Przemyśl
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Zbiórka na tacę

Niedziela 3 V 15 GRUPA II
Niedziela 10 V 15 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – 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. Dzisiaj o godz. 17:00 nabożeństwo majowe i koronka
do Bożego Miłosierdzia. Po
nabożeństwie zmiana tajemnic
różańcowych.
2. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby diecezji.
Za tydzień w drugą niedzielę
miesiąca będzie specjalna
taca na utrzymanie naszego
kościoła.
3. W dni powszednie nabożeństwa majowe są o godz. 17.30,
w środy o godz. 17.15. Bardzo
zachęcamy do udziału.
4. W tym tygodniu wypada
pierwszy czwartek miesiąca.
5. W piątek uroczystość św.
Stanisława biskupa i męczennika, Patrona Polski. Jest to
także dzień imienin ks. Bpa
Stanisława Jamrozka. Osobę
solenizanta otaczamy naszą
modlitwą.
6. Już za tydzień w niedzielę
(10 V) w naszej parafii będzie
I Komunia św. na Mszy św.
o godz. 9.15. Spowiedź przed

Niedziela 3 V

I Komunią będzie w piątek 8
maja o godz. 16.00. Natomiast
tydzień później w niedzielę 17
maja o godz. 9.30 odbędzie się
Rocznica I Komunii św. dzieci
z klas III.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 27 IV 15 (poniedziałek
wieczorem) os. Słoneczne bl. 1
m. 61-70 oraz 9 V 15 (sobota
rano) os. Słoneczne bl. 2 m.
1-10.
8. Trwają przygotowania do
Pikniku „Z bliźnim na majówkę”, który odbędzie się 30
maja. Prosimy o zgłaszanie
się naszych parafian i osób
zaprzyjaźnionych do pomocy
w obsłudze Pikniku.
9. Bardzo dziękujemy kilku
ofiarnym osobom za pomoc
przy wypełnianiu PIT-ów.
10. Dziś mamy kolorowe
wydanie naszej gazetki - wewnątrz znajduje się kilka cennych artykułów i wiele pięknych zdjęć. Zachęcamy do
czytania.

8:00
9:30

11:00
12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 4 V
7:00

18:00

7:00

18:00

Środa 6 V
7:00

7:00

18:00

Zapowiedzi przedślubne
Bartłomiej Tomasz CZERWIŃSKI

s. Bolesława i Małgorzaty
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Ewelina Joanna TOCZEK
c. Wojciecha i Małgorzaty
zam. Jarosław, ul. Łączności

7:00

Dawid Piotr DĄBROWSKI

18:00

1) Za misje i misjonarzy.
2) + Ewa w 1 roczn. śmierci.
1) O Boże błogosł. dla kapłanów naszej parafii, oraz
o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne - int.
Bractwa Najświętszego Sakramentu i Dzieła Pomocy
Powołaniom.
2) + Janina Korzeń (7).
++ Stanisław, Michał, Stanisław.
1) + Janina Korzeń (8).
2) Dziękczynna i o Boże
błogosł. dla Stanisławy
i Bolesława w 63 roczn.
ślubu.
Sobota 9 V

7:00
18:00

Dawid Jarosław ROKOSZYŃSKI

Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki Miesiąca.

1) + Janina Korzeń (6).
2) ++ Stanisława, Stanisław, Zdzisław, Genowefa,
Bronisław.

Piątek 8 V

s. Lecha i Haliny
zam. Jarosław, ul. Morawska
Barbara Irena LEŻUCH
c. Marcela i Henryki
zam. Jarosław, ul. Morawska

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00
oraz 17.00-17.30.

1) ++ Anna, Michał Maciałek - w kolejną roczn.
śmierci.
2) + Krystyna Zastyrec w 10
roczn. śmierci.
1) + Janina Korzeń (5).
2) + Antoni Ratusznik - int.
bloku nr 14.

Czwartek 7 V

za sprzątanie kościoła:
25.04.2015 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 26-35. Nikt nie przyszedł.
27.04.2015 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 36-50. Nikt nie przyszedł.

Kancelaria parafialna

++ Zmarli z Rodziny Makarskich.
1) + Janina Korzeń (2).
2) + Antoni Ratusznik - int.
bloku nr 14.
Wtorek 5 V

18:00

D z i ę k u j e m y ...

s. Jarosława i Stanisławy
zam. Jarosław, ul. Przyklasztorna
Ilona GOLUCH
c. Wiesława i Stanisławy
zam. Jarosław, ul. Przyklasztorna

+ Janina Korzeń (3).
O błogosł. Boże i szczęśliwe zdanie matury dla
Przemka.
++ Józefa i Józef Płonka,
oraz Cecylia Pasiecznik.
Za parafian.
+ Michał Nieckarz - int. od
pracowników LEAR.
++ Halina, Jarosław.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
03.05.97 – Krzysztof i Anna B.
05.05.07 – Konrad i Marzena Z.
05.05.07 – Tomasz i Isabella S.
05.05.07 – Jan i Agnieszka Z.
08.05.82 – Ireneusz i Ludmira P.

w rocznicę śmierci:
05.05.82 – Aniela Kisiel
04.05.84 – Magdalena Kiełt
06.05.88 – Stanisław Szubarczyk
08.05.91 – Józef Haloszka
09.05.93 – Józefa Mularczyk
09.05.93 – Paulina Pituch

1) + Janina Korzeń (9).
2) + Tadeusz Chmielowicz
w 14 roczn. śmierci.
Niedziela 10 V

07.05.94 – Stanisława Sikora
07.05.96 – Dominika Kowalonek
08.05.96 – Prakseda Nalewaj
05.05.97 – Janina Tyszczuk
08.05.97 – Michał Maciałek
07.05.98 – Aniela Kardynał
03.05.00 – Józefa Stoltman
06.05.00 – Marian Bednarski
09.05.01 – Tadeusz Chmielowicz
05.05.05 – Anna Maciałek
04.05.08 – Joanna Lenar
09.05.08 – Weronika Hofbauer
08.05.10 – Stanisława Broda

8:00

9:15

11:00
12:15
16:00
18:00

+ Rudolf Obszarny w 8
roczn. śmierci.
Msza św. w int. dzieci
przystępujących do I Komunii Św.
+ Władysław Kaniowski
w 5 roczn. śmierci.
Za parafian.
+ Janina Korzeń (10).
+ Michał Nieckarz - od pracowników LEAR.

W sezonie 2014/2015 nasza drużyna po raz trzeci
zdobyła brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski
Skład (od lewej): Kamil Dziukiewicz (trener), Vitali Nekhviadovich, Wang Zeng Yi, Evgueni Chtchetinine.

3 Grand Prix
Żaków
w Krośnie

Klubowe
zmiany

Na obiektach Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie odbył się 3 Grand
Prix Polski żaków w tenisie
stołowym. Zawodniczka naszego Klubu Jagoda Chwojko uplasowała na bardzo
wysokiej 10 pozycji. Anna
Brzyska z UKS Impuls JaBartosz Such
rosław zajęła miejsce 17.
Obie zawodniczki wystąpią
w Mistrzostwach Polski żaPo zakończeniu sezonu 2014/2015 z Klubu odchodzą dwaj Białorusini, a na ich miejsce ków, które w czerwcu odbędą
przychodzi dwóch zawodników z polskiej czołówki, czyli Bartosz Such z Grudziądza, się w Międzyzdrojach.
oraz Robert Floras z Grodziska, który pochodzi ze Stalowej Woli. W nowym sezonie
w naszej drużynie PKS Kolping Frac Jarosław wystąpią sami Polacy (Polak chińskiego
pochodzenia Wang Zeng Yi, ma nasze obywatelstwo od 15 lat).

Robert Floras
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W dniach 19-20 kwietnia w Bardejowie na Słowacji odbył się Międzynarodowy Turniej Judo. Nad matami zameldowały
się 44 kluby z 8 państw europejskich, w tym 5 zawodników z naszego Klubu. Nasi zawodnicy wspaniale się zaprezentowali. Złoto zdobyły: Dominika Leżucha i Julia Lewkowicz. Srebro wywalczyła Anna Tomaszewska. Na trzecim miejscu
zawody zakończyli: Sylwia Mulawka, Karol Białowąs i Julia Lewkowicz (startowała w dwóch kategoriach wiekowych).
Do zawodów naszych zawodników przygotował ks. dr Stanisław Dyndał.

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Krystyna
Zygmunt, Elżbieta Waszczuk, Elżbieta Mazur.
Pedagog wspierajacy. Maria Konopelska.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących sekcjach:
*s. taneczna:
H. Mól
*s. komputerowa:
S. Durski

czwartek, piątek g. 15.00 - 17.00;
KCK;
poniedziałek g. 16.10;
sala komputerowa;

*s. teatralna:
ks. M. Berdechowski
*s. modelarska:
J. Kruk
*s. plastyczna:
W. Kruk
*s. judo:
ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:
K. Dziukiewicz
*s. fotograficzna:
ks. G. Gładysz
*s. muzyczna-gitara:
ks. R. Wójtowicz
*s. krótkofalarska:
T. Mazur
*s. bilarda:
P. Maciałek

środa g. 16.00;
scena KCK;
wtorek g. 16.00 - 17.30;
pracownia modelarska;
wtorek g. 15.30 - 17.00;
sala plastyczna;
piątek g. 18.00 - 21.30, sobota g. 9.00 - 12.00,
14.00 - 17.00; KCK;
poniedziałek - piątek g. 15.00 - 16.00;
sala sportowa;
druga i czwarta sobota miesiąca g. 15.00;
sala oazowa;
poniedziałek, wtorek, czwartek g. 16.00 - 17.00;
sala oazowa;
czwartek g. 17.00;
sala oazowa;
środa, piątek g. 13.00 - 15.00;
KCK;

Uroczyste przekazanie dowodzenia
14 dywizjonu artylerii samobieżnej
im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza
w Jarosławiu

14 kwietnia 2015

Ks. ppłk rez.
A. Surowiec

Dotychczasowy
dowódca
ppłk Ryszard Sugalski

Nowy dowódca
ppłk Dariusz Słota

Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg.
Wojciech Kucharski

Zdający obowiązki ppłk Ryszard Sugalski
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Ania Wyszkoni

Helusz 30 maja

godz. 10.00 - Msza św.
godz. 11.00 - Koncerty

