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9 czerwca

X NIEDZIELA ZWYKŁA

Beatyfikacja zakonnic w Łagiewnikach

I CZYTANIE: 1 Krl 17,17-24

Uroczysta beatyfikacja obydwu zakonnic odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Przewodniczyć jej będzie prefekt Rzymskiej
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato.

REFREN PSALMU: Sławię Cię,
Panie, bo mnie wybawiłeś.

nie. Jej wyraźnym znakiem stał
się żeński zakon, w który przekształcił się instytut. Pierwsze,
nieklauzurowe Zgromadzenie
Panien Ofiarowania NMP powstało jednak dopiero w 10 lat
po śmierci swojej założycielki
w 1660 r.
Zofia Czeska, zwana krakowską Matką Teresą XVII
w. przyszła na świat w 1584
r. W wieku 16 lat wyszła za
mąż za Jana Czeskiego. Sześć
lat później została bezdzietną
wdową i postanowiła poświęcić
się Bogu i pomocy najbardziej
potrzebującym – głównie osieroconym dziewczętom. Dla
nich, w dwóch krakowskich
kamienicach przy ul. Szpitalnej stworzyła instytut wychowawczy. Dała im dom, chleb
a przede wszystkim wykształce-

Wraz z nią do chwały ołtarzy
wyniesiona zostanie również
Małgorzata Łucja Szewczyk.
Przyszła założycielka serafitek
urodziła się w 1828 r. na Woły-

niu. Jako osoba świecka przez
2 lata pracowała w Ziemi Świętej, opiekując się pielgrzymami.
Po powrocie do kraju w roku
1880 udała się do Zakroczymia, założyła ukryte jeszcze
Zgromadzenie Siostrzyczek
Ubogich, które kilka lat później
przekształciła w habitowe już
Zgromadzenie Córki Matki Bożej Bolesnej. Swoje powołanie
odnalazła w służbie chorym
i ubogim. – Posługiwała im po
domach, samotnych zbierała do
domów starców i ochronek, które sama tworzyła. Swoim zgromadzeniem siostra Małgorzata
kierowała nieprzerwanie do
roku 1904. Zmarła rok później
w domu zakonnym w Nieszawie. Od 1951 r. jej doczesne
szczątki spoczywają w kruchcie
kościoła serafitek w Oświęcimiu.

Prorok Eliasz wskrzesza dziecko

II CZYTANIE: Ga 1,11-19

Paweł otrzymał objawienie od
Jezusa Chrystusa

EWANGELIA: Łk 7,11-17

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim
Jego uczniowie i tłum wielki.
Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta
była wdową. Towarzyszył jej
spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł
do niej: „Nie płacz”. Potem
przystąpił, dotknął się mar, a ci,
którzy je nieśli, stanęli, i rzekł:
„Młodzieńcze, tobie mówię,
wstań”. Zmarły usiadł i zaczął
mówić; i oddał go jego matce.
A wszystkich ogarnął strach;
wielbili Boga i mówili: „Wielki
prorok powstał wśród nas i Bóg
łaskawie nawiedził lud swój”.
I rozeszła się ta wieść o Nim po
całej Judei i po całej okolicznej
krainie.

XXXIII Archidiecezjalna
Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Niebawem wyruszy na pątniczy szlak ku Jasnej
Górze XXXIII Archidiecezjalna Przemyska
Piesza Pielgrzymka. Hasło tegorocznych rekolekcji - „Z Maryją być solą ziemi” - nawiązuje
do ogólnopolskiego programu duszpasterskiego
„Być solą ziemi”. Pielgrzymka odbędzie się
w termine 4-15 lipca.
Dziś wielu ludzi ma trudności ze zrozumieniem
czym jest Kościół, jedni mają błędne albo niejasne pojęcie Kościoła a jeszcze inni myślą, że
Kościół to tylko miejsce modlitwy czyli budynek
w którym przebywamy.
W tym roku Biskupi zachęcają nas, abyśmy pogłębili naszą wiedzę na temat Kościoła, więcej
nawet, żebyśmy zauważyli i uświadomili sobie,
że Kościół jest naszym domem, gdzie mamy
swoje miejsce, gdzie wychowaliśmy się i dokąd
powinniśmy ciągle powracać, bo tam na nas

zawsze ktoś czeka, zawsze ma
dla nas czas i dobre słowo. Tam
zawsze możemy pokrzepić się
Słowem Bożym, sakramentami
świętymi i nabrać sił do dalszej
wędrówki przez życie.
Pielgrzymka Piesza stanowi
okazję do wejścia w siebie
samego i do umocnienia się na
wybranej już życiowej drodze
ku Bogu. Stanowi też okazję
do podjęcia refleksji nad tym
jak czuję się w Kościele czy
traktuję Kościół jako mój dom.
Z tych względów zapraszamy
i starszych i młodych do wspólnego przeżycia rekolekcji
w drodze.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 9 VI 13 GRUPA I
Niedziela 16 VI 13 GRUPA II
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
09.06.01 – Adam i Ewelina J.
10.06.89 – Andrzej i Beata G.
10.06.00 – Marek i Katarzyna G.
10.06.00 – Sławomir i Iwona G.
10.06.06 – Marcin i Barbara H.
11.06.11 – Grzegorz i Aneta N.
12.06.99 – Mirosław i Agnieszka S.
12.06.99 – Zbigniew i Jolanta Ż.
13.06.09 – Tomasz i Joanna K.
15.06.85 – Jerzy i Alicja D.
15.06.96 – Piotr i Dorota K.

w rocznicę śmierci:
14.06.83 – Władysław Puka
09.06.84 – Agata Stanisławczyk
11.06.84 – Stanisław Lenik
14.06.84 – Jan Brzeziński
09.06.91 – Maria Pichitko
11.06.93 – Julian Kuchta
15.06.93 – Józef Pająk
13.06.94 – Józef Czarniecki
13.06.95 – Dorota Kocan
10.06.96 – Janina Podgórska
12.06.98 – Czesława Pikuta
12.06.99 – Władysław Kurek
11.06.06 – Zdzisław Błoński
10.06.11 – Franciszek Wróbel
Zapowiedzi przedślubne
Fryderyk KLUCZNIK
s. Jana i Krystyny
zam. Jarosław, ul. Krakowska
Edyta Katarzyna LIBERKOWSKA
c. Leszka i Marty
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Karol WILCZEK
s. Kazimierza i Wandy
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Aneta WŁODARSKA
c. Dariusza i Bożeny
zam. Jarosław, Przygrodzie

Ogłoszenia parafialne
1. Kościół w Polsce cieszy
się z uroczystości beatyfikacyjnej dwóch sióstr zakonnych, która odbędzie się dzisiaj
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dwie
nowe błogosławione to siostry
Zofia Czeska i Małgorzata
Łucja Szewczyk. Łączymy się
w modlitwie, a kilka szczegółów możemy dowiedzieć się
z naszej gazetki.
2. Dzisiaj o godz. 17:00 nabożeństwo czerwcowe, koronka
do Bożego Miłosierdzia.
3. Dziś w drugą niedzielę miesiąca jest u nas w kościele
specjalna składka w kopertach
na utrzymanie kościoła i inwestycje parafialne.
4. W dni powszednie nabożeństwa czerwcowe są o godz.
17.30, w środy o godz. 17.15,
a w niedziele o godz. 17.00.
5. Dyżur do sprzątania kościoła
10 VI 13 (poniedziałek wieczorem) os. Słoneczne bl. 2 m. 1125 oraz 15 VI 13 (sobota rano)
os. Słoneczne bl. 2 m. 26-35.
6. Bardzo dziękujemy za ofiary
złożone w ostatnim czasie na
pomnik bł. Jana Pawła II, który
stanął przed naszym kościołem.
Dotychczas zebraliśmy 5220
złotych.
7. Podsumowanie kolejnego roku działalności i za-

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Maria DROZDOWSKA
Jan STOPA

8:00
9:30

+ Kazimiera Chmielowicz (15).

11:00

+ Krzysztof Pawlak (9).

12:15

+ Hieronim Drabik w 12 roczn.
śmierci.

16:00

+ Halina Markowicz (3).

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Kazimiera Chmielowicz (16).
2) + Halina Markowicz (4).

18:00

1) + Krzysztof Pawlak (10).
2) + Janina Podgórska w 17 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Kazimiera Chmielowicz (17).
2) + Halina Markowicz (5).

18:00

1) + Krzysztof Pawlak (11).
2) Dziękczynna w 4 roczn. ślubu
Agnieszki i Krzysztofa - o zdrowie,
Boże błogosł. i opiekę MB dla całej
Rodziny.

7:00

1) + Kazimiera Chmielowicz (18).
2) + Halina Markowicz (6).

18:00

1) Krzysztof Pawlak (12).
2) O błogosł. Boże dla pań
z biblioteki z okazji 20-lecia istnienia Wspólnoty.

7:00

1) + Kazimiera Chmielowicz (19).
2) + Halina Markowicz (7).

18:00

1) + Krzysztof Pawlak (13).
2) + W dniu imienin śp. ks.
Antoniego Ślusarczyka o radość życia wiecznego w Królestwie Ojca
Niebieskiego od Wspólnoty Szkaplerza i Koła Misyjnego.

7:00

1) + Kazimiera Chmielowicz (20).
2) + Halina Markowicz (8).

18:00

1) + Krzysztof Pawlak (14).
2) O zdrowie, Boże błogosł., opiekę
MB dla członkiń Róży św. Brygidy
i ich Rodzin.

7:00

1) + Krzysztof Pawlak (15).
2) O szczęśliwą operację oraz
o opiekę Bożą dla Maciusia.

18:00

1) + Kazimiera Chmielowicz (21).
2) + Halina Markowicz (9).

8:00

+ Ks. Antoni Ślusarczyk.

9:30

+ Kazimiera Chmielowicz (22).

11:00

+ Krzysztof Pawlak (16).

12:15

+ Halina Markowicz (10).

16:00

43 roczn. ślubu Teresy i Józefa dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalszą opiekę.

18:00

Za parafian.

Poniedziałek 10 VI

Wtorek 11 VI

Środa 12 VI

Czwartek 13 VI

Dziękujemy za ofiary na pomnik
bł. Jana Pawła II:

M. i R. Sudoł, A. i M. Brodowicz, G. i A. Hejsak, M. i Z. Kamińscy, Gruszczak, K. Mazurek,
I. Kubach, R. Wardyga, J. Pysiak;
os. Niepodległości, os. 1000lecia, ul. Na Skarpie, ul. 3 Maja,
Munina Góra, Munina Dół.
Razem 1500 zł.

Piątek 14 VI

Sobota 15 VI

Łukasz Józef LACIUGA
s. Jana i Barbary
zam. Nowy Sącz
Diana Maria BAJDA
c. Jerzego i Krystyny
zam. Jarosław, os. Słoneczne

01.06.2013 r. os. Słoneczne bl.
1 m. 51-60. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł. Ofiara: Nowacka – 10 zł na
środki czystości i kwiaty.
03.06.2013 r. os. Słoneczne bl. 1 m.
61-70. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł. Ofiara: Sztaba, Mugaj,
Drapała, Maj, Fąfera, Pituch, Rydz,
Gollas, Matkowska. Razem – 85 zł na
środki czystości i kwiaty.

kończenie zajęć w świetlicy
„U Kolpinga” odbędzie się 14
czerwca o godz. 16.00 w KCK.
Do końca czerwca dzieci będą
mogły grać w bilard i tenis
stołowy w KCK codziennie od
12.00 do 15.00.
8. W związku z pojawiającymi
się próbami nacisku na księdza kapelana szpitala przez
parafiankę z os. 1000-lecia,
aby zmieniać ustalony codzienny porządek Mszy św.
i podporządkować go pod potrzeby ludzi z zewnątrz, pragniemy przypomnieć stanowisko
Zarządu Szpitala potwierdzone
przez Kurię Biskupią w Przemyślu, że ze względów sanitarnych kaplica szpitalna
jest tylko i wyłącznie dla chorych i personelu szpitalnego,
a wszyscy inni powinni starać
się uczestniczyć czynnie w życiu
swoich parafii.

Niedziela 9 VI

O zdrowie i błogosł. dla Bogdana
z okazji urodzin.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy do duchowego uczestnictwa w pielgrzymce te osoby, które nie
mogą fizycznie wyruszyć na
trasę ze względu na pode-

szły wiek, chorobę czy inne
przeszkody, a chciałyby mieć
w archidiecezjalnej pielgrzymce
swój udział. Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce polega
na wypełnianiu - stosownie
do możliwości - niektórych
pielgrzymkowych praktyk religijnych (np. uczestnictwo we
Mszy św., odmówienie cząstki
Różańca) oraz ofiarowaniu
swych trudów czy cierpień
w tych intencjach, w jakich
odbywa się pielgrzymka. Dla
utrzymania duchowej łączności
z pątnikami na trasie, duchowi
pielgrzymi mogą otrzymać program pielgrzymki na poszczególne dni, kartę duchowego
pielgrzymowania, zawierającą
szczegółowe informacje na
temat tej praktyki oraz znaczek
pielgrzyma.

Niedziela 16 VI

Podziękowanie

Bardzo dziękujemy p. Marianowi Wasiucie za bezinteresowne
wykonanie protokołu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, izolacji instalacji i urządzeń
w Ośrodku Rekolekcyjnym
w Heluszu. Bóg zapłać.

