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(611) 1 września 2013

To już w sobotę

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Syr 3,17-18.20.2829
Bóg miłuje pokornych

REFREN PSALMU: Ty, dobry
Boże, biednego ochraniasz.
II CZYTANIE: Hbr 12,18-19.2224a
Stare i nowe przymierze

EWANGELIA: Łk 14,1.7-14

Kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony

...gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca...
...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”.

Wychowywać do wartości

Kalendarz wydarzeń

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji III Tygodnia Wychowania 15-21 września
2013 roku /fragmenty/

…Na początku nowego roku
szkolnego, w dniach od 15 do
21 września, będziemy przeżywać III Tydzień Wychowania.
Niech to będzie czas wspólnej
refleksji, a zwłaszcza wspólnotowej modlitwy o ducha mądrego wychowania w polskich
domach i w polskiej szkole.

Po uświadomieniu sobie, że
wszyscy powinniśmy wychowywać oraz że istotną rolę
w wychowaniu odgrywa rodzina, w tym roku pragniemy zwrócić naszą uwagę na
konieczność wychowania do
wartości. Nie chodzi jednak
o jakiekolwiek wartości, ale
o te, które są istotne dla rozwoju człowieka, dla jego życia
w duchu chrześcijańskim i życia
zgodnego z wiarą. Znakiem dzisiejszych czasów jest bowiem
zanik przejrzystej hierarchii
wartości i upadek autorytetów,
których życie weryfikowałoby
wyznawane wartości oraz ich
hierarchię. Zauważmy, że brak
wychowania do podstawowych
wartości często prowadzi do

utraty sensu i celu życia, do wygodnictwa życiowego, a nawet
relatywizmu moralnego.
1. Bóg miłuje pokornych
...Słowem, które spaja dzisiejsze teksty biblijne jest POKORA. Chrześcijanin, wierny
nauce Ewangelii, powinien
każdego dnia coraz bardziej iść
drogą pokory. Pokora bowiem
to umiejętność patrzenia na
siebie w prawdzie.
Człowiek pokorny nie wywyższa się nad innych, a zwłaszcza
nie uznaje siebie za centrum
świata. Pokora jest przeciwieńdokończenie na str. 2

2 - 4. IX. g. 16.00-17.00
Zapisy do świetlicy
„U Kolpinga”

3. IX. g. 18.00
Zebranie Kręgów
Domowego Kościoła

7. IX. g. 6.30
Piesza Pielgrzymka
do Jodłówki

10.IX. g. 18.00
Hala MOSiR
Superliga Tenisa Stołowego
Mecz

PKS Kolping Frac Jarosław
-

KS Dekorglass Działdowo
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Chrystus Królem

Wychowywać do warto- wobec których oczekiwania są rodzice nie powinni zgodzić ciu o którą i do której należy
przecież największe, a rozcza- się na edukację, która byłaby wychowywać młode pokości
dokończenie ze str. 1

rowania najbardziej bolesne.

stwem pychy, czyli przesadne- Wśród wartości niezbędnych
w życiu chrześcijanina trzeba
go skupienia na sobie.
wskazać – obok pokory – na
...Pokora nie oznacza, że czło- związane z nią: łagodność,
wiek ma się czuć osobą mniej dobroć, cierpliwość, gotowość
wartościową. Przeciwnie – do wybaczania, wierność,
może i powinien on być świa- uprzejmość, opanowanie (por.
domy swoich możliwości oraz Ga 5,22-24 i Kol 3,12-14). Są
otrzymanych od Boga talentów. one dziś szczególnie zagroZauważmy, że właśnie pokora żone wszechobecną agresją,
jest podstawą budowania bez- brutalnością słów i zachowań,
interesownych i pozytywnych a także bezwzględną walką
relacji z drugim człowiekiem, o własne korzyści, obojętnonacechowanych szacunkiem ścią na sytuację słabszych,
i odpowiedzialnością. Nato- powszechną nieufnością,
miast pycha i koncentrowanie a nawet wzajemną nienawisię na sobie nie pozwalają na ścią. Taka sytuacja wymaga od
budowanie takich relacji. Jeśli wszystkich środowisk wychotakie postawy są akceptowane wawczych ogromnego wysiłku
w wychowaniu, to zarówno wychowywania do wartości
wychowankowie, jak i wycho- i postaw chroniących relacje
wawcy skupiają się tylko na międzyludzkie.
swoim sukcesie i nie zauważaWychowanie do wartości rozją wokół siebie innych.
poczyna się w rodzinie. CeńMożna dziś dostrzec, że my zatem czas wspólnych
wielu młodych ludzi patrzy rodzinnych spotkań, rozmów,
w przyszłość z lękiem. Z nie- posiłku, wspólnego wypoczypokojem pytają: jak mamy żyć wania...
w społeczeństwie, w którym
tak wiele jest niesprawiedli- ...Ogromne pole do działania
wości i cierpienia, w którym w zakresie wychowania do
nie liczy się prawość i uczci- wartości ma szkoła, która
wość? Jak reagować na egoizm powinna wspierać rodziców
i przemoc, które czasem zdają w wychowywaniu dzieci. Niesię dominować? Jak nadać zwykle ważne jest, aby szkoswojemu życiu prawdziwy ła budowała swój program
sens? To są właśnie pytania wychowawczy w ścisłym
o wartości, czyli o to, co porozumieniu z rodzicami.
W programie tym powinny być
w życiu najważniejsze.
wyraźnie nazwane i wyjaśnio2. Wychowanie do wartości ne wartości, na których oparty
jest system wychowawczy.
Kiedy mówimy o wychowaniu do wartości, najczęściej Wobec coraz odważniejszych
myślimy o wartościach ogól- prób wprowadzania do polnoludzkich, a rzadziej chrze- skich szkół edukacji seksualścijańskich. Życie pokazuje, że nej, sprzecznej z chrześcijańska
obecnie wychowanie skiero- wizją człowieka, apelujemy do
wane jest przede wszystkim na rodziców: czuwajcie nad tym,
wartości praktyczne, material- co szkoła przekazuje waszym
ne i sprawiające przyjemność. dzieciom! Przypominamy, że
Wydaje się, że problemem jest bez zgody rodziców szkoła
również brak zgodności między nie może realizować programu
wartościami deklarowanymi wychowawczego ani pozwalać
i rzeczywiście przekazywany- na nauczanie przedmiotów,
mi, co wywołuje dezorientację których treści są sprzeczwśród dzieci i młodzieży. Sy- ne z ich przekonaniami lub
tuacja taka prowadzi z kolei do wprost demoralizujące. Prawo
wzrostu nieufności, poczucia oświatowe mówi wyraźnie
uczestnictwa w grze pozorów, o konieczności respektowania
a w rezultacie do cynizmu przez szkołę publiczną chrzei agresji wobec wszelkich ścijańskiego systemu wartoprzekazów związanych z war- ści (por. Ustawa o systemie
tościami. Dotyczy to w pierw- oświaty – preambuła). Powieszym rzędzie rodziny i szkoły, rzając swoje dziecko szkole,

sprzeczna z ich przekonaniami lenie, jest wiara. Wiara jest
i wyznawanymi wartościami. łaską, a więc niezasłużonym
darem Bożym. Domaga się
Jak zawsze w wychowywaniu jednak świadomej i wolnej
do wartości rolę nie do prze- odpowiedzi człowieka. Ten
cenienia pełnią sami wycho- związek wiary z wychowawawcy. Będąc przykładem niem uświadamiamy sobie
i wzorem dla swoich uczniów, wyraźnie w trwającym Roku
muszą być świadomi, że wła- Wiary. Wyznawanie wiary
snym życiem prezentują okre- przejawia się w odważnym
ślony świat wartości. Nauczy- i mężnym stawaniu w obrociel i wychowawca nie może nie wartości z niej wypłybyć neutralny. Nie powinien wających. Chodzi o obronę
więc zagubić właściwej hierar- wartości chrześcijańskich,
chii wartości zarówno w życiu coraz częściej eliminowanych
osobisty, jak i zawodowym. z życia publicznego, a zwłaszMusi być świadkiem wartości, cza chrześcijańskiej wizji miłości, małżeństwa i rodziny...
które wyznaje.
3. Pokorna odwaga wiary
Szczególną wartością, w opar-

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi obecni na 362.
Zebraniu Plenarnym KEP

Żołnierze,
Weterani i Kombatanci,
Uczestnicy uroczystości upamiętniających
74. rocznicę wybuchu II wojny światowej
Druga wojna światowa, chociaż od
jej rozpoczęcia
upłynęły już 74
lata, wciąż budzi
żywe reakcje. Nic
dziwnego, wszak nie ma takiej
rodziny w naszym kraju, która
z jej powodu nie utraciłaby
kogoś bliskiego.
Jak napisał błogosławiony Jan
Paweł II „rozmiar strat poniesionych, a bardziej jeszcze
rozmiar cierpień zadanych
osobom, rodzinom, środowiskom, jest zaprawdę trudny do
wyliczenia. (…) Wojna toczyła
się nie tylko na frontach, lecz
jako wojna totalna uderzała
ona w całe społeczeństwa.
Deportowano całe środowiska.
Tysiące osób stawały się ofiarą
więzień, tortur i egzekucji.
Ginęli ludzie pozostający poza
zasięgiem działań wojennych
jako ofiary bombardowań
oraz systematycznego terroru, którego zorganizowanym
środkiem były koncentracyjne
obozy pracy, które zamieniały
się w obozy śmierci. Szczególną zbrodnią drugiej wojny
światowej pozostaje zbiorowa eksterminacja Żydów,
przeznaczanych do komór
gazowych z motywów samej
tylko nienawiści rasowej” (bł.
Jan Paweł II).

Dlatego też w kolejną rocznicę
wybuchu II wojny światowej
czujemy się przynagleni do
modlitwy. „Iluż ludzi ma objąć
ta modlitwa, przywołując na
pamięć ich cierpienia i ofiary,
ich poświęcenie, a zwłaszcza
ich śmierć!” – pisał bł. Jan
Paweł II...
...Wrześniowe uroczystości
niech staną się dla nas okazją, aby przemyśleć słowa
Ojca Świętego Benedykta
XVI, który w tegorocznym
Orędziu na Światowy Dzień
Pokoju napisał: „Drogą do
osiągnięcia wspólnego dobra
i pokoju jest przede wszystkim poszanowanie ludzkiego
życia, pojmowanego w jego
różnorodnych aspektach, od
poczęcia, poprzez rozwój, aż
do naturalnego kresu. Tak więc
prawdziwie czynią pokój ci,
którzy kochają życie, bronią
go i je promują we wszystkich
jego wymiarach: osobistym,
wspólnotowym i transcendentnym. Życie w pełni jest szczytem pokoju. Ten, kto pragnie
pokoju nie może tolerować
zamachów na życie i zbrodni
przeciwko życiu”.
bp Józef Guzdek

biskup polowy Wojska Polskiego
/fragmenty Przesłania
z okazji 74. rocznicy wybuchu
II wojny światowej/

Chrystus Królem

Ruszył Klub Seniora
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Zapisy do Świetlicy
„U Kolpinga”
2013/2014
2-4 września godz. 16.00 - 17.00

W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących sekcjach zainteresowań:
**s. taneczna - H. Mól, **s. komputerowa - S. Durski,
**s. teatralna - ks. M. Berdechowski, **s. modelarska J. Kruk, **s. plastyczna - W. Kruk, **s. krótkofalarska T. Mazur, **s. fotograficzna - ks. G. Gładysz, **s. miłośników
We wtorek 27 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie nowego Klubu Seniora. Na przyrody - ks. D. Styrna, **s. judo - ks. S. Dyndał, **s. tenisa
wstępie wystąpienie miała pani psycholog Lucyna Nuckowska, a później 30 osób
stołowego - B. Czerep.
zainteresowanych kursem komputerowym podzielono na 3 grupy. Zajęcia rozpoczną
się 9 września: I grupa o godz. 10.00; 10 września: II grupa o godz. 17.00, a trzecia
o godz. 18.30.

Ks. Mateusz Berdechowski
nowy nasz wikariusz
opiekun ministrantów, oazy i osób niepełnosprawnych.

Spotkanie ministrantów i lektorów
W pierwszy
piątek miesiąca (6 września) po Mszy
św. wieczornej
odbędzie się
spotkanie ministrantów i lektorów, tworzących wspólnotę zwaną
Liturgiczną Służbą Ołtarza
z nowym opiekunem, księdzem
Mateuszem Berdechowskim.
Zasadniczym zadaniem LSO
jest służba przy ołtarzu podczas Mszy św. Doskonaleniu
umiejętności ministranckich
i lektorskich oraz pogłębianiu wiary służą cotygodniowe
zbiórki. Wspólnota ta, to jednak
nie tylko wspólnota modlitwy.
Ministranci i lektorzy spędzają
wspólnie czas biorąc udział

w organizowanych przez opiekuna wycieczkach, uprawiają
września planujemy wyjazd dzieci ze świetlicy nad zalew do Radymna. Zapisy
sport grając w piłkę, w bilard, 13
2-4 września.
tenisa stołowego oraz w szachy. Integrują się także z LSO
z innych parafii, uczestnicząc
w diecezjalnych turniejach
biblijnych i piłki nożnej.
W ostatnim diecezjalnym turHelusz
nieju piłki nożnej nasza drużyna
zajęła drugie miejsce.
W związku z organizowanym
spotkaniem LSO zachęcamy do
przybycia wszystkich chłopców,
pragnących służyć Panu Bogu
bezpośrednio przy Jego ołtarzu.
Liturgiczna Służba Ołtarza,
to nie tylko zaszczyt służenia
Panu Bogu, ale również miłe
i pożyteczne spędzenie wolnego
czasu. Gorąco zapraszamy.

Piknik dziecięcy - 24 sierpnia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór wniosków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2013/2014.
Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie
przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie na jedną osobę.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostepne są
w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta
Jarosławia ul. Rynek 6, II p. pok. nr 22, a także na stronie
internetowej miasta Jarosławia - www.jaroslaw.pl.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 września 2013 r. w w/w Wydziale.

W Pikniku uczestniczyło ok. 120 osób
- zarówno dzieci
jak i dorosłych.
Było dużo radości, ciekawe gry
i konkurencje do
współzawodnictwa,
dobre jedzenie
i wiele cennych
nagród.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 1 IX 13 GRUPA II
Niedziela 8 IX 13 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg I św. Wojciecha + Krąg V św. Augustyna +
Róża XII św. Barbary - p. Bąk
PONIEDZIAŁEK – Krąg II - św.
Marka + Krąg IV św. Franciszka
i Hiacynty + Chór parafialny
WTOREK – Krąg III - św. Zofii
+ Krąg VI św. Piotra + Krąg VII
Jana Vianney’a
ŚRODA – KSM
CZWARTEK – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
PIĄTEK – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
SOBOTA – Koło Misyjne
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
10.08.2013 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
76-85. Ofiara: Kamińska, Bełz, Polańska, Kondycka. Razem – 70 zł na
środki czystości i kwiaty.
24.08.2013 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
31-45. Sprzątali i ofiara: Ozyło + 1
osoba, Kuchta, Gruszczak, Majcher,
Ziółkowska, Wąsacz. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
26.08.2013 r. os. Słoneczne bl. 9 m.
1-16. Sprzątali i ofiara: Kos, Hołowiecka + Szymon, Kowal, Portka. Razem
– 30 zł na środki czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Leszek Wojciech CHUCHLA
s. Józefa i Anny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Renata KLIMKOWSKA
c. Aleksandra i Marii
zam. Wydrna
Tomasz PROCHASKA
s. Stanisława i Krystyny
zam. Jarosław, Sikorskiego
Ewa HALEJCIO
c. Edwarda i Ireny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Kamil Gerard DZIUKIEWICZ
s. Andrzeja i Małgorzaty
zam. Jarosław, os. Pułaskiego
Bożena OPOKA
c. Jana i Danuty
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Łukasz Piotr BUKSA
s. Bogusława i Eugenii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Justyna Joanna GILARSKA
c. Jana i Danuty
zam. Jarosław, ul. Legionów

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Miłosierdzia Bożego.
Po nabożeństwie zmiana tajemnic
różańcowych i spotkanie Koła Misyjnego.
2. W poniedziałek 2 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.
3. W tym tygodniu pierwszy
czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W pierwszy czwartek modlimy się
o powołania kapłańskie i za księży
rodaków. W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź św.
od godz. 16.00. W pierwszą sobotą
miesiąca na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
4. Dyżur do sprzątania kościoła
2 IX 13 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 1 m. 1-18 oraz
6 IX 13 (piątek wieczorem) os. 1000lecia bl. 2 m. 1-15.
5. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone w ostatnim czasie na pomnik
bł. Jana Pawła II. Koszt pomnika nieco wzrośnie ze względu na
granitowy cokół, który wykonują
kamieniarze.
6. Jeszcze do środy trwają zapisy na
pieszą pielgrzymkę z naszej parafii
do Sanktuarium MB w Jodłówce,
która odbędzie się już w najbliższą
sobotę 7 września. Zamknięta tylko
została lista zapisów na powrót autokarem z Jodłówki. Przypominamy,
że ze względu na bezpieczeństwo
na drodze i rygorystyczne przepisy
o Ruchu Drogowym 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. Prosimy zwrócić uwagę,
że obowiązkowe zapisy są tylko do

Niedziela 1 IX
8:00

+ Franciszek Jakieła (począt.
greg.).

9:15

++ Ryszard, Józef.

11:00

+ Władysław w 34 roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

Dziękczynna za zdrowie i życie.

18:00

Dziękczynna za ofiarną posługę
kapłanów i wszystkich obecnych na pogrzebie mego męża
śp. Jana Stopy.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (2).
2) + Jan Stopa (począt. greg.).

18:00

1) + Jan Stopa (od Kręgu św.
Marka).
2) + Ryszard Kos w 16 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (3).
2) + Jan Stopa (2).

18:00

1) + Kazimierz Kamiński - int.
ofiarowana przez mamę.
2) + O radość życia wiecznego
dla Kazimierza Kamińskiego od
Róży św. Moniki.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (4).
2) + Jan Stopa (3).

18:00

1) + Edward Cerlich w 10 roczn.
śmierci.
2) ++ Jan Pieńkowski i jego
Rodziców, z Rodzin: Biały, Sudoł
i Pichitko.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (5).
2) + Jan Stopa (4).

18:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla kapłanów naszej parafii
- int. od Bractwa Najświętszego
Sakramentu.
2) Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Sabiny i Zbigniewa w 10 roczn. ślubu.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (6).
2) + Jan Stopa (5).

18:00

1) + W 1 roczn. śmierci Józef.
2) + Ryszard Brodowicz w 13
roczn. śmierci.

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.
06.09.97 – Robert i Dorota S.

6:00

+ Jan Stopa (6).

18:00

+ Franciszek Jakieła (7).

8:00

+ Władysław.

9:30

+ Franciszek Jakieła (8).

w rocznicę śmierci:

11:00

+ Jan Stopa (7).

12:15

Dziękczynna w 40 roczn. sakramentu małżeństwa Marii
i Zygmunta z prośbą o potrzebne
łaski Boże dla nich i Rodziny.

16:00

++ Maria, Dominik Knap.

18:00

Za parafian.

środy włącznie w kancelarii parafialnej. Cena wpisowego dla wszystkich
(w tym znaczek grupy) wynosi
6 zł. Te osoby, które wykupiły bilety
na autokary muszą pamiętać, aby
zabrać je ze sobą na pielgrzymkę (żółte bilety dotyczą wyjazdu
z Jarosławia o godz. 12.00 z parkingu przed marketem Frac, a zielone są
tylko na powrót z Jodłówki).
Nasze dwie grupy będą nosiły
imiona: Józef i Andrzej i będą
miały znaczki pielgrzymkowe
w kolorach: niebieski i zielony.
Wyruszymy z placu przed kościołem
7 września o godz. 6.30. Msza św.
dla wszystkich grup w Jodłówce będzie od godz. 15.00, a przewodniczył
jej będzie Abp Józef Michalik.
Wśród dobrych rad pragniemy zwrócić uwagę, że pielgrzymi powinni
zabrać ze sobą płaszcze przeciwdeszczowe, rozchodzone buty oraz
jedzenie i picie – (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.
8. We wrześniu wznawiamy działalność świetlicy charytatywnej
„U Kolpinga”. Zapisy do sekcji zainteresowań będą w dniach 2-4 września czyli od jutra do środy w KCK
w godz. 16.00 – 17.00. Wykaz sekcji
jest wewnątrz gazetki. Zapisy mogą
dokonywać tylko rodzice. Rodzice
będą też mogli zapisać dzieci na
wspólny wyjazd całej świetlicy nad
zalew do Radymna. Będzie tam
wiele atrakcji pod czujnym okiem
Straży Pożarnej z Jarosławia.
9. Bardzo prosimy, aby chętni do
pomocy w świetlicy „U Kolpinga”
zgłaszali się do ks. Prałata lub
w kancelarii parafialnej – zapraszamy zarówno nauczycieli i pedagogów do pomocy przy odrabianiu
lekcji, jak i wszystkich innych
chętnych do pomocy w sekcjach lub
w kuchni.

Poniedziałek 2 IX

Wtorek 3 IX

Środa 4 IX

Czwartek 5 IX

Piątek 6 IX

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
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.
04.09.99 – Jerzy i Sabina D.
04.09.04 – Łukasz i Joanna B.
04.09.04 – Grzegorz i Magdalena B.

Sobota 7 IX

03.09.85 – Antoni Kaczorowski
06.09.85 – Jan Korytko
02.09.00 – Wanda Majcher
04.09.07 – Arkadiusz Rurarz
06.09.09 – Kamińska
03.09.11 – Zdzisława Twardowska
04.09.11 – Monika Juszczak

Niedziela 8 IX

