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Chrystus Królem

XIX Piesza Pielgrzymka z Jarosławia do Jodłówki
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(Informacje dla pielgrzymów)
1. Godziny wyjścia będą różne dla każdej grupy (grupy pilotuje
policja). Przed wyjściem wspólna modlitwa, błogosławieństwo
i pokropienie wodą święconą. Grupy wyjdą z sześciu różnych
miejsc:
6.30 – Miłosierdzie Boże - gr. św. Faustyny (kolor fiolet)
6.30 – Reformaci – gr. św. Antoniego (kolor brązowy);
(6.15 O. Dominikanie - gr. bł. Michała (kolor biały)
6.30 – Chrystus Król gr. I – gr. św. Andrzeja (kolor zielony)
6.45 – Chrystus Król gr. II – gr. św. Józefa (kolor niebieski)
7.05 – NMP KP – gr. św. Jana Pawła II (kolor żółty)
7.20 – Kolegiata - gr. św. Jana (kolor czerwony)
2. Postoje będą po 15 min: 1) lasek kidałowicki, 2) Czudowice
– sad, 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.

czek pielgrzymkowy, który jest obowiązkowy dla każdego
pielgrzyma! Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność tylko
za oznakowanych pielgrzymów.
Nad bezpieczeństwem pielgrzymów będą czuwali lekarze,
pielęgniarki i Ratownictwo Medyczne.

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.

9. Istnieje możliwość dojazdu chorych do Jodłówki – ok.
g. 12.00 wyjazd z Jarosławia
- 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 siedzące. Jako pielgrzymi powinni
też posiadać znaczek pielgrzyma, który wykupuje się razem
z biletem.
10. 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 bilety zielone w cenie - 10 zł (miejsca
siedzące i stojące)

3. Nagłośnienie: w czasie drogi pojawia się problem niesienia
nagłośnienia. Pielgrzymi powinni chętnie i na zmianę podejmować ten trud.
Pielgrzymując staramy się nikomu nie przeszkadzać (nie kusić
niepotrzebną rozmową), ale słuchać konferencji oraz czynnie
włączyć się w modlitwę i śpiew.
4. Temat konferencji według własnego uznania.

5. Pamiętajmy o odpowiednim wyposażeniu na drogę: ubiory (płaszcze przeciwdeszczowe, rozchodzone buty), stołeczki
(najlepiej rybackie), jedzenie i picie! - we własnym zakresie.
6. Ruchem na drodze będą kierowały osoby z lizakami,
którym należy okazać posłuszeństwo. Na drodze zawsze
należy zachować dużą ostrożność.
7. Msza św. w Jodłówce na placu odbędzie się 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 osoby niosą chleb w darach,
a po komunii św. ten chleb rozdają na placu.
8. Wpisowe dla wszystkich wynosi - 6 zł – w tym jest zna-

11. Zapisy na zbiorowy powrót będą tylko do 1 września,
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.
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Wielbi dusza moja Pana...

Chrystus Królem

23 sierpnia
2015

25 lat ślubów zakonnych
s. Janiny Marzeny Mrozowicz

Chrystus Królem

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej /Serafitki/
powstało w Zakroczymiu w 1881 roku. Zostało założone przez Bł. O. Honorata Koźmińskiego kapucyna
i Bł. M. Małgorzatę Szewczyk w celu odrodzenia religijnego
i moralnego narodu.
Łucja Szewczyk w maju 1881 r. razem z pierwszą kandydatką do zakonu zaczęła w Zakroczymiu pod kierownictwem
bł. Honorata formować nowe bezhabitowe Zgromadzenie
Zakonne. W początkowym okresie przez 10 lat siostry
pracowały na terenie zaboru rosyjskiego i mimo trudności
opiekowały się chorymi i bezdomnymi staruszkami w Zakroczymiu, Warszawie i Częstochowie. W 1891 r. przeniosły
swą działalność na teren ówczesnej Galicji. 14 sierpnia 1891
r. siostry przyjęły habity z rąk ordynariusza krakowskiego
kard. Albina Dunajewskiego i odtąd Zgromadzenie zaczęło
występować jako habitowe. Było to możliwe, gdyż w zaborze austriackim panowała większa swoboda religijna.
W okresie międzywojennym Zgromadzenie rozwijało się
bardzo intensywnie w całej Polsce, dlatego w 1932 r. doszło
do podziału na prowincje: poznańską, lwowską (obecnie
przemyską) i oświęcimską. Po II wojnie światowej siostry
objęły działalnością charytatywną biednych i chorych poza
granicami Polski: w Algierii, Francji, Szwecji, USA, Włoszech oraz na Białorusi i Ukrainie.
Obecnie Zgromadzenie kontynuuje działalność zapoczątkowaną przez Założycieli. Dominuje praca na rzecz ludzi
niesamodzielnych, nieuleczalnie chorych, osób starszych
i upośledzonych dzieci. Siostry angażują się też w pracę
jako katechetki, pielęgniarki, przedszkolanki, kancelistki,
organistki.

S. Janina uroczyście odnawia śluby wieczyste
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Droga zakonna s. Janiny
1987 - wstąpienie do zakonu
1 rok Przemyśl - postulat
2 lata Kraków - nowicjat
2 lata Błonie k/Warszawy
- katecheza
2 lata Pysznica
- katecheza
3 lata Domostawa - katecheza
3 lata Kraków - przedszkole
4 lata Przemyśl - katecheza
4 lata Błonie
- katecheza
1 rok Łańcut
- katecheza
/ przełożona wspólnoty
5 lat Przemyśl
- katecheza
/ przełożona wspólnoty
od września 2015 - Łańcut

Chrystus Królem

Seniorada
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W dniach 21-23 sierpnia 2015 roku odbyło się w Heluszu ogólnopolskie Święto Seniorów „Senioriada” - 2-dniowy kongres Kolpingowskich Klubów Seniora i Rodzin Kolpinga z Polski z udziałem partnera z Ukrainy. Współorganizatorem
święta był Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach realizowanego projektu „Seniorzy dla demokracji”,
uczestnikami zaś przedstawiciele KKS z Krakowa, Luborzycy, Wadowic, Oświęcimia, Poręby Żegoty, Brzeska, Makowa
Podhalańskiego, seniorki z naszego klubu oraz przedstawiciele RK z Ukrainy (Lwów, Stryj, Łuck, Czerniowce, Użogorod).
Z ramienia Zarządu Centralnego DK przyjechali ks. prałat Józef Jakubiec – prezes ZCDK, Krzysztof Wolski – sekretarz
naczelny, Beata Harasimowicz – wiceprzewodnicząca ZCDK oraz Magdalena Ryś – realizator projektu.
W programie spotkania był czas i na integrację, i na zdobywanie wiedzy, i na rozrywkę.
W piątek gospodarzem spotkania był ks. prałat Andrzej Surowiec – prezes naszej Rodziny Kolpinga, który omówił
najistotniejsze aspekty działalności Stowarzyszenia RK oraz parafii a członkowie Klubu Seniora zaprezentowali swoją
działalność w formie programu artystycznego ilustrowanego kolorowymi slajdami. W sobotę wszyscy uczestniczyli
w Heluszu w wykładach, seminariach i zajęciach warsztatowych, a wieczorna biesiada i wspólne ognisko jeszcze bardziej
zbliżyły seniorów do siebie. W niedzielę, po Mszy św. goście zwiedzali Jarosław.
Celem kongresu była integracja polityki senioralnej ruchu Dzieła Kolpinga w Polsce, promowanie doświadczeń KKS,
wzmocnienie i wzrost autorytetu KKS i grup wolontaryjnych powstałych w projekcie, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z partnerem z Ukrainy. W kongresie udział wzięło ponad 70 przedstawicieli seniorów. Przedstawiciele
z Ukrainy przygotowali ciekawe prezentacje działań prosenioralnych na Ukrainie. Wymiana doświadczeń i przekazanie
wiedzy w zakresie działań międzypokoleniowych, mobilizacja seniorów i wolontariatu seniorów pozwoliły na wypracowanie założeń partnerskiego współdziałania na rzecz seniorów na kolejne lata.
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Biesiada seniorów w Heluszu

Wystawa autorska

Chrystus Królem

9

Od 28 czerwca, przez całe wakacje, w przedsionku
KCK miała miejsce wystawa autorska artysty rzeźbiarza Klaudiusza Nowaka. Wśród prac znalazły
się rysunki, zdjęcia, obrazy i rzeźby. Wystawa
budziła duże zainteresowanie zwiedzających. Dodajmy, że Klaudiusz Nowak jest autorem naszej
szopki w kościele i wykonawcą wielu rzeźb Świętych
i Błogosławionych w Heluszu.

A przed kościołem wyremontowaliśmy schody

Przełożenie, uzupełnienie i uszczelnienie schodów kosztowało nas ponad 27 tys. zł.

Remont objął m.in. całe schody do podziemi kościoła.

Czeka nas wspaniała wycieczka dla dzieci
12 września 2015
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Zapisy dzieci do świetlicy i na wycieczkę
odbędą się w KCK w dniach 7-10.09. w godz. 16.00 - 17.00.

11
Chrystus Królem
Organizatorzy wycieczki zapewniają transport
w dwie strony, opiekę i wyżywienie. Opłata przy zapisie 5 zł.

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

12

Obóz z ks. Stanisławem

Chrystus Królem

Ks. ppor. Stanisław
Dyndał i Piotr
Nowakowski

Bartosz Kurek i dzielne
obozowiczki

W dniach od 27.07. do 17.08. odbył się obóz wojskowo-patriotyczno-religijno-sportowy
dla młodzieży w Łomnej na terenie Bieszczad. Podczas obozu odbywały się zajęcia
z maskowania, samoobrony, czarnej taktyki, strzelania z broni, podchody oraz spotkanie
z reprezentacją siatkarzy Polski, a także ze strażą graniczną. 10.08.2015 młodzież mundurowa pod przewodnictwem ks. Stanisława Dyndała rozpoczęła posługę na Kalwarii Pacławskiej jako pomoc przy organizjacji odpustu, który odbył się 15.08. Następnie młodzież
powróciła na dwa ostatnie dni do obozowiska, aby sympatycznie zakończyć czas wielkich
przygód.

Początek roku szkolnego

Chrystus Królem

Szkoła Podstawowa nr 10
w Jarosławiu

Szkoła w szkole

Rok szkolny 2015/16
- rozpoczyna 584 dzieci
* Jedna klasa w „zerówce”
* 5 pierwszych klas
- 6-latków w pierwszych
klasach jest 71
* 6 drugich klas
* 3 trzecie klasy
* 3 czwarte klasy
* 4 piąte klasy
* 3 szóste klasy
Msza św. na rozpoczęcie
roku szkolnego będzie 1.09.
o godz. 8.00.
Dodatkowa Msza św. dla
szkoły SMS będzie o godz.
13.00. Zapraszamy rodziców, dzieci i nauczycieli.

Planowane i nie planowane inwestycje w Heluszu
Nieoczekiwanie
wody gruntowe dostały się pod budynek
sali konferencyjnej
w Heluszu. Przez to
pojawił się grzyb,
a w konsekwencji załamanie części podłogi. Podłoga została
zerwana i zrobiona
na nowo. Wykonano
też dodatkową wentylację pod podłogą,
a na zewnątrz budynku będzie wykonany
specjalny drenaż wodny. Prace trwają.
Natomiast zaplanowaną inwestycją również
w Heluszu jest wykonanie ogrodzenia
za garażami, które na
czas Pikniku będzie
mogło być zdemontowane, aby postawić
dodatkowe przenośne
ubikacje.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 30 VIII 15 GRUPA I
Niedziela 6 IX 15 GRUPA II
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
27.06.2015 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
36-50. Sprzątali i ofiara: Fil + 1 os.,
Jaworska, Bartoszek, Ustianowska
. Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
29.06.2015 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
51-60. Sprzątali i ofiara: Piątek +
Jula, Cimierkiewicz + Michał, Kruk,
Gąsior. Razem – 50 zł na środki czystości i kwiaty.
04.07.2015 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
61-75. Nikt nie przyszedł. Ofiara:
W. Buczkowska, M. Kowalska,
W. Darkowski, E. Kluz, A. Sieczka,
A. Potoczny, I. Krawczuk. Razem –
70 zł na środki czystości i kwiaty.
06.07.2015 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
76-85. Nikt nie przyszedł. Ofiara: Polańska, Kamińska, Kondycka, Bełz.
Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.
11.07.2015 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
86-95. Sprzątali i ofiara: Janiec, Puk,
Telichowska. Razem – 30 zł na środki
czystości i kwiaty.
13.07.2015 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
1-15. Sprzątali i ofiara: Kawulka +
2 os., Świt, Kowalczyk, Kochan,
Żurawska. Razem – 37 zł na środki
czystości i kwiaty.
18.07.2015 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
16-30. Nikt nie przyszedł.
20.07.2015 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
31-45. Sprzątali i ofiara: Gruszczak,
Wąsacz, Ożyło + Sławek. Razem – 50
zł na środki czystości i kwiaty.
25.07.2015 r. os. Słoneczne bl. 9 m.
1-16. Sprzątali i ofiara: Hołowiecka,
Kos. Razem – 20 zł na środki czystości i kwiaty.
27.07.2015 r. os. Słoneczne bl. 9 m.
17-32. Sprzątali i ofiara: Czarniecka –
30 zł na środki czystości i kwiaty.
01.08.2015 r. os. 1000-lecia bl. 1 m.
1-18. Sprzątali i ofiara: Liberkowska,
Rygowska, Dubaj. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
03.08.2015 r. os. 1000-lecia bl. 2 m.
1-15. Sprzątali i ofiara: Sabat – 20 zł
na środki czystości i kwiaty.
08.08.2015 r. os. 1000-lecia bl. 3
m. 1-18. Sprzątali i ofiara: Stukan,
Mieszczyk, Piękoś, Cymerys, Plezia,
Niedzielski, Jędrzejczak. Razem – 65
zł na środki czystości i kwiaty.
10.08.2015 r. os. 1000-lecia bl. 4 m.
1-26. Nikt nie przyszedł.
14.08.2015 r. os. 1000-lecia bl. 5 m.
1-28. Sprzątali i ofiara: Gliniak, Rutkowska, Deligiewicz, Dobrowolska,
Mroczka + Łukasz i Piotrek, Welc.
Razem – 50 zł na środki czystości
i kwiaty.
17.08.2015 r. os. 1000-lecia bl. 7 m.
1-18. Sprzątali i ofiara: Kaczmarski,
Niedźwiedź, Bąk, Kuźmicka, Kot.
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
22.08.2015 r. os. 1000-lecia bl. 8 m.
1-20. Sprzątali i ofiara: Lasek – 20 zł
na środki czystości i kwiaty.
24.08.2015 r. os. 1000-lecia bl. 9 m.
1-18. Nikt nie przyszedł.

Ogłoszenia parafialne

Niedziela 30 VIII
8:00

1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. We wtorek 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 pierwszopiątkową, czyli będzie w najbliższy
czwartek od godz. 17.00 i piątek od
godz. 16.00. Pierwszego września
będzie jeszcze jedna Msza św.
o godz. 13.00 dla dzieci i rodziców
z klasy mistrzostwa sportowego
w SP nr 10 - na rozpoczęcie nowej
prywatnej szkoły sportowej ze
specjalizacjami w tenisie stołowym,
piłce nożnej i pływaniu. Dyrekcja
szkoły i trenerzy zapraszają.
3. 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.
4. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
5. W tym tygodniu wypłaciliśmy
kolejną ratę za remont schodów
w wysokości 4 tys. zł. Dziękujemy
za dotychczasową pomoc.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 31
VIII 15 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 11 m. 1-18 oraz 4
IX 15 (piątek wieczorem) os. 1000lecia bl. 12 m. 1-22.
7. We wrześniu wznawiamy
działalność świetlicy charytatywnej „U Kolpinga”. Zapisy do
sekcji zainteresowań będą w dniach
7-10 września w KCK w godz.
16.00 – 17.00. Wykaz sekcji jest
wewnątrz gazetki. Zapisów mogą
dokonywać tylko rodzice. Rodzice
będą też mogli zapisać dzieci na
wspólny wyjazd ze świetlicy na
atrakcyjną wycieczkę do Załuża. Szczegóły w gazetce - m.in.
w gazetce są piękne zdjęcia z miejsca wycieczki, która odbędzie się
12 września.

8. Bardzo prosimy, aby chętni do
pomocy w świetlicy „U Kolpinga”
zgłaszali się do ks. Prałata lub
w kancelarii parafialnej – prosimy
zarówno nauczycieli i pedagogów
do pomocy przy odrabianiu lekcji,
jak i wszystkich innych chętnych do
pomocy w różnych sekcjach.
9. Trwają jeszcze zapisy na pieszą
pielgrzymkę z naszej parafii do
Sanktuarium MB w Jodłówce, która
odbędzie się w sobotę 5 września.
Ze względu na bezpieczeństwo na
drodze pielgrzymi są podzieleni na
6 grup z poszczególnych parafii,
które będą poruszać się w odpowiednich odstępach. Stąd konieczne
są wcześniejsze zapisy i specjalne
oznakowanie. Dotyczy to również
tych osób, które chciałyby dołączyć się do pielgrzymki po drodze.
Obowiązkowe zapisy (uwaga !) są
tylko do wtorku w kiosku i kancelarii parafialnej. Cena wpisowego
dla wszystkich (w tym znaczek
grupy) wynosi 6 zł. Te osoby, które
wykupiły bilety na autokary muszą
pamiętać, aby zabrać bilety ze sobą
na pielgrzymkę.
Nasze dwie grupy będą nosiły
imiona: Józef i Andrzej i będą
miały znaczki pielgrzymkowe
w kolorach: niebieski i zielony. Wyruszymy z placu przed kościołem
5 września o godz. 6.30. Uroczystej
Mszy św. w Jodłówce o godz. 15.00
będzie przewodniczył Abp Józef
Michalik.
Wśród dobrych rad pragniemy
zwrócić uwagę, że pielgrzymi
powinni zabrać ze sobą płaszcze
przeciwdeszczowe, rozchodzone
buty oraz jedzenie i picie – (wszystko we własnym zakresie). Można
też zabrać ze sobą rybackie stołeczki. Prosimy o dużą dyscyplinę
w czasie przemarszu po drogach
i o dobre wykorzystanie czasu na
refleksje i modlitwę. Zachęca się
do wcześniejszego skorzystania
z sakramentu pokuty.
10. 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.

9:30
11:00
12:15
16:00

18:00

Poniedziałek 31 VIII
7:00
18:00

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.
04.09.99 – Marek i Monika B.

1) + O radość życia wiecznego
dla Stanisławy.
2) + Maria Adamiec.
Wtorek 1 IX

7:00
8:00

18:00

+ Helena Szczepanek w 1
roczn. śmierci.
Msza św. na rozpoczęcie
Roku Szkolnego.
1) + Emilia Prokuska (począt.
greg.).
2) ++ Bronisław i za zmarłych
z Rodziny.
Środa 2 IX

7:00

18:00

1) + Emilia Prokuska (2).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosł. i opiekę MB
dla Małgorzaty i Sławomira
Wróbel w 8 roczn. ślubu i ich
dzieci Gabrysi i Oli.
Czwartek 3 IX

7:00

++ Julia, Jan.

18:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla kapłanów naszej
parafii, oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne - int. Dzieła Pomocy
Powołaniom i Bractwa Najświętszego Sakramentu.
2) + Emilia Prokuska (3).
Piątek 4 IX

7:00

18:00

O błogosł. Boże dla Izabeli
i Bartłomieja z dziećmi w 5
roczn. ślubu.
1) + Emilia Prokuska (4).
2) ++ Monika, Bronisław
w kolejną roczn. śmierci - int.
syna z Rodziną.
Sobota 5 IX

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

O szczęśliwe rozwiązanie dla
Eweliny i Boże błogosł. dla
ojca dziecka.
++ Mieczysław w 11 roczn.
śmierci, Zofia.
W int. dusz czyśćcowych - int.
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym.
Za parafian.
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. w 8 roczn. ślubu
Justyny i Piotra i syna Filipa.
++ Za zmarłych Rodziców
i teściów: Genowefa, Bronisław, Ewa, Michał.

04.09.99 – Jerzy i Sabina D.
04.09.04 – Łukasz i Joanna B.
04.09.04 – Grzegorz i Magdalena B.
04.09.10 – Piotr i Małgorzata D.
05.09.87 – Karol i Dorota M.
05.09.98 – Artur i Greta T.
05.09.98 – Piotr i Edyta K.
05.09.09 – Krzysztof i Iwona L.
05.09.10 – Bartłomiej i Izabela F.

6:00

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
04.09.07 – Arkadiusz Rurarz
03.09.11 – Zdzisława Twardowska
04.09.11 – Monika Juszczak
04.09.13 – Edward Blok

11:00

w rocznicę śmierci:

18:00

+ Emilia Prokuska (5).
Niedziela 6 IX

8:00
9:30

12:15
16:00

18:00

Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. i opiekę MB dla
Marii i Zygmunta w kolejną
roczn. ślubu.
+ Emilia Prokuska (6).
++ Zofia, Józef Piróg, Stanisław, Fryderyk Marchewka.
Za parafian.
+ Ryszard - int. od żony
i dzieci.
Dziękczynna w 7 roczn. ślubu
Małgorzaty i Łukasza z prośbą
o Boże błogosł. dla nich i córki
Kingi.

Obóz sportowy w Heluszu i Pruchniku
Chrystus Królem

Pruchnik
17 - 26 sierpnia

32 zawodników
z Jarosławia i ze
Stalowej Woli
III liga

15

II liga

Od lewej strony: Maksymilian Mroczka, Hubert Żołyniak,
Konrad Zieliński, Łukasz Adamski.
Nasza nadzieja

Od lewej strony: Kamil Pierzycki, Jakub Kuźmicz, Antoni Od lewej strony: Kinga Jakubas, Jagoda Chwojko, Anna
Rejterowski, Jakub Kondrat, Grzegorz Cukierda (Arkadiusz Brzyska, Szymon Brud, Dawid Jadam, Alan Zieliński
(Dawid Szczygieł, Kacper Szarek nb).
Suchy nb).

Razem - pożytecznie i wesoło
W dniach 29.06.-10.06.2015 roku w Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce miała miejsce kolonia dla dzieci z archidiecezji przemyskiej. Jej organizatorem i koordynatorem był doświadczony duszpasterz dzieci i młodzieży ks. dr Stanisław
Dyndał. W czasie kolonii dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach judo, sportowo-rekreacyjnych, a także tańca - prowadzonych przez instruktorów i pedagogów. Każdy dzień rozpoczynał się Mszą Świętą, a następnie wspólnym śniadaniem.
Po śniadaniu uczestnicy wraz z animatorami udawali się na poszczególne zajęcia, dzięki którym dzieci mogły zdobywać
nowe doświadczenia i umiejętności. W trakcie pobytu dzieci bardzo się ze sobą zżyły, nawiązały nowe przyjaźnie, chętnie
uczestniczyły w proponowanych im zajęciach. Kolonia były ciekawą i bezpieczną formą spędzania wolnego czasu dla
wielu dzieci. Dla niektórych była to jedyna okazja, aby w sposób zorganizowany spędzić część wakacji.
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Chrystus Królem

