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29 czerwca

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
    Konstytucja o liturgii wyraża
się w następujący sposób o kulcie
świętych: w uroczystości świętych
Kościół głosi misterium paschalne
w świętych, którzy współcierpieli
i zostali uwielbieni z Chrystusem
(KL 104). Powyższe stwierdzenie można w szczególny sposób
odnieść do wszystkich świętych
męczenników. W świetle tych
słów łatwo zrozumieć dlaczego
w Kościele pierwotnym świętość
nierozłącznie związana była z męczeństwem i dlaczego od początku
chrześcijaństwa oddawano cześć
męczennikom.
   Święci apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską
w Rzymie w latach 64-67, podczas
prześladowania chrześcijan za
czasów Nerona. Św. Piotr został
ukrzyżowany głową w dół, gdyż
czuł się niegodny umierać jak
Chrystus. Zginął na tzw. Cyrku
Nerona. Obecnie znajduje się tam
bazylika św. Piotra. Prowadzone
badania archeologiczne w naszym
wieku pozwoliły odkryć miejsce,
w którym został pochowany św.
Piotr. Na cmentarzu przylegającym
do starożytnego cyrku odnaleziono
grecki napis PETR-ENI, który
oznacza: Piotr jest tutaj.

   Św. Paweł został ścięty w miejscu
nazywanym dziś Tre Fontane, czyli
Trzy Źródła. Według tradycji ścięta
głowa apostoła spadła na ziemię
i trzy razy się od niej odbiła.
W tych miejscach wytrysnęły

trzy źródła. Bazylikę św. Pawła
wybudowano poza murami starożytnego Rzymu, w miejscu, gdzie
według tradycji rozstali się święci
apostołowie Piotr i Paweł. Przy pożegnaniu św. Piotr miał powiedzieć
do św. Pawła: Idź w pokoju mistrzu
dobrych i przewodniku zbawienia
sprawiedliwych.

   Choć nie ma żadnej pewności, że
Piotr i Paweł zginęli w tym samym
roku, czy w tym samym dniu, to
jednak już od początków III w.
w dniu 29 czerwca oddawano cześć
obu apostołom. W tym dniu odbywały się trzy niezależne celebracje
liturgiczne: jedna, poświęcona Piotrowi, na wzgórzu Watykańskim,
w świątyni św. Piotra, przy Via
Aurelia - miejsce jego śmierci; druga, dedykowana Pawłowi, przy Via
Ostiense w obecnej Bazylice św.
Pawła; trzecia, gdzie wspominano
obu apostołów, przy Via Appia
w katakumbach św. Sebastiana.
   Modlitwy liturgiczne tej uroczystości wskazują dzieła dokonane
przez obu apostołów. Liturgia
ukazuje ich jako tych, którzy dali
Kościołowi podstawy chrześcijańskiej wiary. Piotr jako pierwszy
wyznał wiarę w Chrystusa jako
Syna Bożego i Mesjasza, oraz
z nawróconych Izraelitów założył
pierwszy Kościół. Paweł natomiast
otrzymał łaskę jasnego rozumienia
prawd wiary i stał się nauczycielem
narodów pogańskich. Choć obdarzeni różnymi darami służyli Chrystusowi i zgromadzili w jednym
Kościele wyznawców Chrystusa
z różnych narodów.

Wakacje z Bogiem
   W wakacje prościej odciąć się
od codzienności. Jest gorąco,
leniwie. Życie toczy się wolniej,
w innym wymiarze. Zamykamy
się w chłodnych ścianach mieszkań albo oblegamy ławki w parkach. Rzeczywistość rozmywa
się, zastyga razem z gęstniejącym, drgającym powietrzem.
Myśli nawet nie takie ostre i wyraźne. Odpoczywamy. Od zimna,
szarości, beznadziei; staramy się
naładować pozytywną energią
i nabrać dystansu do codzienności; nie myśleć o tym, co niepokoi
i przeraża. Latem wydaje się, że
życie jest łatwiejsze.
   Książka czytana pod rozłożystą
lipą, zimna butelka wody mineralnej, zakochani trzymający się
za ręce, młode mamy spacerujące
z chwiejącymi się na grubych nóżkach pociechami, dziadek z babcią

zasłuchani wciąż od tylu lat w swoje głosy. Wcale nie trzeba się daleko rozglądać, żeby ujrzeć szczęście. Jakoś bliżej nam teraz do ludzi.

słychać syk otwieranych puszek
i szmery rozmów. Kiedy przychodzi czas wakacyjnego rozleniwienia więcej bywamy, rozmawiamy.
Jest inaczej latem. Mniej problemów albo przynajmniej nie wydają
się takie straszne. A nawet jeśli
czekają nas obowiązki w pracy,
a urlop wciąż niesprecyzowanym
planem na odległą przyszłość, to
nastrój i tak udziela się powszechnie. Wtedy tak łatwo odchodzimy...
    Bóg na zmartwienia i kłopoty.
Złe oceny w szkole, niezdany egzamin. Bóg na kłótnie w rodzinie,
niewyrozumiałego szefa, nieszczęśliwą miłość; na własne lęki
i ograniczenia. Kiedy boli i brak
I nawet jeśli samotny nieznajomy nadziei, a życie staje się niezrozuprzysiądzie się na ławkę, więcej miałe i trudne. Gdy trudno związać
cierpliwości w nas, aby wysłuchać koniec z końcem i trzeba solidnie
jego historii. Z ogródków unosi
dokończenie na str. 2
się zapach grillowanej kiełbasy,

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: 1 Krl 19,16b.19-21
Powołanie Elizeusza

REFREN PSALMU: Pan mym
dziedzictwem, moim przeznaczeniem.  
II CZYTANIE: Ga 5,1.13-18

Postępowanie według ducha daje
wolność

EWANGELIA: Łk 9,51-62

Trzeba porzucić wszystko, aby iść
za Jezusem

G

dy dopełniał się czas wzięcia
Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy
i wysłał przed sobą posłańców.
Ci wybrali się w drogę i przyszli
do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować
pobyt. Nie przyjęto Go jednak,
ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub
i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz,
a powiemy, żeby ogień spadł
z nieba i zniszczył ich?”. Lecz
On odwróciwszy się zabronił im.
I udali się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział
do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu
odpowiedział: „Lisy mają nory
i ptaki powietrzne gniazda, lecz
Syn Człowieczy nie ma miejsca,
gdzie by głowę mógł wesprzeć”...
...„Ktokolwiek przykłada rękę
do pługa, a wstecz się ogląda,
nie nadaje się do królestwa
Bożego”.
Kalendarz wydarzeń
18-28 sierpnia
Obóz sportowo-rekolekcyjny
dla dzieci w Heluszu
Zapisy w kancelarii
i u ks. Stanisława
21 sierpnia
Piknik Dziecięcy w Heluszu
4 września
Piesza Pielgrzymka do Jodłówki
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Wakacje z Bogiem
dokończenie ze str. 1
się nagłowić, żeby starczyło do
pierwszego. Wtedy jesteśmy blisko, jak najbliżej. Bo On przecież
źródłem Miłości największej,
niewyczerpanej, bez dna. Jego
słowa, które powtarzamy wielokrotnie Proście, a będzie wam
dane, szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam (Mat
7,7). Więc prosimy, szepczemy
słowa modlitw i czekamy na małe,
większe cuda w naszym życiu.
   A jednak często zapominamy.
Zwłaszcza wtedy, kiedy nam
dobrze i wydaje się, że nic tego
nie może zmienić; że teraz to już
damy radę sami; że nie potrzebujemy nikogo i niczego. Chcemy
samodzielnie stawić czoło rzeczywistości albo po prostu nie myślimy, że jest Ten, dzięki któremu
oddychamy, chodzimy, kochamy.
     Latem jeszcze łatwiej zostawiamy Boga na dalszym planie.
Czujemy się wolni, szczęśliwi,
radośni. I po co jakieś ograniczenia, przykazania, obowiązki.
Życie jest po to, żeby z niego korzystać i brać pełnymi garściami.
A kościół? Dla babć i dziadków,
którzy są bliżej tej drugiej strony.
Świeci słońce, jest pięknie. Można poznać kogoś nowego albo po
prostu odnowić stare znajomości,
które gdzieś rozmyły się pod stertą niezałatwionych spraw i ciągłego braku czasu. Wszystko to,
co zostało odłożone na „potem”,
teraz może spokojnie pozaprzątać nam głowę. Jest tyle książek
nieprzeczytanych, tyle filmów do
obejrzenia; wreszcie można bezkarnie trwonić czas na bieganie
po sklepach i na plotki z sąsiadką
z dołu. Wyjechać gdzieś, uspokoić
rozkołatane nerwy. Przez chwilę
zostawić swoje szare, zwyczajne
życie obok. Bóg? Poczeka...
    I On rzeczywiście czeka. Na
tych spóźnionych i leniwych.
Niechętnych albo po prostu zagubionych. Na tych, którym
wydaje się, że Go nie potrzebują,
a nawet na tych, którzy zaprzeczają Jego istnieniu. Czeka w kapliczce przydrożnej, małym wiejskim kościółku na rozstaju dróg,
w przyrodzie, która zachwyca
swoim pięknem; w napotkanym
życzliwym człowieku. Wszędzie
tam czeka na Ciebie, na nas.
   Zapominamy, bo Bóg nie jest
medialny. Nie umieszcza siebie na
wielkim billboardzie, nie obiecuje
bogactwa i dostatniego życia. Nie
przyciąga kolorowym blichtrem
i krzykiem. Nie rozmywa prawdy,
nawet gdy łatwiej jest nam przyjąć kłamstwo, i nie przyzwala na
grzech, tylko dlatego, że „każdy
tak robi”. Po prostu jest. Tak
wielki, że nie potrzebuje obwieszczania tego światu. Tak wspaniałomyślny, że obdarzył nas wolną

wolą. Tak wspaniały, że chce nam
dać coś więcej niż tylko ziemskie bytowanie - życie wieczne.
    Czy można na czas wakacji
zapomnieć o przyjacielu? Bo
niepotrzebny, wymagający, trochę staroświecki, niemodny?
Bo nie pasuje do krzykliwej
współczesności, w której prawdziwe autorytety zastępuje się
plastikowymi wytworami kultury? Można? A potem wrócić,
gdy pojawią się zmartwienia
i jakoś trudniej będzie poradzić
sobie z rzeczywistością? On
przygarnie, zrozumie i będzie.
Jak zawsze. Tak często robimy.
I czasem nawet nie żałujemy.
Powroty są przecież naturalne...
Rachunek sumienia jest prosty:

Zakończenie Roku Szkolnego
   25 czerwca uroczystą Mszą św.
w naszym kościele został zakończony rok szkolny i katechetyczny Szkoły Podstawowej Nr 10
w Jarosławiu.
   Do szkoły uczęszczało 544
uczniów (wszyscy klasyfikowani
i promowani) w tym klasę VI
ukończyło 91 uczniów. W roku
szkolnym 2010/2011 planuje się 3 oddziały klas pierwszych.
Osiągnięcia uczniów:
Międzynarodowe:
• VII miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt na Ukrainie

Ogólnopolskie:
• V miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt
• I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Klio 2010” – „Śladami starożytnych cywilizacji „  - Aleksandra
Jak daleko odszedłeś
Mokrzycka
od prostego kubka z jednym
• III miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Ekolouchem
gicznym „Eko-Planeta” – Dawid Broszko
od starego stołu ze zwykłą
ceratą
Wojewódzkie:
od wzruszenia nie na niby
• Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego ‘Der,die,das Kenner”
od sensu
– laureatka – Oktawia Płoucha
od podziwu nad światem
• Wojewódzki konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego – 3 finaliod tego co nagie a nie rozebrane stów – Oktawia Płoucha, Marcin Kiszniewski, Marlena Koryl
od tego co wielkie nie tylko
• III miejsce w Wojewódzkim Turnieju w Piłce Ręcznej Dziewcząt.
z daleka
ale i z bliska
od tajemnicy nie wykładanej na
talerz
od matki która patrzyła w oczy
żebyś nie kłamał
od pacierza
od Polski z raną
ty stary koniu
(ks. J. Twardowski)

    Zbyt często odchodzimy.
W wakacje samotny Chrystus
rozwieszony na drzewie krzyża
oczekuje modlitwy czy choćby
tylko krótkiego spotkania. On nie
zabierze wolności, nie ograniczy
beztroskiego czasu, nie zabroni
spotkania z przyjaciółmi. Po
prostu będzie. Jak zawsze cicho,
obok, blisko. Nie narzuci niczego,
nie nakaże. Uszanuje naszą wolną
wolę. Nawet jeśli będziemy chcieli zejść z Jego drogi, nie postawi
przed nami archanioła z ognistym
mieczem – da nam wybór. Wakacje nie są czasem oderwanym, hybrydą, która pozwala zapomnieć
o tym, co najważniejsze. To nasza
codzienność. Dni wymierzane
godzinami i półgodzinami wybijanymi przez starodawne zegary.
    Bądźmy zatem z Chrystusem
w ten rozleniwiony czas. Bądźmy
z Nim nie tylko jako z Panem,
Ojcem, ale przede wszystkim
prawdziwym Przyjacielem, który
nigdy, przenigdy nie zdradzi, nie
zapomni, nie zostawi. Trwajmy
przy Jezusie nie od święta jedynie,
nie róbmy z Niego Boga tylko od
zmartwień, ale dajmy sobie szansę, kochając Go przez wszystkie
dni w roku.
Anna Kowałek

3 lipca

Święto św. Tomasza Apostoła
      To do niego przylgnęło określenie „niewierny Tomasz”, ponieważ
nie chciał uznać świadectwa apostołów o ukazaniu się im w wieczerniku
zmartwychwstałego Jezusa. Kiedy jednak osiem dni później Chrystus
ponownie pojawił się i pozwolił mu dotknąć swych ran, wyznał: „Pan
mój i Bóg mój”. Po rozproszeniu apostołów głosił ewangelię w Iranie
i Indiach. Śmierć męczeńską poniósł w Kalaminie (Indie), położonej
koło dzisiejszego Madrasu. Tam został pochowany. W połowie XVI w.
wybudowano na tym miejscu kościół ku czci apostoła. Jego relikwie
w ciągu wieków kilkakrotnie przenoszono - do Edessy, na wyspę
Chios, a stamtąd krzyżowcy przewieźli je do włoskiej Ortony.

Chrystus Królem

W trosce o młodych



żyje z osobą uzależnioną.
   Wielu młodych ludzi myli wolność ze swawolą, niczym nieograniczoną
swobodą. Tymczasem wolność - to sztuka wyboru tego, co bywa trudne, ale służy rozwojowi człowieka. Sięgając po alkohol czy narkotyki
Wakacje bez ryzyka
przestajesz kontrolować swoje zachowania, podążasz za wrażeniami:
   Oceny końcowe wystawione, w szkole panuje niemal wakacyjna at- przyjemnością, smakiem, subiektywnymi odczuciami, które wcale nie
mosfera. Już wprost nie możesz doczekać się, żeby odebrać świadectwo muszą być zdrowe czy dobre.
i... nareszcie gdzieś wyjechać. Czy jedziesz do słonecznej Chorwacji,
nad Bałtyk czy do babci na wieś - każda wyprawa może okazać się Buzujące hormony
podróżą pełną niespodzianek i niezapomnianych wrażeń. Jak czerpać
z wakacji pełnymi garściami? Jak postępować, aby były bezpieczne?     Wakacyjne obozy dla młodzieży to nie tylko czas wypoczynku
Na co zwrócić szczególną uwagę? Oto kilka wskazówek.
i dobrej zabawy. Coraz częściej nastolatki traktują letnie wyjazdy jako
    Lato, słońce, woda, zieleń, a przede wszystkim uczucie znacznie okazję do zdobycia pierwszych seksualnych doświadczeń. Kolonijni
większej niż zwykle swobody, „zero” nauki i zmiana trybu życia. Takie wychowawcy przyznają zgodnie, że wszędzie tam, gdzie pojawia się
wrażenia staną się już wkrótce udziałem tysięcy uczniów. Każdy marzy, grupa nastolatków obojga płci, nietrudno o znacznie poważniejsze
by oderwać się od szarości dnia codziennego i przeżyć przygodę. Nie- problemy. Dla nich takie wyjazdy to czas eksperymentów, także w sfestety, zdarza się też tak, że wypoczynek z jakiegoś względu przeradza rze seksu. W tę wyprawę w nieznane, w przenośni i dosłownie, młodzi
się w koszmar, a czasem nawet w tragedię.
ludzie wyruszają często z przerażająco małą wiedzą. Do ryzykownych
zbliżeń seksualnych nierzadko prowadzi też nadmiar alkoholu, presja
Profilaktyka i rozsądek
grupy, moda. Ryzykowny seks to nie tylko możliwość tzw. „wpadki”
(jeśli dziecko można nazwać „wpadką”), ale także groźba zakażenia się
   Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę którąś z chorób przenoszonych drogą płciową, a jest ich obecnie ponad
jest dobry. Nierzadko ostatni szkolny dzwonek jest dla młodych ludzi 20. Niektóre z nich nie są uleczalne.   
sygnałem rozpoczynającym wielkie szaleństwo, a wraz z nim - wielkie
ryzyko. Nie pozwól,  aby twoje  nieodpowiedzialne zachowanie  po- Warto pamiętać
większyło statystyki tragicznych wydarzeń.
    Posiadasz zapewne szkolną wiedzę na temat wirusa HIV, ale czy Wyjeżdżając na wakacje pamiętaj:
potrafisz zastosować ją w życiu codziennym? Zapewne nie odnosisz - ���������������������������������������������������������������
zanim zdecydujesz się na ryzykowne zachowanie, pomyśl o konsemożliwości zakażenia do siebie, tymczasem HIV nie zna barier, zakazić kwencjach;
się może każdy, niezależnie od narodowości, płci czy statusu material- - ����������������������������������������������������������������
używaj tylko własnych przyborów kosmetycznych, np. sprzętu do
nego. Wirus ten bardzo szybko mutuje i nie ma na niego szczepionki. golenia i depilacji;
Pamiętaj, że AIDS to wciąż choroba nieuleczalna. W Polsce od 1985 - ������������������������������������������������������������������
zabiegi kosmetyczne (przekłucie uszu, tatuaż) wykonuj tylko w speroku do końca 2008 zarejestrowano ponad 12 tysięcy osób zakażonych cjalistycznych gabinetach;
HIV. A szacuje się, że osób z chorobą AIDS i nosicieli wirusa HIV - �������������������������������������������������������
unikaj narkotyków i uważaj, żeby ktoś Ci ich nie podał;
może być nawet 35 tysięcy! Rocznie w kraju wykrywa się około 800 - ���������������������������������������������������������������������
pamiętaj, że przypadkowe kontakty seksualne są ryzykowne i nie jest
nowych zakażeń. Problem może dotknąć każdego, kto podejmuje ry- to prawdziwa miłość,
zykowne zachowania. Tylko czekanie do ślubu i wierność małżeńska - alkohol sprawia, że stajemy się bezkrytyczni w stosunku do siebie
daje gwarancję, że nie zachorujesz na tę śmiertelną chorobę. Ta zasada i otoczenia oraz bezbronnymi wobec HIV.
dotyczy oczywiście zarówno dziewcząt jak i chłopców, choć naukowcy
stwierdzają, że organizm dziewczyny jest bardziej narażony na zaka- Czasem, by przez całe życie nie żałować złej decyzji, wystarczy umieć
żenie. „Bezpieczny seks” nie istnieje. Nawet ten z prezerwatywą jest powiedzieć NIE!
tylko „bezpieczniejszy”, ale po co ryzykować? Zasady moralne wpisane
Nasza Droga nr 23 [jtć]
w twoje sumienie to najlepsza gwarancja zdrowego stylu życia.
Wyjazd godz. 9.00 z parkingu przed Carrefourem. Cena biletu w dwie strony 10 zł.
Używki w użyciu
Zapewnione: gry, zabawy, posiłek, darmowe „wesołe miasteczko”.
    W czasie wakacji wielu młodych ludzi zacieśnia swoje kontakty
z grupami rówieśniczymi i równocześnie rodzice mają mniejszy wpływ
na ich zachowanie. To również czas nowych doświadczeń, okazja do
18-28 sierpnia
sprawdzenia swojej dojrzałości. Młodzi ludzie chętnie eksperymentują,
Obóz sportowo-rekolekcyjny dla dzieci
nieraz płacąc za swoją naiwność i ciekawość okrutną cenę. Sięgając
po różnego rodzaju używki, narkotyki, robią to, przed czym dotychKoszt obozu:
czas stronili, na przykład z obawy przed rodzicami. Dla wielu osób
- dzieci ze świetlicy - 100 zł,
okres letniej wolności staje się okazją do spróbowania narkotyków.
- dzieci nie związane ze świetlicą - 250 zł.
Ze statystyk wynika, że właśnie podczas wakacji wiele dzieci po raz
Zapisy w kancelarii i u ks. Stanisława
pierwszy sięga po środki odurzające. A wiadomo, że żaden narkotyk
nie jest bezpieczny, każdy powoduje szkody w organizmie. Młodzież
najczęściej eksperymentuje z marihuaną. Gdy eksperyment trwa dłużej, pojawiają się cięższe narkotyki. To jak schodzenie po schodach.
Z czasem można znaleźć się na samym dole. Marihuana stosowana
przez dłuższy czas wywołuje syndrom a motywacyjny. Człowiek nie ma
na nic ochoty, nie potrafi się skoncentrować. Do skutków jej działania
należą także zaburzenia lokomocyjne. Człowiek nie potrafi ocenić,
z jaką prędkością się porusza, traci orientację w przestrzeni - efektem     W związku z organizacją Maja, ul. Poniatowskiego.
są wypadki samochodowe, utonięcia czy wypadnięcie z balkonu. w Jarosławiu w dniu 4 lipca 2010 r.    Mając powyższe na uwadze prosi
Łączenie marihuany z alkoholem powoduje szybsze jej działanie, ale (tj. niedziela) mety szóstego etapu się mieszkańców miasta o ograrównocześnie większe spustoszenie. Najczęstsze objawy, które łatwo 21-go Międzynarodowego Wy- niczenie ruchu kołowego w tym
spostrzec, to: rozszerzone źrenice, przekrwione oczy, wesołkowatość ścigu Kolarskiego „Solidarności dniu w wyznaczonych miejscach
bez powodu, przewlekłe napady śmiechu, wahania nastroju, najpierw i Olimpijczyków” informuję, że i godzinach. Jednocześnie zwracam
euforia - pobudzenie, później spadek nastroju. To także zaburzenia mo w tym dniu pomiędzy godziną się z apelem o uniemożliwienie
wy, gadatliwość, nielogiczne wyrażanie się, chrypka, napady kaszlu, 12.30 a 15.00 zamknięte będą dla wychodzenia poza teren własnych
ruchu drogowego następujące uli- posesji przyległych do trasy wysłodkawa woń ubrania, oddechu i włosów.
   Wyleczenie z narkomanii wymaga zazwyczaj zaangażowania wielu ce: ul. Pruchnicka, ul. Strzelecka, ścigu zwierzętom domowym. Za
osób, a terapia może trwać latami. Trzeba wiedzieć, że nawet w naj- ul. Pawłosiowska, ul. Jana Pawła wynikłe utrudnienia w ruchu drolepszych stacjonarnych ośrodkach pomyślnie kończy leczenie zaledwie II, ul. Kraszewskiego, ul. Pełkiń- gowym w imieniu organizatorów
20% osób narkotyzujących się. Uzależnienie jest chorobą wpływającą ska, ul. Spytka, ul. Sobieskiego, wyścigu serdecznie przepraszam.
na całą rodzinę, a jej tragiczne skutki można rozpoznać w każdym, kto ul. Rynek, ul. Przemyska, ul. 3-go BURMISTRZ Miasta Jarosławia



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Ogłoszenia parafialne

Niedziela 27 VI 10 GRUPA II
Niedziela 24 VII 10 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Armia Pana +
Wspólnota osób zbierających
składki na inwestycje
PONIEDZIAŁEK – Róża XIII św.
Kingi - p. Boryło + Róża Boga
Ojca VIII - p. Chomik
WTOREK – Róża XVI św. Klary
- p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI
- p. Płoskoń
ŚRODA – Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym + Dzieło Pomocy
Powołaniom
CZWARTEK – Krąg I św. Wojciecha + Krąg V św. Augustyna +
Róża XII św. Barbary - p. Bąk
PIĄTEK -  Krąg II - św. Marka +
Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
SOBOTA – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

19.06.2010 r. os. Niepodległości
bl. 3 m: 1-12. Sprzątali: Przepłata.
Razem – 10 zł na środki czystości
i kwiaty.

1. Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe,
koronka do Bożego Miłosierdzia
o godz. 17:00.
2. We wtorek (29 VI) Uroczystość św.
Apostołów Piotra i Pawła. Msze św.
w tym dniu będą o godz. 7.00, 9.00,
16.00 i 18.00. Ofiary zebrane na
wszystkich Mszach są przeznaczone
na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
Uroczystość Piotra i Pawła jest dniem
modlitwy za papieża Benedykta
XVI.
3. W tym tygodniu pierwszy czwartek,
piątek i sobota miesiąca. W pierwszy
czwartek modlimy się o powołania
kapłańskie. W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź św.
od godz. 16.00. W sobotę na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo
matek oczekujących potomstwa.
4. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych.
5. Rozpoczynamy czas wakacyjnego
wypoczynku. Rodziców prosimy
o zwrócenie uwagi na problem chodzenia dzieci do kościoła
w czasie wakacji. Warto wyposażyć dzieci wyjeżdżające na kolonie i obozy w kartki, na których
znajdzie się stwierdzenie, że rodzice życzą sobie, aby dziecko

miało możliwość skorzystania
z niedzielnej Mszy św.
6. Serdeczne Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary na pomnik Jana Pawła
II, Drogę Krzyżową w Heluszu i na
nagłośnienie. Co do nagłośnienia to
informujemy, że jeszcze nie udało się
zebrać połowy kwoty do zapłaty. Będziemy wdzięczni za dalsze ofiary.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 28
VI 10 (poniedziałek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 1 m. 11-25 oraz 2 VII
10 (piątek wieczorem) os. Słoneczne
bl. 1 m. 26-35.
8. Trwają zapisy na obóz rekolekcyjno-sportowy w Heluszu w dniach 1828 sierpnia dla dzieci ze szkoły podstawowej – zapisy będą do końca lipca
w kancelarii parafialnej.
9. Biblioteka parafialna prosi
o pilny zwrot pożyczonych książek
– jest to problem, którym powinni
zainteresować się m. in. rodzice
uczniów ze szkół podstawowych
i średnich, ponieważ zaległości
w oddawaniu książek są dość duże.
W czasie wakacji, czyli w lipcu
i sierpniu biblioteka będzie czynna
tylko raz w tygodniu tj. w każdą
środę.

Blok /ulica
os. Słoneczne
1

36 - 50

9 VII 10

1

51 - 60

12 VII 10

1

61 - 70

16 VII 10

2

1 - 10

19 VII 10

2

11 - 25

23 VII 10

2

26 - 35

26 VII 10

2

36 - 45

30 VII 10

3

1 - 10

2 VIII 10

3

11 - 25

6 VIII 10

3

26 - 35

9 VIII 10

3

36 - 50

13 VIII 10

3

51 - 60

16 VIII 10

3

61 - 75

20 VIII 10

3

76 - 85

23 VIII 10

3

86 - 95

27 VIII 10

4

1 - 10

Dziękujemy za dodatkowe ofiary na Drogę Krzyżową, Pomnik Jana Pawła
II i nagłośnienie:

S. i W. Jaworscy (pomnik + droga krzyżowa + nagłośnienie);
M. Żurawska (pomnik); K. Piejko (droga krzyżowa); M. Janusz, J. Puk,
J. Sajdutka, K. Czepiel, J. i E. Inglotowie, M. Bilik, Grzyb, I. i T. Mach,
A. Pająk, J. Popiel, J. Pieńkos, Z. Szul, S. Stukan, K. Pietruszewska,
J. Piróg, Z. Wilczyńska, M. Gmyrek, A. Dubaj, Z. Welc, W. Mroczka,
A. Zielnik, P. Dobrowolska, A. Balicka, P. Blajer, M. Motyka, J. Kaczmarski, Ł. Orzech, J. Tomas, T. Potoczna, W. Nalepa, J. Grabowska,
D. Drozd (nagłośnienie). Razem 1790 + 50 $ zł.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

27.06.87 – Bogdan i Jolanta G.
27.06.92 – Marek i Beata B.
4 IX 10
4
28.06.03 – Bartłomiej i Monika P.
29.06.96 – Tomasz i Beata K.
Kancelaria parafialna
29.06.02 – Rafał i Iwona D.
Czynna od poniedziałku do soboty 29.06.02 – Marek i Monika F.
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.00-17.30. 30.06.01 – Arkadiusz i Adrianna O.
Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki 01.07.89 – Krzysztof i Anna G.
01.07.06 – Andrzej i Monika K.
Miesiąca.
30 VIII 10

4

11 - 25

26 - 35

9:30

+ Jerzy (21).

11:00

+ Jerzy (29).

12:15

Za parafian.

16:00

++ Janina Olszańska w 3 roczn.
śmierci oraz Józefa i Stanisław.

18:00

+ Józef w 22 roczn. śmierci.

7:00

+ Jerzy (30 - koniec greg.).

18:00

+ Jerzy (22).

7:00

+ Jerzy (23).

9:00

++ Emilia, Piotr, Julia, Włodzimierz.

16:00

++ Janina i Władysława.

18:00

Dziękczynna za pracę, o łaskę wiary
dla syna.

7:00

+ Jerzy (24).

18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7:00

+ Jerzy (25).

18:00

Za kapłanów z naszej parafii.

7:00

+ Jerzy (26).

18:00

O opiekę Pana Jezusa i wstawiennictwo MB z okazji urodzin
i imienin dla Marii.

7:00

Imieninowa dla ks. Tomasza (od
Bractwa Najśw. Sakr., Koła Misyjnego).

18:00

+ Jerzy (27).

8:00

O zdrowie i błogosł. dla Małgorzaty.

9:30

+ Kazimierz Brzuchacz
w 17 roczn. śmierci.

11:00

+ Jerzy (28).

12:15

+ Antoni.

16:00

++ Maria, Dominik Knap.

18:00

Dziękczynna z prośbą o dary Ducha Św. dla Macieja w 14 roczn.
urodzin.

Poniedziałek 28 VI

Wtorek 29 VI

Środa 30 VI

Czwartek 1 VII

Piątek 2 VII

Niedziela 4 VII

Mieszk.

5 VII 10

++ Władysław i Maria.

Sobota 3 VII

21.06.2010 r. os. Niepodległości
bl. 3 m: 13-24. Sprzątali: Daraż,
Iwosa. Razem – 10 zł na środki
czystości i kwiaty.
Data

Niedziela 27 VI
8:00

02.07.83 – Jerzy i Maria M.
02.07.94 – Paweł i Katarzyna P.
03.07.93 – Adam i Agnieszka G.

w rocznicę śmierci:
27.06.93 – Kazimierz Krysiak
27.06.01 – Helena Mazaraki
30.06.07 – Janina Olszańska
03.07.92 – Zofia Gumińska
02.07.94 – Marian Benderz

W minionym tygodniu ...

Odeszła do Pana:

Maria LIBICZ
Zapowiedzi przedślubne
Krystian Dariusz DZIAK
s. Stanisława i Danuty
zam. Jarosław, ul. Pełkińska
Magdalena WASIUTA
c. Mariana i Teresy  
zam. Jarosław, ul. Na Skarpie
Paweł OSTAFIJCZUK
s. Emila i Krystyny
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Agata MOKRZYCKA
c. Edwarda i Marii
zam. Jarosław, ul. Franciszkańska

Następny numer gazetki
ukaże się w sierpniu

