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15 czerwca

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Miesiąc czerwiec ofiarowany jest samym czasie co św. Jan tyle tylko, światu Bożego nakazu. Nakazał
kultowi Boskiego Serca Chrystusa. że ona wybrała życie zamknięte aby ustanowiono święto czczące
Już w średniowieczu był bardzo w klasztorze w Paray-le-Monial. Jego Najświętsze Serce oraz aby
szeroko rozwinięty kult Serca Jeprzez 9 miesięcy w pierwsze piątzusa oraz Jego Przebitego Boku.
ki przyjmowano komunię świętą
wynagradzającą. W zamian za
W XVII wieku kult NSPJ rozszeprzyjmowanie komunii w pierwsze
rzył się również za sprawą św. Jana
piątki miesiąca Pan Jezus obiecał
Eudesa. W 1648 roku wydał nawet
iż nie opuści tej osoby w godzinie
książeczkę do nabożeństwa ku
śmierci i wynagrodzi ją hojnymi
czci NSPJ. Podkreślał on łączność
łaskami. Pan Jezus tak miał wtedy
pomiędzy Sercem Jezusowym
powiedzieć: „Wskażę im w życiu
a Sercem Maryi. W 1670 teologopowołania drogę, a nią idących
wie zaaprobowali ułożone przez
swą łaską wspomogę. W rodzinie
niego oficjum Mszy świętej na
spokój i zgoda zagości, bo złączę
Uroczystość Serca Jezusa, które
wszystkich więzią mej miłości.
znamy do dzisiaj.
Gdy ból i smutek zadadzą im ranę,
ja sam balsamem pociechy się
Największą jednak zasługę szerzestanę. Pod moim skrzydłem, grot
nia kultu Boskiego Serca Chrystu- Pan Jezus w kilku objawieniach złego ich minie, jam ich ucieczka
sa przypisuje się św. Małgorzacie. ukazał się jej ze swoim przebitym w ostatniej godzinie.”
Żyła ona mniej więcej w tym sercem. Nakazał on jej przekazanie
16 czerwca

Nowy dowódca
Wspomnienie Niepokalanego
Garnizonu
Serca Najświętszej Maryi Panny
dzaj ludzki Niepokalanemu Sercu
Maryi. Prymas Polski, kardynał
August Hlond w obecności całego Episkopatu Polski i około
miliona pielgrzymów uczynił to 8
września 1946 r. na Jasnej Górze
przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

W sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kościół powszechny obchodzi
wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny. Bezpośrednią okazją
do ustanowienia tego wspomnienia
było poświęcenie całego rodzaju
ludzkiego Niepokalanemu Sercu
NMP przez papieża Piusa XII
w 1942 r.
13 października 1942 roku w 15lecie objawień fatimskich papież
Pius XII drogą radiową ogłosił
całemu światu, że poświęcił ro-

W wieku XIX rozpowszechniło się
nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi dla podkreślenia Jej
przywileju niepokalanego poczęcia
i wszystkich skutków, jakie ten
przywilej na Maryję sprowadził.
Początek temu nabożeństwu dało
ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez
papieża Piusa IX w roku 1854,
jak też objawienia Matki Bożej
w Lourdes. Najbardziej jednak
przyczyniły się głośne objawienia
Matki Bożej w Fatimie w roku
1917. Na cały Kościół wprowadził
święto Niepokalanego Serca Maryi
papież Pius XII dnia 4 maja 1944
roku. Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po
uroczystości Najświętszego Serca
Jezusowego.

ppłk
Ryszard
Sugalski

ppłk dypl.
Robert
Matysek

Dotychczasowy dowódca ppłk Robert
Matysek awansował na szefa artylerii
w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, a na jego miejsce przyszedł ppłk
Ryszard Sugalski. Uroczyste przekazanie władzy odbyło się 5 czerwca
2012 na placu apelowym w koszarach
wojskowych.

X NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Rdz 3,9-15
Obietnica odkupienia

REFREN PSALMU: U Pana łaska
oraz odkupienie.
II CZYTANIE: 2 Kor 4,13-5,1
Nadzieja apostolskiego życia

EWANGELIA: Mk 3,20-35
Szatan został pokonany

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu...
...Natomiast uczeni w Piśmie,
którzy przyszli z Jerozolimy,
mówili: „Ma Belzebuba i przez
władcę złych duchów wyrzuca
złe duchy”. Wtedy przywołał
ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan
wyrzucać szatana? Jeśli jakieś
królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może
się ostać. I jeśli dom wewnętrznie
jest skłócony, to taki dom nie
będzie mógł się ostać...
...Zaprawdę powiadam wam:
wszystkie grzechy bluźnierstwa,
których by się ludzie dopuścili,
będą im odpuszczone. Kto by
jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma
odpuszczenia, lecz winien jest
grzechu wiecznego»...
...„Któż jest moją matką
i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło
Niego rzekł: „Oto moja matka
i moi bracia. Bo kto pełni wolę
Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą
i matką”.

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

18. VI. g. 16.00
Uroczyste zakończenie
roku działalności świetlicy
„U Kolpinga”

24-26. VIII. Helusz
Obóz dla dzieci
Uroczystościom przewodniczył gen.
bryg. Stanisław Olszański.

25. VIII.
Piknik dziecięcy



Chrystus Królem

Przesłanie Biskupów
Polskich z okazji
Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej

XV Piknik „Z bliźnim na majówkę”
ubogacony obecnością Serbów

w pomocy wynikającej z wrażliwości na drugiego człowieka.
Niech wszyscy kibice szanują
26 maja
się, doceniają zdrową rywalizację,
a w porażce widzą bodziec do
podjęcia jeszcze większego sportowego wysiłku. Taką postawę
pełną, miłości każdego człowieka,
ukazuje nam Jezus Chrystus. KośCzłowiek, żyjąc we wspólnocie ciół, wierny swemu Mistrzowi, do Mszę św. sprawował ks. infułat Stanisław Mac wraz z przybyłymi księżmi. Pod
ludzkiej, chce w szlachetnym, takiej postawy wzywa i taką stara koniec pikniku figury świętych poświęcił Abp Józef Michalik. Liczbę uczestników
określa się na ok. 5-6 tysięcy. Całość bogatego programu prowadził ks. prałat
sportowym współzawodnictwie się kształtować.
Andrzej Surowiec. W organizacji imprezy uczestniczyło ok. 330 osób. Dziękujemy
zmierzyć się z innym. Z jednej
strony jest to wyzwanie, które Drodzy Bracia i Siostry! Okażmy wszystkim sponsorom i wolontariuszom obsługującym imprezę oraz wszystkim
przeradza się w szlachetną walkę szlachetność serc podczas Euro artystom na scenie wokalnej i tanecznej.
z przeciwnikiem o zwycięstwo, 2012. Okażmy naszą polską
o laur pierwszeństwa, z drugiej gościnność, kształtowaną przez
strony jest to pojedynek z samym Ewangelię. W niej znajdujemy
sobą, z własnymi słabościami przykład chrześcijańskiej otwari porażkami czy zawiedziony- tości na przybyszów. Gościnność
mi oczekiwaniami. W podobny stała się nawet swoistym wzorem
sposób, bój o ukształtowanie kulturowym, czego świadectwem
w sobie pięknego człowieczeń- jest staropolskie: „Gość w dom,
stwa toczył nawet św. Paweł Apo- Bóg w dom”. Okażmy ducha
stoł. Ze szczerą pokorą wówczas wiary i wspólnoty, gdy w jednym
wyznał: „W dobrych zawodach kościele będziemy modlić się
wystąpiłem, bieg ukończyłem, z przyjezdnymi kibicami. Dla
nich otwieramy nasze świątynie
wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7).
i służymy pomocą duszpasterską.
Udział w „dobrych zawodach” Oczekujemy też wzajemnego
to jednak nie tylko zwycięstwo. szacunku wobec każdego z nas,
Owszem, zwycięstwo przynosi naszej kultury i naszej wiary.
radość, ale równie ważne jest Niech to będzie czas wolny od
samo uczestnictwo w grze zespo- sporów i waśni, czas budowania
łu. Stąd dumą winna napawać gra pięknych więzi międzyludzkich,
w drużynie narodowej. Repre- czas wzajemnego ubogacania
zentowanie danego kraju, regionu i wzrostu w człowieczeństwie, We Lwowie 3 czerwca zakończył się I Krajowy Kongres Eucharystyczny. Jego
czy społeczności to wielki za- także przez wiarę.
zwieńczeniem była uroczysta Msza św., której przewodniczył legat papieski kard.
szczyt. Występowanie w barwach
Angelo Comastri.
narodowych jest również okazją Wszystkich zawodników i kibi- W uroczystościach mały wkład miała również nasza parafia, która użyczyła
do tworzenia i podtrzymywania ców ogarniamy naszą modlitwą sprzętu nagłośnieniowego do Procesji Eucharystycznej. Nagłośnieniem kierował
wzajemnych więzi. Z nich rodzi i prosimy Pana, by Jego bło- nasz parafianin Mariusz Kiper.
się jedność, siła, zgoda i poświę- gosławieństwo wspierało tych,
cenie. One dają sposobność do którzy chcą w tych „dobrych
budowania braterstwa, solidar- zawodach” uczestniczyć. Niech
ności, zaufania, wyrozumiałości wszechmogący Bóg da nam siłę
do podążania drogą Jego przyi przyjaźni.
kazań i nam błogosławi: Ojciec
Te wartości powinny stać się i Syn, i Duch Święty.
Pasterze Kościoła
udziałem nie tylko zawodników,
katolickiego w Polsce
ale i kibiców, naszych i tych,
przybywających do Polski i na
Ukrainę z wielu europejskich
krajów. Przyjmijmy ich z życzliwością, otwórzmy się na ich
zapał, dzielmy z nimi nadzieje Pierwsza faza remontu obejmuje
i radości, porażki i smutki, sło- dokładne mycie konstrukcji całego
wem – nawiązujmy dobre relacje. narożnika i sąsiednich ścian. Drugim
Wspólne szlachetne kibicowa- etapem będzie ocieplenie elewacji
nie, entuzjazm, emocje niech wełną mineralną, na którą zostamają wymiar sportowy, niech nie położony nowy tynk. Natomiast
będą wyrazem nie tylko radości cała konstrukcja metalowa zostanie
i wspierania własnej reprezentacji, dwukrotnie pomalowana szarą farbą
ale także szacunku dla przeciwni- chlorokauczukową. Pracami kieruje
ka i jego godności. Niech jedność p. Zbigniew Cebulak. Firma zdecyi braterstwo wyrazi się w kibico- dowała, że taniej i wygodniej będzie
waniu, we wzajemnej akceptacji, pracować na linach alpinistycznych.
Zbliża się czas wielkich sportowych wydarzeń, które już niebawem przeżywać będą piłkarze,
kibice, działacze i miłośnicy
sportu. Co cztery lata bowiem,
odbywa się europejskie święto
piłki nożnej. Tym razem Polska
i Ukraina są jego gospodarzami.

I Krajowy Kongres Eucharystyczny
Archidiecezji Lwowskiej

Remont rozpoczęty

Chrystus Królem

Tenis stołowy

Ogromny sukces tenisistów !

W Jarosławiu mamy
SUPERLIGĘ



Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu

Dyplom
wdzięczności
W imieniu dzieci i Zarządu Świetlicy
charytatywno-profilaktyczno-wychowawczej
‘U Kolpinga’ składamy serdeczne podziękowanie
za bezinteresowną i ofiarną pomoc na

Baraże 26.05.

rzecz świetlicy w roku szkolnym 2011/12

PKS KOLPING - Dekorglass Działdowo 6 : 4

następującym osobom:

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

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak, Maria
Konopelska. Pedagog wspierający. Krystyna Korecka, Barbara Kapała,
Lidia Brodowicz, Małgorzata Naleśnik, Katarzyna Marcińczak, Magda
Gembrowicz. Pomoc pedagoga. Krystyna Zygmunt, Zofia Ożyło.
Radca prawny: Maria Drabik, Tomasz Oronowicz, Jerzy Mitkowski.
Korepetycje: Krystyna Korecka, Maria Konopelska - matematyka;
Janina Fedan - jęz. polski; Małgorzata Sołowiej - jęz. angielski; Joanna
Buczek - logopedia.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywały się w następujących
sekcjach:
*s. taneczna: Halina Mól, *s. komputerowa: Sławomir Durski,
*s. literacko-fotograficzna: Mirosław Lotycz, *s. języka francuskiego:
Janina Pysiak, *s. języka angielskiego: Magdalena Bojarska, Mirosław
Po pierwszym przegranym barażu, rewanż miał wyjątkowo dramatyczny przeLotycz, *s. języka niemieckiego: Olivier Spriestersbach, Magdalena
bieg. Ale kiedy było już pewne, że awansujemy, to na trybunach zapanował szał
Bojarska, *s. teatralna: Ks. Daniel Odor, Marlena Rokoszyńska,
radości.
*s. modelarska: Jacek Kruk, *s. plastyczna: Weronika Kruk,
*s. judo: ks. Stanisław Dyndał, *s. hafciarska: Janina Pysiak,
Judo
*s. tenisa stołowego: Bogusław Czerep, *s. bilarda: Michał Kud,
*s. krótkofalarska: Grzegorz Salabura, *s. kulinarna: Marta Mątkowska, Elżbieta Waszczuk, Józefa Niemczycka, Wioletta Niemczycka.

Nasi w judo też zwyciężają

Dyżury w kuchni
Ł. Rzepa, G. Hejsak, M. Jaworska, E. Chmura, M. Potoczny, B. Hofbauer, B. Grzyb, Józefa Niemczycka, Sekcja kulinarna.

Dobroczyńcy Świetlicy
Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe, Sokołów S.A., Restauracja „Klasyczna”, Remomłyn, Fundacja Kantona, darczyńcy 1%.

W dniu 2 czerwca 2012 r. odbył się Wyszehradzki Festiwal Sportu – Jasło 2012.
W ramach Festiwalu odbył się Międzynarodowy Turniej Judo. Do Jasła zjechało
200 zawodników z Ukrainy, Słowacji, Węgier, Czech i Polski. PKS Kolping-Jarosław
reprezentowało 17 zawodników. Po zaciętych walkach złoto zdobyła Edyta Ratusznik
(kat. wag. 40 kg). Ze srebrnymi medalami wrócili: Kamil Waszajło (kat. wag. 42 kg),
Natan Draus (kat. wag. 46 kg), Nikodem Rusinkiewicz (kat. wag. 50 kg), Nikola Kudła
(kat. wag. 26 kg), Marlena Maksym (kat. wag. 36 kg). Brązowe medale wywalczyli:
Dominika Leżucha (kat. wag. 36 kg), Paweł Zielnicki (kat. wag. 46 kg), Ernest
Czarniecki (kat. wag. 34 kg), Kamil Piróg (kat. wag. 55 kg), Maciej Ratusznik (kat.
wag. 50 kg), Monika Rząsa (kat. wag. 36 kg). Turniej poza podium (miejsca 4-7)
zakończyli: Jakub Rogała, Karol Białowąs, Hubert Kudła, Jakub Kozdrowicz.

Bardzo dziękujemy !
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
11 VI

Wtorek
12 VI

Środa
13 VI

Czwartek
14 VI

S. kulinarna

S. kulinarna

J. Niemczycka

Ł. Rzepa

Piątek
15 VI
Zakończenie
świetlicy



Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 10 VI 12 GRUPA I
Niedziela 17 VI 12 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:

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj o godz. 17:00 nabożeństwo czerwcowe, koronka do
Bożego Miłosierdzia.
2. Na zakończenie Oktawy
w czwartek (14 VI) w naszym
kościele będzie procesja z Najświętszym Sakramentem wokół
kościoła. Zapraszamy chłopców z
dzwoneczkami i dziewczynki do
sypania kwiatów.
3. W piątek (15 VI) Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych. Msze św.
są o godz. 7.00 i 18.00.
4.Uroczyste podsumowanie kolejnego roku działalności i zakończenie zajęć w świetlicy „U Kolpinga”
odbędzie się w poniedziałek 18
czerwca o godz. 16.00 w KCK.
Serdecznie zapraszamy dzieci
i wszystkie osoby, które w minionym roku posługiwały dzieciom.
5. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.
6. W dni powszednie nabożeństwa czerwcowe są o godz. 17.30,
w środy o godz. 17.15, a w nie-

dziele o godz. 17.00.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 11
VI 2012 (poniedziałek wieczorem)
os. Słoneczne bl. 1 m. 26-35 oraz
16 VI 2012 (sobota rano) os. Słoneczne bl. 1 m. 36-50.
8. Rozpoczął się remont na elewacji kościoła. Bardzo dziękujemy
rodzinom, które dotychczas złożyły dodatkowe ofiary na tynki
i malowanie oszklonej ściany
kościoła. Prosimy o solidarność
w ponoszeniu kosztów remontu
kościoła.
9. Po Mszy św. prosimy dzieci po
obrazki.
10.Pod koniec wakacji w dniach
24-26 sierpnia odbędzie się w Heluszu trzydniowy obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży. Cena
obozu z dojazdem w dwie strony
wynosi 80 zł. Zapisy od jutra
w kancelarii parafialnej. W czasie
obozu będzie Piknik dziecięcy.
11. Dziś po każdej Mszy św. zapraszamy do KCK na wystawę modeli
głównych stadionów Europy. Warto zobaczyć!

26.05.2012 r. os. Niepodległości bl. 2
m. 13-24. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł.
28.05.2012 r. os. Niepodległości bl.
3 m. 1-12. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł.
02.06.2012 r. os. Niepodległości bl.
3 m. 13-24. Sprzątali i ofiara: Szczepańska, Siry. Razem – 20 zł na środki
czystości i kwiaty.
04.06.2012 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 1-10. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
Pielgrzymka odbędzie się w terminie dotychczasowym, tj. w dniach
przyszedł.

XXXII Archidiecezjalna Przemyska
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Zapowiedzi przedślubne
Krzysztof PORCZAK
s. Kazimierza i Wandy
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Dominika SZUMIŃSKA
c. Andrzeja i Stanisławy
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Łukasz Rafał OLSZAŃSKI
s. Marka i Grażyny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Edyta Maria MUCHA
c. Stanisława i Haliny
zam. Jarosław, ul. Boczna Sanowa
Maciej ŁOPUCH
s. Tadeusza i Bożeny
zam. Munina, Włókiennicza
Aneta ŚRODEK
c. Tadeusza i Czesławy
zam. Jarosław, Pasieka
Dodatkowe ofiary na remont elewacji:

Róża św. Marii, Róża św. Kingi;
K. i R. Kieljan, A. i M. Brodowicz, A. i M. Plęs, J. i J. Kowal,
J. i Z. Koprowicz, H. i K. Polańscy,
M. i M. Siry, K. i S. Świtalscy,
A. i T. Sudoł, T. i M. Wasiutowie,
E. i M. Bilik, M. i H. Kowal, J. Iwanowicz, J. Uszkowski, A. Kasjan,
J. Pysiak. Razem 1600 zł.

4-15 lipca. Uczestniczyć w niej może młodzież powyżej 15. roku życia
oraz dorośli w wieku do 65 lat. Udział nieletnich jest możliwy według
następujących zasad: w wieku do lat 15 - w towarzystwie i pod opieką
osoby dorosłej; w wieku 15-18 lat - na podstawie pisemnego zezwolenia
rodziców lub opiekunów. Pielgrzymkę można będzie rozpocząć albo
w stolicy archidiecezji, tj. w Przemyślu, 4 lipca, albo w jednym
z lokalnych ośrodków pielgrzymkowych, a mianowicie: w Jarosławiu
- 5 lipca.
Zapisy na pielgrzymkę trwają do 21 czerwca. Każdy pątnik zapisuje się
w swojej parafii. Młodzież do lat 18 przy zapisie przedkłada pisemne
zezwolenie rodziców lub opiekunów. Przy zapisie trzeba też określić
grupę, do której chce się należeć. Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 100 zł od osoby. Jeśli z najbliższej rodziny
wybiera się na pielgrzymkę kilka osób, to tylko jedna z nich uiszcza
całość opłaty, tj. 100 zł, a pozostałe wpłacają po 60 zł (Przez najbliższą
rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci).

Niedziela 10 VI
8:00

O zdrowie i błogosł. Boże z Róży
św. Józefa i dziękczynna za otrzymane łaski.

9:30

O błogosł. Boże i dary Ducha Św.
oraz opiekę MB dla ks. Krzysztofa Mierzejewskiego z okazji
urodzin.

11:00

O błogosł. Boże, opiekę MB
i powrót do zdrowia dla Józefa od
Róży św. Antoniego.

12:15
16:00

Za parafian.

18:00

+ Jerzy.

7:00

O błogosł. Boże dla Bogdana.

18:00

W int. ks. Krzysztofa Filipka
w 12 roczn. święceń o zdrowie
i potrzebne w życiu kapłańskim
łaski.

7:00

++ Za Rodziców: Katarzynę
i Jana.

18:00

1) + Maria w 2 roczn. śmierci.
2) ++ Genowefa i Stanisław Mazurek oraz Antoni i Emilia.

Poniedziałek 11 VI

Wtorek 12 VI

Środa 13 VI
7:00

18:00

Czwartek 14 VI
7:00

18:00

w rocznicę śmierci:

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.
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.
16.06.90 – Jan i Anna Sz.
16.06.94 – Edward i Elżbieta K.

14.06.83 – Władysław Puka
16.06.83 – Romualda Rurarz
11.06.84 – Stanisław Lenik
14.06.84 – Jan Brzeziński
16.06.89 – Katarzyna Kuchta
16.06.89 – Danuta Frankiewicz
11.06.93 – Julian Kuchta
15.06.93 – Józef Pająk
13.06.94 – Józef Czarniecki
13.06.95 – Janina Podgórska
12.06.98 – Czesława Pikuta
12.06.99 – Władysław Kurek
16.06.01 – Józefa Stokłosa
11.06.06 – Zdzisław Błoński

1) O zdrowie, błogosł. Boże
i opiekę Maryi dla sióstr z Róży św.
Brygidy i ich Rodzin.
2) ++ Katarzyna; Rodzice: Maria,
Stanisław.
Piątek 15 VI

7:00

18:00

1) + Jan - od Róży św. Antoniego.
2) ++ Maria i Bronisław Bauer
- fundatorów placu pod budowę
Kościoła.
Sobota 16 VI

7:00

18:00

1) Dziękczynna za dar kapłaństwa
w roczn. święceń ks. Radosława
i ks. Krzysztofa z prośbą o opiekę
MB Szkaplerznej na dalsze lata życia
w służbie Bogu i ludziom - int.
od Koła Misyjnego, Bractwa MB
Szkaplerznej.
2) + Zofia Trubas - int. od Rodziny
Bednarskich.

8:00

Za parafian.

9:30

+ Kazimierz Brzuchacz w 19 roczn.
śmierci.

11:00

++ Aniela i Stanisław Metyk,
Janusz Kłapa.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

1) + Krzysztof Blok.
2) + O chwałę nieba dla + ks.
Antoniego Ślusarczyka - int. od
Koła Misyjnego, Bractwa MB
Szkaplerznej, Róży św. Moniki.

Niedziela 17 VI

12:15
16:00
18:00

W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Zenon PAŁCZYŃSKI

