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15 sierpnia

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość Wniebowzięcia
w nauce Kościoła, w Piśmie Świętym, w tradycji – liturgii i oprawie zwyczajów jest przebogata,
głęboka i piękna... Chrześcijanie
od samego początku byli przekonani, że skoro Jezus Chrystus
odniósł zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i zmartwychwstał
– więc i ciało „Błogosławionej
między Niewiastami – Maryi”,
Tej, która była wolna od zmazy
grzechu pierworodnego i która dała
Mu ciało i życie, nie mogło ulec
śmierci i zostać w grobie. Matka
Syna Bożego weszła do chwały
Nieba z ciałem i duszą przez
cudowne Wniebowzięcie – jak
głosi Kościół Zachodni. A Wschód sce szczególne... Podczas niewoli
czci Jej Zaśnięcie – Uśpienie... była nadzieją. W czasie powstań
W naszym Narodzie Ona ma miej- mocą. W wojnie bolszewickiej

pod Warszawą – Cudem nad Wisłą.
W zmaganiach i śmierci Orląt
Lwowskich uciszeniem i chwałą...
W czasie Powstania Warszawskiego pod piórem Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego Maryją – obłoków
ciszą... U ks. Jerzego Popiełuszki
Matką, która spokojem ucisza
ból oprawców. Dla kard. Stefana
Wyszyńskiego – Matką Narodu.
Jan Paweł Wielki, pokorny i wspaniały oddał się Jej cały – Totus
Tuus... Chciałoby się wołać: Pani,
Matko i Królowo, wśród wiązanek
ziela i bogatych owoców ojczystej
Ziemi. Zsyłaj tęsknotę do wejścia
w krainę wonnej ciszy i nieprzemijającego szczęścia. Spraw,
abyśmy chodząc w pyle dróg
życia zawiłych sercem i umysłem
sięgali nieba.

30-lecie powstania Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu
15 sierpnia 1981 r. Drugi kościół poświęcono
powstała pierwsza kaplica,
4.XII.1981r
która dała początek
Parafii Chrystusa Króla Tr z e c i k o ś c i ó ł z o s t a ł
w Jarosławiu

konsekrowany 20.XI.1999r

Ks. Bronisław Fila i p. Józef Baziuk przed pierwszą drewnianą kaplicą.

15 sierpnia

Święto Wojska Polskiego
Wielki Cud nad Wisłą - 15.VIII.1920 r.
W Garnizonie Jarosław wojskowe święto uczczono 12
sierpnia Mszą św. w kościele garnizonowym, której przewodniczył kapelan WP ks. ppłk rez. A. Surowiec. Druga
część czyli uroczysta zbiórka połączona z wręczeniem
odznaczeń, awansami i defiladą odbyła się już w koszarach
wojskowych.

Uroczyste jubileuszowe
nabożeństwo dziękczynne
odbędzie się w dzień rocznicy - 15 VIII o godz. 17.00.
Główne jednak obchody są
przeniesione na czas odpustu
i będą połączone z rekolekcjami i Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata
- 20 XI br.

I CZYTANIE: Iz 56,1.6–7
Powszechność zbawienia

REFREN PSALMU: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
II CZYTANIE: Rz 11,13–15.29–
32

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać
miłosierdzie

EWANGELIA: Mt 15,21–28

Wiara niewiasty kananejskiej
Jezus podążył w strony Tyru
i Sydonu. A oto kobieta kananejska,
wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu
Dawida! Moja córka jest ciężko
dręczona przez złego ducha”...
...Wtedy Jezus jej odpowiedział:
„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”.
Od tej chwili jej córka została
uzdrowiona.

15. VIII.

630 rocznica odnalezienia
figury MB Bolesnej

18. VIII. g. 10.00
15-lecie koronacji
Ikony Bogurodzicy

Kościoła Grekokatolickiego
w Jarosławiu

26-31 VIII.

Obóz dla młodzieży
i dzieci w Heluszu

27. VIII.

Piknik dziecięcy w Heluszu
zapisy w kancelarii

28. VIII.

Dożynki Diecezjalne
w Jarosławiu
Kolegiata Jarosławska

3. IX.

Piesza Pielgrzymka
do Jodłówki

4. IX. g. 12.15

Uroczysta intronizacja
relikwii JPII w kaplicy
Miłosierdzia Bożego



Chrystus Królem

Sierpień Miesiącem Trzeźwości /fragmenty homilii ks. bp Tadeusza Bronakowskiego/

Wielu socjologów i psychologów określa współczesnego
człowieka mianem niewolnika
mediów. Ludzie nie potrafią sobie
wyobrazić życia bez telewizji,
bez ulubionych seriali, stron
internetowych czy programów
rozrywkowych. Bardzo często
medialne obrazy i opinie są przez
ludzi przyjmowane jako własne
przekonania i poglądy.
Dlatego tak ważne jest, co i jak
mówi się w mediach o trzeźwości,
abstynencji i posłudze trzeźwościowej…
…Tak często spotykamy się
również z ośmieszaniem działalności trzeźwościowej podejmowanej przez Kościół. Czytamy
nieprzychylne komentarze i oburzające kpiny, np. ze wspaniałej
idei wesel bezalkoholowych,
z sierpniowego wezwania do
abstynencji.
Do tego dochodzi codzienna
reklama i promocja alkoholu.
Tysiące polskich ulic oklejone
są wielkimi bilbordami reklamującymi piwo. Setki festynów,
koncertów i imprez plenerowych odbywa się przy aktywnym udziale producentów piwa.
W ten sposób coraz mocniejszy
jest przekaz o tym, że picie alkoholu gwarantuje dobre życie,
że jest znakiem nowoczesności,
wolności, że pomaga żyć lepiej
i ciekawiej.
W liberalno-lewicowych mediach często słyszymy, że we
współczesnym świecie należy
się kierować jedynie rozumem,
należy sięgać tylko do nauki
i doświadczenia…
…Dlaczego media, które gonią
za każdą sensacją, nie podają
informacji o 12 tysiącach ludzi,
którzy umierają rocznie przez
alkohol? Dlaczego nie mówi się
o rosnącej liczbie uzależnionych?
Przecież obok nas żyje już milion
takich osób. To milion ludzkich
dramatów. Milion złamanych
ludzkich istnień. Jednocześnie
w Polsce żyje czteromilionowa
armia osób pijących ryzykownie
i szkodliwie. To właśnie ta grupa
przyczynia się do największych
strat społecznych i ekonomicznych. Trudno wręcz oszacować
szkody zdrowotne, ekonomiczne
i społeczne, które powodowane są
przez nieodpowiedzialne nawyki
i gorszące zachowania tak wielu
osób…

…Dlaczego nie przedstawiają
wyników badań i prognoz, które mówią, że całkowity zakaz
reklamy może obniżyć spożycie
alkoholu o 16 %?...
…Milczeniu i lekceważeniu
towarzyszą szkodliwe działania
wielu samorządów. W kolejnych
polskich miastach i miasteczkach
w beztroski i bezmyślny sposób
zwiększa się liczbę punktów
sprzedaży. Działa już ok. 200
tysięcy miejsc, gdzie można kupić alkohol. Wiele tych sklepów
czynnych jest przez całą dobę.
Łatwiej kupić szkodliwy alkohol,
niż leki niezbędne do ratowania
życia.
Alkohol w powszechnej świadomości traktowany jest zatem
jak niegroźny napój. Między
innymi dlatego co trzecia kobieta
w ciąży pije alkohol…
…Oburzające jest, że często również lekarze i położne
przekonują, że jest to niegroźne
zachowanie.
Tej złudnej iluzji bezpiecznego
alkoholu masowo ulegają ludzie
młodzi. Już w gimnazjum regularnie się upijają. Sprzyja temu
skrajna nieodpowiedzialność
dorosłych. Gimnazjaliści deklarują w badaniach, że tylko co
dziesiąta próba kupna alkoholu
spotyka się z kontrolą pełnoletniości przez sprzedawcę. Ponad
połowa mówi, że bardzo łatwo
może kupić piwo i wódkę.
Wiemy także, jak powszechne
jest upijanie się wśród studentów.
Pamiętamy informacje o zorganizowanych grupach, które z akademickich pokoi czyniły nielegalne
punkty handlu alkoholem. Widzimy, że niemal wszystkie koncerty
czy juwenalia sponsorowane są
przez browary i stają się wielką
areną promocji alkoholu…

zatem pytać: komu tak bardzo na
tej ustawie zależy? Kto na niej
najbardziej skorzysta? Na pewno
nie kibice, których stowarzyszenia są przeciwne alkoholowi na
stadionach…
Drodzy moi!
Pytamy także, co powinni
uczynić parlamentarzyści, którzy jak przypominał bł. Jan Paweł
II, wzięli odpowiedzialność przed
Bogiem i historią za naród?
Przede wszystkim powinni stanowić prawo sprzyjające trosce o
trzeźwość i stawiające tamę przed
rozpijaniem młodzieży…
…Pytajmy dalej: co powinny
uczynić samorządy, aby chronić
trzeźwość Polaków? To w ich
rękach jest ważne narzędzie pozwalające decydować o liczbie
punktów sprzedaży i ich odległości od szkół, świątyń czy
szpitali. Jak zatem ocenić postawę moralną samorządów, które
nieustannie zwiększają liczbę
dostępnych punktów? Dlaczego
tak wielu naszych przedstawicieli
w lokalnych wspólnotach nie ma
wystarczającej wiedzy o dostępnych metodach profilaktycznych?
Dlaczego akceptujemy, że wiele
pieniędzy z naszych podatków,
które powinny być przeznaczone na profilaktykę uzależnień,
są marnowane i wydawane niezgodnie z przeznaczeniem? Po raz
kolejny na usta ciśnie się pytanie:
czy ta postawa samorządowców
jest wynikiem ignorancji, czy złej
woli?
Widzimy zatem, że rząd, parlament i samorządy mogą i powinny
wiele zrobić i wiele zmienić w
sprawie ochrony trzeźwości. Dlatego też w tym szczególnym miejscu, ponawiamy wołanie o zdecydowane działania. Trzeba zakazać,
a przynajmniej znacząco ograniczyć reklamę oraz inne formy promocji alkoholu. Trzeba
zakazać handlu alkoholem na
stacjach paliw oraz w nocy. Ograniczenie fizycznej i ekonomicznej
dostępności alkoholu to jedno
z najskuteczniejszych narzędzi
profilaktycznych prowadzących
do zmniejszenia spożycia. Z tego
narzędzia korzysta wiele wysokorozwiniętych państw.
Pamiętajmy jednocześnie, że
wszystkie te wypowiedzi i uwagi
nie mają celów politycznych.
Troska o trzeźwość narodu nie jest
domeną tylko Kościoła, jednej
partii, czy jednego środowiska.
To zadanie nas wszystkich, niezależnie od poglądów i opinii. Musimy wszyscy zacząć pracować nad
trzeźwością narodu.

Umiłowani!
Przede wszystkim pytamy: co
powinien uczynić polski rząd?
Prosta, ale przewrotna odpowiedź
brzmi: powinien wytrwale realizować zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz wdrażać
przyjęty przez siebie Narodowy
Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych
na lata 2011 – 2015.
Zamiast tego Rada Ministrów
kieruje do parlamentu ustawę,
która zakłada wprowadzenie
handlu piwem na stadionach piłkarskich. A zatem przedstawiciele
najwyższych władz podejmują
działania wewnętrznie sprzeczne…
…Propozycje wprowadzenia
alkoholu na stadiony pojawiają
się już drugi raz podczas tej kadencji parlamentarnej. Trzeba Siostry i Bracia!

Zapytajmy także: co mogą
i powinny uczynić rodziny, aby
troszczyć się o trzeźwość?
Widzimy dzisiaj głęboki kryzys
wychowawczy. Jest on spowodowany coraz mniejszym zaangażowaniem rodziców w życie ich
dzieci. Dorośli poświęcają tak
wiele czasu na pracę i zapewnienie bytu materialnego, że często
brakuje go dla synów i córek.
Młodzi ludzie potrzebują mądrego zaangażowania rodziców w ich
życie, potrzebują uwagi, troski,
rozmowy…
…Musimy mieć świadomość,
że rodzice nieobecni, wyobcowani, rodzice niezainteresowani
losami córki lub syna to pierwszy krok do problemów dziecka
z alkoholem.
Trzeba więc budować i pogłębiać więzi rodzinne. Trzeba
je scalać mocą wspólnego życia
religijnego i duchowego. Dlatego tak ważna jest wspólna
niedzielna Eucharystia, częsta
modlitwa, rodzinne rozmowy
o Bogu oraz zaangażowanie dzieci w katechezę szkolną. Badania
pokazują jednoznacznie, że bogate życie religijne młodych ludzi to
najlepsze zabezpieczenie przed
uzależnieniami. To najlepsza
profilaktyka.
N i e z ap o m i n a j m y t a k ż e
o tym, jak wielką rolę odgrywa
świadectwo trzeźwego życia,
a nade wszystko abstynencji
rodziców, dziadków i członków
dalszej rodziny. To właśnie te
osoby jako pierwsze powinny
dawać dzieciom przykład poszanowania norm oraz otwierać
na świat wartości. Niech więc
nasze rodzinne uroczystości będą
wolne od alkoholu. Nie uczmy od
najmłodszych lat, że alkohol jest
niezbędnym elementem każdego
spotkania. Nie przyzwyczajajmy
dzieci do picia.
Zapytajmy ponownie: co jeszcze mogą uczynić rodziny, aby
chronić i umacniać trzeźwość?
Trzeba chronić młodych przed
demoralizacją. Trzeba sprawdzać,
w jakich grupach koleżeńskich się
spotykają i co robią w wolnym
czasie. Trzeba być czujnym, gdy
powierza się dzieci pod opiekę
innym…
…Przykład takiej nieodpowiedzialności dał człowiek, który od
lat lansuje się na wielkiego przyjaciela i autorytet młodych ludzi.
Teraz reklamuje wielki browar,
który sponsoruje jego festiwal.
A zatem osoba, która z jednej
strony zbiera pieniądze i zachęca
do ratowania zdrowia dzieci,
z drugiej strony przyczynia się
do rozpijania młodzieży…
Miejsce Piastowe, 01.08.2011

Chrystus Królem

Zapisy są obowiązkowe



W czasie uroczystości będzie
świadectwo osoby uzdrowionej

w kiosku przy kościele Chrystusa Króla i w kancelarii parafialnej

Tradycyjnie w pierwszą sobotę września wyrusza z Jarosławia XV
Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Cudownego Obrazu Matki Bożej
Pocieszenia w Jodłówce. Ze względu na bezpieczeństwo na drodze
i rygorystyczne przepisy o Ruchu Drogowym pielgrzymi będą podzieleni na 3 grupy, które będą poruszać się w odpowiednich odstępach.
Stąd konieczne są wcześniejsze zapisy i specjalne oznakowanie.
Dotyczy to również tych osób, które dołączają się do pielgrzymki
w drodze. Obowiązkowe zapisy będą od niedzieli 14 sierpnia
w kancelarii parafialnej w dni powszednie w godz. 8.00-15.00 lub
w kiosku przy kościele w dni powszednie w godz. 17.00-18.00 i
w niedzielę w godz. 9.00-12.15. Cena wpisowego (w tym znaczek
grupy) wynosi 5 zł, natomiast ci, którzy chcą powrócić do Jarosławia
autobusem muszą wykupić bilet w wysokości 8 zł. Dla tych, którzy
nie mogą iść pieszo i chcieliby dojechać do Sanktuarium i powrócić
autokarem będzie specjalny autobus z placu przy kościele Chrystusa
Króla w sobotę o godz. 12.00. Cena biletu w obydwie strony wynosi
razem 12 zł. Zapraszamy.

Fragment sutanny z krwią

Relikwie zostaną umieszczone w pięknym posrebrzanym relikwiarzu
w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Do pokrycia kosztów barkuje ok. 7
tys. zł.

Święto Policji
W tym roku Policja świętowała
wyjątkowo uroczyście. Pierwsza część odbyła się w kościele
Chrystusa Króla - Mszy św.
przewodniczył kapelan Służb
Mundurowych ks. prał. ppłk rez.
A. Surowiec. Po Mszy św. ks.
Prałat m.in. poświęcił wszystkie policyjne radiowozy. Dalsza część uroczystości była
kilka dni później w budynku
Komendy.

24 lipca

Pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej do Kalwarii Pacławskiej
Rok Kolbiński stał się dla wszystkich członków Rycerstwa Niepokalanej
czasem odnowienia duchowych związków z Maryją. Okazją ku temu
była pielgrzymka rycerzy Niepokalanej z Archidiecezji Przemyskiej do
Kalwarii Pacławskiej w dniu 7 sierpnia 2011 r. W pielgrzymce wzięło
udział ponad 1000 osób, w tym z naszej parafii 4 osoby - członkowie
Akcji Katolickiej.
Pielgrzymi wysłuchali referatów ks. prał. Józefa Niżnika, asystenta
Rycerstwa Niepokalanej w Archidiecezji Przemyskiej i o. Ryszarda
Żubera, franciszkanina z Niepokalanowa, o rycerstwie Niepokalanej
i Cudownym Medaliku. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp.
Adam Szal. Po Mszy św. każdy pielgrzym otrzymał Cudowny Medalik.
Potem wszyscy rycerze pielgrzymowali na kalwaryjską Golgotę, odmawiając różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej, rycerze oddali
się w niewolę Maryi.

W programie m.in.:
Msza św., gry, zabawy, konkursy, obiad i rozdanie upominków



Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 14 VIII 11 GRUPA II
Poniedziałek 15 VIII 11 GRUPA I
Niedziela 21 VIII 11 GRUPA II
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
25.06.2011 r. os. Słoneczne bl. 1 m.
26-35. Sprzątali i ofiara: Nikt nie przyszedł. Ofiara: U. i J. Złotowie – 20 zł
na środki czystości i kwiaty.
27.06.2011 r. os. Słoneczne bl. 1 m.
36-50. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł.
02.07.2011 r. os. Słoneczne bl. 1 m.
51-60. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł. Ofiara: Buszewska, Pabis,
Kiełt. Razem – 30 zł na środki czystości i kwiaty.
04.07.2011 r. os. Słoneczne bl. 1 m. 6170. Sprzątali i ofiara: Sztaba + Klaudia,
Maj, Drapała. Ofiara: Mugaj, Rydz,
Pituch, Fąfera, Golas, Chmielecka,
Nowacka (kl. 5). Razem – 110 zł na
środki czystości i kwiaty.
* Ofiara na kwiaty (ślub): Oleksy +
Dublanica – 300 zł.
09.07.2011 r. os. Słoneczne bl. 2 m.
1-10. Sprzątali i ofiara: A. i G. Trojnar,
Dziurzyńska, Flis. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
11.07.2011 r. os. Słoneczne bl. 2 m.
11-25. Sprzątali i ofiara: Wardęga,
Nienajadło, Bernolak, Kubach. Razem
– 30 zł na środki czystości i kwiaty.
15.07.2011 r. os. Słoneczne bl. 2 m. 2635. Sprzątali i ofiara: Marchwiana – 10
zł na środki czystości i kwiaty.
18.07.2011 r. os. Słoneczne bl. 2
m. 36-45. Sprzątali i ofiara: M. i O.
Dołhaniowie, K. Panek, Rokosz, R.
Rokosz (bl. 1). Razem – 50 zł na środki
czystości i kwiaty.
23.07.2011 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
1-10. Sprzątali i ofiara: Szymczycha,
Swaryczewska, Zub, Dzięciołowska.
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
25.07.2011 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
11-25. Sprzątali i ofiara: Nikt nie przyszedł. Ofiara: Szerszeń, Tendaj. Razem
– 30 zł na środki czystości i kwiaty.
30.07.2011 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
26-35. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł.
01.08.2011 r. os. Słoneczne bl. 3 m. 3650. Sprzątali i ofiara: Ćwik, Jakubik,
Ciuba. Ofiara: Szakiel, Szajny, Skalski.
Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.
06.08.2011 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
51-60. Sprzątali i ofiara: Szczepanek,
K. i J. Stopowie, K. Sadło + Klaudia.
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
08.08.2011 r. os. Słoneczne bl. 3 m. 6175. Sprzątali i ofiara: Zamróz, Gorlach.
Ofiara: Romaniec, Mokrzyńska, Sudoł
(20 zł). Razem – 35 zł na środki czystości
i kwiaty.
Marek MICHALAK
s. Stefana i Stanisławy
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Justyna PROKOP
c. Józefa i Aleksandry
zam. Dynów

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. Dzisiejsza zbiórka do puszek przeznaczona jest na Seminarium Duchowne
w Przemyślu, PAT w Krakowie oraz
na potrzeby Domu Księży Emerytów
w Korczynie.
3. Jutro (15 VIII) Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. będą jak
w każdą niedzielę. Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów na każdej
Mszy św. W tym dniu o godz. 17.00
odbędzie się specjalne nabożeństwo
adoracyjne z Różańcem w duchu
dziękczynienia Panu Bogu za otrzymane łaski zwłaszcza w ciągu 30 lat
istnienia naszej parafii. Bardzo zachęcamy nasze rodziny do licznego udziału w nabożeństwie. Główne uroczystości związane z jubileuszem naszej
parafii będą połączone z rekolekcjami
i odpustem w listopadzie, a przewodniczył będzie Abp Józef Michalik.
4. Dyżur do sprzątania kościoła
16 VIII 2011 (wtorek wieczorem)
Słoneczne bl. 3 m. 86-95 oraz 20 VIII
2011 (sobota rano) os. Słoneczne
bl. 4 m. 1-10.
5. Za dwa tygodnie w sobotę 27
sierpnia nasza parafia razem z Caritas
Archidiecezji Przemyskiej organizuje
piknik dziecięcy w Heluszu dla dzieci
ze szkół podstawowych. Rodzice
swoje dzieci mogą zapisywać w kancelarii parafialnej.
6. Tradycyjna, tegoroczna piesza pielgrzymka naszej parafii do Sanktuarium
MB w Jodłówce odbędzie się 3 wrześ-
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nia. Ze względu na bezpieczeństwo
na drodze i rygorystyczne przepisy
o Ruchu Drogowym pielgrzymi będą
podzieleni na 3 grupy, które będą poruszać się w odpowiednich odstępach.
Stąd konieczne są wcześniejsze zapisy
i specjalne oznakowanie. Dotyczy to
również tych osób, które dołączają się
do pielgrzymki w drodze. Obowiązkowe zapisy są w kancelarii parafialnej lub w kiosku przy kościele. Cena
wpisowego (w tym znaczek grupy)
wynosi 5 zł. Proponujemy aby odpowiedzialnymi za śpiew byli: Oaza
– w grupie św. Antoniego, KSM –
w grupie św. Andrzeja, a parafialny
chór w grupie św. Józefa.
7. Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy w ostatnim czasie przekazali
ofiary na relikwiarz Jana Pawła II. Na
dzień dzisiejszy brakuje jeszcze ok. 7
tys. złotych.
8. W związku z katastrofalną suszą
panującą w Afryce Wschodniej
Benedykt XVI zwrócił się z apelem
o pomoc dla 12 mln głodujących.
W odpowiedzi na apel papieża Caritas
Polska w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski ogłasza
ogólnopolską zbiórkę ofiar do puszek w kościołach mając nadzieję,
że pozyskane w ten sposób środki
pomogą głodującym w Sudanie
i Erytrei przetrwać najtrudniejszy
okres suszy. W naszej Archidiecezji
zbiórka będzie za tydzień w niedzielę.

8:00

++ Ryszard Kos w 14 roczn. śmierci,
Stanisław, Zofia.

9:30

++ Janina Baster i Jan Maria Rokosz.

11:00

++ Maria i Władysław Polak w roczn.
śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

O łaskę zdrowia i błogosł. Boże dla
Marzeny w 18 roczn. urodzin.

18:00

O błogosł. Boże i opiekę Matki
Najświętszej dla dzieci.

8:00

++ Marian, Teofila, Wit Wałczyńscy.

9:30

+ Andrzej Legeny - od przyjaciół
i sąsiadów z os. Niepodległości.

11:00

+ Maria Krech - od sąsiadów.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Tadeusz, Zofia, Karol, Tadeusz,
Andrzej.

18:00

+ Józef Musiała w 8 roczn. śmierci.

Poniedziałek 15 VIII

Wtorek 16 VIII
7:00
18:00

+ Józefa Lenar - od chrześnicy
Marzeny.

7:00

++ Witold i Łukasz w 13 roczn.
śmierci.

18:00

+ Józefa Lenar - od koleżanek z ul.
Żołnierskiej.

7:00

+ Anna Borusowska - int. od sąsiadki.

18:00

+ Krzysztof Adamek (od kolegów
z klasy).

7:00

++ Stanisław, Helena, Janina.

18:00

++ Tadeusz Bartosz i Rodzice.

Środa 17 VIII

Czwartek 18 VIII

Piątek 19 VIII

Sobota 20 VIII
7:00
18:00

O zdrowie i błogosł. w 1 roczn. ślubu
Magdaleny i Krystiana i w 60 roczn.
urodzin Mariana.

8:00

Za parafian.

9:30

+ Zenon Barszcz w 5 roczn. śmierci.

11:00

++ Franciszek Sudoł w 2 roczn.
śmierci, Józefa, Janusz, Jan.

12:15

Dziękczynna w 42 roczn. sakramentu małżeństwa Władysławy
i Eugeniusza o potrzebne łaski na
dalsze lata życia.

16:00

++ O radość nieba dla Rodziców
z obu stron: Karolina i Andrzej oraz
Agnieszka i Marcin.

18:00

+ Andrzej Jacek Legeny.
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Helusz
Zapowiedzi przedślubne
Łukasz Piotr URBANIK
s. Jana i Bożeny
zam. Jarosław, ul. Południowa
Agnieszka Joanna NYKIEL
c. Józefa i Lucyny
zam. Szówsko
Paweł Dariusz SADOWSKI
s. Stefana i Anny
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Ewelina Maria SKIBA
c. Edwarda i Marty
zam. Morawsko
Rafał ŁOPUCH
s. Tadeusza i Bożeny
zam. Munina, ul. Włókiennicza
Aneta Anna KAMIŃSKA
c. Edwarda i Urszuli
zam. Tyczyn

W ostatnich latach palenie ogniska i grillowanie stało się bardzo modne. Dlatego
w naszym Ośrodku w Heluszu również
powstało specjalne miejsce do biesiadowania przy ognisku. Zapraszamy.

Dziękujemy za ofiary na relikwiarz Jana Pawła II i figury świętych w Heluszu:

Rodzina Filów, M. i H. Kowal, K. i Z. Piejko (relikwiarz + figury);
I. i R. Flis, A. i M. Plęs, I. i M. Kiper, J. i J. Kowal, G. i M. Olszańska,
J. i J. Kubas, St. i Z. Olszewscy, Bazanowie, I. i A. Grela, M. i S. Przepłata, E. i M. Bilik, M. i R. Foryś, J. i Z. Koprowicz, J. i J. Budzińscy,
K. i J. Chruszczyk, M. i W. Mac, M. i W. Szerszeń, M. i J. Sulima,
G. i M. Ziółek, D. i B. Pajda, J. i T. Jucka, G. i I. Hrycko, M. i K. Ćwik,
B. i M. Czerwiński, E. i A. Fryń, A. i Z. Grabowscy, K. i T. Sabat, M. i K. Jaroni, Teresa K., Z. Włazło, M. Iwanowicz, Welc,
A. Kopeć, Rodzina Sterańczaków, Kaczmarscy, H. Sudoł, A. Iwosa,
Z. Piczwajda, E. Kopczacki, J. Mrozowicz, J. Stawny, E. Prokuska,
S. Iwanowicz, A. Bałanda, od mieszkańców ołtarza nr 3, Włókiennicza, Wodna, Dziewiarska, 3 Maja, os. Kombatantów 14 (relikwiarz);
B. Bernolak (figury). Razem 3870 zł.

