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Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Święto nawiązuje do wielkiego wydarzenia w dziejach
chrześcijaństwa – odnalezienia drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus.
Istotą święta jest ukazanie
tajemnicy Krzyża jako ceny
zbawienia człowieka.

krzyża i słowa „w tym znaku
zwyciężysz”. Poza tym tenże
cesarz zniósł karę śmierci
przez ukrzyżowanie.

zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam
zmartwychwstanie, udzielił
siły do wzniesienia się ponad
doczesność i ponad samą
Ojcowie Kościoła podkre- śmierć, zgotował powrót do
ślali, że krzyż jest symbo- dawnej szczęśliwości, otwolem, w którym streszczają rzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga,
Początki święta związane są
uczynił nas Jego dziećmi
z odnalezieniem przez św.
i dziedzicami”.
Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęceZnak krzyża rozpoczyna
niem w Jerozolimie bazyliki
i kończy modlitwę chrzeku jego czci w 335 r.
ścijanina. W liturgii jest
gestem błogosławieństwa.
Znak krzyża był obecny
Krzyż zawieszany na szyi,
w chrześcijaństwie od śmierw mieszkaniu, w pracy, staci Jezusa. W początkach
wiany na szczytach świątyń
Kościoła nieraz przyjmował
przypomina wierzącym o ich
formę kotwicy, albo trójzębu.
powołaniu. Jego znaczenie
Jako przedmiot kultu upostaje się szkołą życia dla
wszechnił się i nabrał znachrześcijan widzących w nim
czenia po roku 313. W tym się najistotniejsze praw- ostateczne zwycięstwo dobra
bowiem roku – według prze- dy wiary chrześcijańskiej. nad złem. Największa część
kazu – cesarz Konstantyn Św. Jan Damasceński pisze: drzewa Krzyża Świętego
Wielki, przed bitwą z uzur- „Krzyż Pana naszego Jezusa znajduje się w kościele pw.
patorem Maksencjuszem, Chrystusa, a nie cokolwiek Św. Guduli w Brukseli.
/za ekai.pl/
zobaczył na tle słońca znak innego, zwyciężył śmierć,

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu
Polski ws. Uchodźców
1. „Byłem głodny, a daliście Mi
jeść; byłem spragniony, a daliście
Mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie (Mt
25,35). Tymi słowami Jezus
Chrystus wzywa każdego
z nas – szczególnie w obecnym czasie, gdy tak wielu
uchodźców przeżywa dramat
wojen i niebezpieczeństwa
utraty życia – do przyjścia
im z pomocą, do chrześcijańskiej gościnności.

1

wszystkim potrzeba działań
dalekowzrocznych, mających na celu „eliminowanie
przyczyn, które powodują,
że całe społeczności opuszczają swoją rodzimą ziemię,
zmuszane do tego przez
wojny i nędzę” (Franciszek,
Orędzie na światowy dzień
migranta i uchodźcy, 2015
r.). Główny wysiłek świata
powinien zmierzać w kierun3. Naszej modlitwie po- ku wygaszenia konfliktów,
winno towarzyszyć czyndokończenie na str. 2
ne zaangażowanie. Przede
2. Przede wszystkim prosimy
o modlitwę w intencji pokoju
na świecie oraz w intencjach
uchodźców, którzy opuścili
swoją ojczyznę, aby uchronić
własne życie i życie swoich
dzieci. Pamiętajmy przed
Bogiem także o tych, którzy
opiekują się osobami zmuszonymi do przesiedlenia
się.

I CZYTANIE: Iz 50,5-9a

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

REFREN PSALMU: W krainie
życia będę widział Boga.
II CZYTANIE: Jk 2,14-18

Wiara nie połączona z uczynkami
jest martwa

EWANGELIA: Mk 8,27-35
Zapowiedź męki Chrystusa

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów:
„Za kogo uważają Mnie ludzie?”
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.
On ich zapytał: „A wy za kogo
Mnie uważacie?” Odpowiedział
Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”.
Wtedy surowo im przykazał,
żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn
Człowieczy musi wiele cierpieć,
że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych
w Piśmie; że będzie zabity, ale
po trzech dniach zmartwychwstanie...
...Potem przywołał do siebie
tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce
pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z powodu Mnie
i Ewangelii, ten je zachowa”.

20. IX. g. 18.00

Peregrynacja Krzyża
Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka w naszej parafii

26. IX.

Pielgrzymka Róż Żywego
Różańca do Miejsca
Piastowego.
Zapisy w kiosku.

11. X. g. 10.00

Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry
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Chrystus Królem

Komunikat Prezydium dla uchodźców. Strona koKonferencji Episkopatu ścielna nie wyobraża sobie
działania w tej materii na
Polski ws. Uchodźców
własną rękę, bez współpradokończenie ze str. 1
cy z władzami świeckimi.
na skutek których ludzie Jasno to wyraził papież
są zmuszeni ratować się Franciszek w Orędziu na
ucieczką z własnego kra- światowy dzień migranta
ju. Dlatego konieczna jest i uchodźcy, 2015 r.): „Ruchy
pomoc tym, którzy cierpią migracyjne nabrały wszak
z powodu wojen w krajach tak wielkich rozmiarów, że
ich pochodzenia.
tylko systematyczna i konkretna współpraca, w którą
Dzięki ofiarności polskich włączyłyby się państwa
katolików udało się dotąd i organizacje międzynaropomóc uchodźcom m.in. dowe, może być w stanie
w Sudanie, Nigerii, Egip- skutecznie je uregulować
cie, Libanie, Syrii oraz i nimi pokierować”.
w Iraku. Od 2009 roku
polscy biskupi organizują Ze strony Kościoła katow swoich diecezjach zbiórki lickiego w naszym kraju
funduszy na pomoc uchodź- odpowiedzialną za to przedcom, z której korzystają nie sięwzięcie powinna być
tylko chrześcijanie. Wyraża- Caritas Polska. Natomiast
my wdzięczność katolikom na terenie poszczególnych
w Polsce, którzy w samym diecezji – za zgodą biskupa
tylko 2014 r. przekazali diecezjalnego – koordyponad 5 mln zł. na pomoc nację zadań związanych
uchodźcom. Dzięki temu z pomocą uchodźcom powsparciu objęto pomocą winna przejąć Caritas diekilkaset tysięcy osób po- cezjalna, która dysponuje
trzebujących. Przykładem Parafialnymi Zespołami
konkretnych działań są Caritas. W celu uniknięcia
kuchnie prowadzone przez ewentualnych błędów, Cainstytucje kościelne w Syrii ritas Polska skontaktuje się
i w Iraku, które wydają z Caritas tych krajów, które
dziennie kilka tysięcy posił- już przyjęły uchodźców, aby
ków lub utrzymywane obo- skorzystać z ich doświadzy dla uchodźców. Z polece- czenia.
nia Konferencji Episkopatu
Polski pomoc uchodźcom Kościół katolicki w Polw miejscu ich przebywania sce – w sposób szczególny
(poza Polską) prowadzi w Roku Miłosierdzia wePapieskie Stowarzysze- zwany do świadczenia ponie – Pomoc Kościołowi mocy innym ludziom –
w Potrzebie.
z całą pewnością zrobi dla
uchodźców wszystko, co
4. Gdy chodzi o konkretną w jego mocy, aby ulżyć ich
pomoc uchodźcom w Polsce, dramatycznej sytuacji. Nie
to nie ulega wątpliwości, że zapominamy bowiem o tym,
główna inicjatywa i odpo- że my sami byliśmy uchodźwiedzialność spoczywa na cami i gośćmi w obcych krabarkach władzy świeckiej. jach i ostatecznie jesteśmy
Ona jest stroną zaprasza- tylko „gośćmi” na tej ziemi
jącą. Ona też z tego tytułu (Ps 39,13; 119,19).
Abp Stanisław Gądecki
powinna zagwarantować
Przewodniczący KEP
kontrolę, bezpieczeństwo
i podstawowe świadczenia

Apel Przewodniczącego KEP do
partii politycznych
do jakiegoś ugrupowania
politycznego nie powinna
być nigdy ideologiczna,
ale zawsze krytyczna, aby
partia i jej program polityczny znajdowały zachętę do
podejmowania takich form
działania, które w coraz
większym stopniu przyczyniałyby się do realizacji
Partie polityczne mają na dobra wspólnego, włącznie
celu umożliwienie wszyst- z duchowym celem człowiekim obywatelom szerokiego ka (KKNS, 573).
uczestnictwa i dostępu do
spraw publicznych. Zada- Rozróżnienie z jednej stroniem partii jest wyraża- ny pomiędzy wymogami
nie aspiracji społeczeństwa wiary a opcjami społeczobywatelskiego i ukierun- no-politycznymi, z drugiej
kowywanie ich na dobro zaś pomiędzy wyborami
wspólne oraz dawanie oby- dokonywanymi przez powatelom rzeczywistej moż- szczególnych chrześcijan
liwości współuczestnictwa i wyborami całej wspólnoty
w kształtowaniu decyzji chrześcijańskiej powoduje,
politycznych. Partie po- że przynależność czy powinny być demokratyczne parcie dla jakiejś partii czy
od wewnątrz, cechować się bloku politycznego uważaumiejętnością syntezy poli- ne jest za decyzję osobistą,
tycznej i planowania (Kom- uprawnioną przynajmniej
pendium Nauki Społecznej w odniesieniu do partii czy
stanowisk politycznych,
Kościoła, 413).
które dają się pogodzić
Szczególny obszar rozezna- z wiarą i wartościami chrzenia dla wiernych świeckich ścijańskimi.
dotyczy wyboru narzędzi
politycznych, czyli popar- Wybór partii, ugrupowania,
cia dla partii lub innych osób, którym należy powyrazów uczestnictwa po- wierzyć sprawy publiczne,
litycznego. Wyboru nale- mimo iż dotyczy sumienia
ży dokonywać w zgodzie każdego z osobna, nie może
z wartościami. W każdym być wyborem wyłącznie inrazie wszelkie decyzje po- dywidualnym: „Do wspólwinny być zakorzenione not chrześcijańskich należy
w miłości i zmierzające do obiektywna analiza sytuacji
realizacji dobra wspólnego. własnego kraju, wyjaśnienie
Trudno znaleźć jedną po- jej w świetle niezmiennych
zycję czy opcję polityczną, wypowiedzi Ewangelii, sięktóra byłaby w pełni zgodna gnięcie do zasad myślenia,
z wymogami wiary chrze- do kryteriów osądu i dyrekścijańskiej. Twierdzenie, że tyw działania, zawartych
jakaś partia lub ugrupowa- w nauczaniu społecznym
nie polityczne w pełni od- Kościoła”. W żadnym przypowiadają wymogom wiary padku „nikomu nie wolno
i życia chrześcijańskiego zawłaszczać autorytetu Kopowoduje nieporozumienia. ścioła wyłącznie na rzecz
Chrześcijanin nie może własnego rozwiązania”.
znaleźć partii w pełni od- Wierni powinni raczej starać
powiadającej wymaganiom się „w szczerej rozmowie
etycznym zrodzonym z wia- oświecać siebie nawzajem,
ry i przynależności do Kodokończenie na str. 3
ścioła. Jego przynależność
W związku z kierowanymi
do mnie pytaniami dotyczącymi członkostwa w określonych partiach politycznych oraz ich wzajemnych
zobowiązaniach, pragnę
przypomnieć wymagania
katolickiej nauki społecznej.

Chrystus Królem

Apel Przewodniczącego Wielkie partie polityczne
KEP do partii politycz- – korzystające z pieniędzy
nych
państwowych i chroniącego
ich pozycję progu wybordokończenie ze str. 2
czego – muszą mieć świazachowując wzajemną mi- domość swojej służebnej
łość i troszcząc się przede roli, powinności reprezenwszystkim o dobro wspól- towania środowisk, których
poparcia oczekują.
ne” (KKNS, 574).
Wychodząc od tych sformułowań, kieruję się z serdecznym apelem do partii
politycznych o wypełnianie
swoich zobowiązań społecznych i wzajemnych w życiu
politycznym, zobowiązań
wobec całego społeczeństwa i reprezentatywnych
środowisk społecznych.

Do tych słów apelu dołączam
zapewnienie, że Kościół jest
solidarny z pracą i prawami
politycznymi środowisk,
które konsekwentnie, pozytywnie i twórczo angażują
się na rzecz cywilizacji życia, praw rodziny i wartości
kultury chrześcijańskiej.
Abp Stanisław Gądecki

Piesza Pielgrzymka do Jodłówki

5.IX.2015

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 15.30-17.00.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących
sekcjach:
*s. taneczna:

grupa młodsza - czwartek g. 15.00-17.00;

H. Mól

grupa starsza - piątek g. 15.00-17.00;

*s. komputerowa:

KCK;
poniedziałek g. 16.10;

S. Durski
*s. teatralna:

sala komputerowa;
środa g. 16.00;

ks. M. Berdechowski
*s. plastyczna:

scena KCK;
wtorek g. 15.30-17.00;

W. Kruk
*s. judo:

sala plastyczna;
środa godz. 15.00-20.00; piątek g. 17.00-

ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:

20.00; KCK;
codziennie g. 16.00;

K. Dziukiewicz

sala sportowa;

*s. fotograficzna:

druga i czwarta sobota miesiąca g. 15.00;

ks. G. Gładysz
*s. muzyczna-gitara:

sala oazowa;
grupa początkująca - poniedziałek

ks. R. Wójtowicz

g. 16.00-17.00, grupa zaawansowana - wtorek

*s. krótkofalarska:

g. 16.00-17.00; sala oazowa;
czwartek g. 17.00;

T. Mazur
*s. bilarda:

sala oazowa;
środa, piątek g. 13.00-15.00

P. Maciałek

KCK;

Tenis stołowy

Derby dla Kolpinga!
Superliga

AZS Politechnika Rzeszów
- PKS Kolping Frac Jarosław 0 : 3
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Bartosz Such - 1, Robert Floras - 1.

Pieszo szło około 1500 osób, autokarami dojechało ok. 200 osób.
Ponad 300 osób przybyło prywatnymi samochodami. Całość koordynował ks. prałat Andrzej Surowiec. Uroczystą Mszę św. sprawował
Abp Józef Michalik w asyście 21 księży.

Robert Floras

Bartosz Such
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 13 IX 15 GRUPA I
Niedziela 20 IX 15 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża żeńska I
św. Teresy - p. Dzierża + Róża
XIV św. Elżbiety - p. Balawender
PONIEDZIAŁEK – Róża II św.
Marii - p. Dąbrowska + Róża
XVII św. Brygidy - p. Waszczuk
WTOREK – Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII p. Rzepa
ŚRODA – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny - p. Wielgos + Róża XI
św. Agnieszki - p. Staroń
CZWARTEK – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca
IV - p. Kopczacki
PIĄTEK – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki - p. Skorupska
SOBOTA – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel
+ Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

04.09.2015 r. os. 1000-lecia bl. 12
m. 1-22. Nikt nie przyszedł.
07.09.2015 r. ul. Morawska 3
m. 1-23. Sprzątali i ofiara: Bała,
Komsza + 1 os. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Dziś w drugą niedzielę miesiąca jest u nas w kościele specjalna składka w kopertach na
utrzymanie kościoła i inwestycje
parafialne. Dziękujemy za ofiary
na schody i szopkę.
3. Dziękujemy też naszym parafianom za udział w pieszej pielgrzymce do Jodłówki i pomoc
w organizacji.
4. W poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a
we wtorek wspomnienie Matki
Bożej Bolesnej. Zapraszamy
na Msze św. poranne lub wieczorne.
5. W piątek święto św. Stanisława
Kostki, patrona Polski i patrona
młodzieży.
6. W tym tygodniu Kwartalne
Dni Modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
14 IX 15 (poniedziałek wieczorem) ul. Morawska 1B m. 1-20
oraz 19 IX 15 (sobota rano) ul.
Na Skarpie, Stojałowskiego, Słoneczna, Boczna Słonecznej.
8. W związku z narastającymi problemami uzależnień,
Ruch Światło-Życie wychodzi
z inicjatywą czuwania przy Krzyżu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, aby wypraszać dla ludzi łaskę
wyzwolenia. Peregrynacja Krzyża
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
w jarosławskich parafiach odbędzie się w dniach 14-22 września. Krzyż do naszej parafii
przybędzie w niedzielę 20 wrze-

Polecamy w modlitwach
Do Wspólnoty Kościoła włączone
w rocznicę ślubu:
zostały:

Martyna Sabina ŁAKOMSKA
Maja Maria SZYMCZYCHA
Odeszła do Pana:
Janina KAMIŃSKA
Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.
Koszty Parafii I-VIII 2015
* gaz - 39 224,31 zł
* prąd - 13 709 zł
* woda + ścieki - 3 765 zł
Razem - 56 698,31 zł

13.09.03 – Radosław i Agnieszka J.
13.09.08 – Rafał i Anna B.
13.09.08 – Łukasz i Katarzyna P.
14.09.02 – Bogusław i Agnieszka B.
14.09.13 – Kamil i Bożena D.
15.09.90 – Zdzisław i Małgorzata S.
15.09.01 – Grzegorz i Anna P.
15.09.12 – Dariusz i Barbara H.
15.09.12 – Damian i Agnieszka M.
16.09.95 – Krzysztof i Stanisława K.
16.09.00 – Wojciech i Agnieszka D.
16.09.00 – Tomasz i Justyna D.
16.09.00 – Wacław i Magdalena Ch.
17.09.88 – Piotr i Alina W.
17.09.94 – Robert i Małgorzata ML.
17.09.11 – Marek i Agata J.
18.09.99 – Witold i Dorota B.
18.09.99 – Mariusz i Sylwia M.
18.09.04 – Jerzy i Aneta Sz.
18.09.04 – Sebastian i Monika K.
18.09.04 – Bogusław i Marta K.

Niedziela 13 IX

śnia wieczorem i na Mszy św.
o godz. 18.00 zostanie uroczyście
wprowadzony. Po Eucharystii
odbędzie się czuwanie. Do tej
modlitwy zapraszamy wszystkich wiernych, a zwłaszcza tych,
którzy mają w swoich rodzinach
osoby zniewolone nałogami. Bardzo prosimy wszystkich parafian,
a szczególnie róże różańcowe
o modlitwę w intencji wyzwolenia i peregrynacji. Więcej szczegółów na plakacie.
9. Na początku roku formacyjnego prosimy, aby wszystkie
wspólnoty starały się być na
swoich Mszach św. w ciągu
miesiąca. A wszystkich wiernych czyli zarówno dzieci jak
i dorosłych zachęcamy do wstępowania do licznych naszych
wspólnot.
10. Od jutra rozpoczynają się
normalne zajęcia w ramach
świetlicy „U Kolpinga”. Pierwsze spotkania organizacyjne
w sekcjach odbędą się wg porządku umieszczonego w gazetce. Zapraszamy dzieci, rodziców
i nauczycieli.
11. Wraz z rozpoczęciem działalności świetlicy zachęcamy dorosłych do większej pomocy przy
jej funkcjonowaniu i dziękujemy
za wszystkie gesty życzliwości.
12. W kiosku można zapisać
się na autokarową pielgrzymkę
Róż Różańcowych z całej diecezji do Miejsca Piastowego,
która odbędzie się 26 września.
Koszt od osoby 25 zł. Zapisy
w kiosku. Bardzo zachęcamy.

8:00

++ Marek Szpindor, oraz Helena, Józef Dzik.

9:30

++ Zofia, Marian i Ryszard.

11:00

+ Emilia Prokuska (13).

12:15

Za parafian.

16:00

+ Jan Wardyga w 4 roczn.
śmierci.

18:00

+ Lucjan Zarzeczny.

7:00

+ Marek Kamiński - int. od
sąsiadów bl. nr 3.

Poniedziałek 14 IX

1) + Emilia Prokuska (14).
2) Dziękczynna za 7 lat małżeń18:00 stwa Anny i Rafała z prośbą
o Boże błogosł. i opiekę MB dla
nich i ich dzieci.
Wtorek 15 IX
7:00

+ Anna Morończyk w 12 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Emilia Prokuska (15).
2) + Józef w 14 roczn. śmierci.
Środa 16 IX

7:00
18:00

1) + Emilia Prokuska (16).
2) ++ Zofia, Andrzej, Janina,
Janina.
Czwartek 17 IX

7:00

1) + Emilia Prokuska (17).
2) Dziękczynna z prośbą
o dalsze Boże błogosł. i opie18:00
kę MB dla Marii w 50 roczn.
urodzin - int. Rodziców, siostry
i dzieci.
Piątek 18 IX

7:00

++ Wanda Majcher w 15
roczn. śmierci, Barbara Pucyło
w 2 roczn. śmierci, Stanisław
Słowik w 18 roczn. śmierci.

1) + Emilia Prokuska (18).
2) Dziękczynna za otrzymane
18:00 łaski z prośbą o Boże błogosł.
i potrzebne łaski członkiń Róży
św. Faustyny.
Sobota 19 IX

w rocznicę śmierci:
19.09.85 – Wincenty Chmielowicz
16.09.88 – Jan Fecko
15.09.90 – Paweł Kostusik
15.09.95 – Wiesław Jarosz
17.09.96 – Bronisława Kuzyszyn
19.09.96 – Stanisława Sobkowiak
18.09.97 – Aleksandra Zwarycz
13.09.98 – Jan Wnuk
16.09.99 – Zbigniew Zakrzewski
19.09.01 – Zofia Widacka
17.09.02 – Maria Winiarz
13.09.03 – Mieczysław Magdziak
17.09.04 – Marian Jabłoński
18.09.04 – Tadeusz Szewczyk
13.09.05 – Franciszek Kiełt
15.09.09 – Irena Piekuś
15.09.10 – Józef Bukowy
17.09.10 – Bogumiła Kupczakiewicz
13.09.11 – Jan Wardyga
13.09.11 – Bronisław Dzik
15.09.11 – Kazimiera Czepiel
19.09.11 – Wiktor Wywrót

7:00

++ Józef, Mieczysław, Antoni,
Aniela, Szymon, Władysław,
Piotr, Marianna, Paweł.

1) + Emilia Prokuska (19).
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
18:00 błogosł. w 10 roczn. ślubu dla
Ewy i Łukasza, oraz ich dzieci
- int. Rodziców i siostry.
Niedziela 20 IX
8:00

++ Ryszard i Józef.

9:30

+ Emilia Prokuska (20).

11:00

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i potrzebne łaski w 78
roczn. urodzin dla Eugenii.

12:15

Za parafian.

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla Grzegorza i Kata16:00
rzyny Cieślak z okazji 18 roczn.
ślubu.
18:00

+ Lucjan Zarzeczny.

