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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Uroczystość NMP Częstochowskiej, obchodzona 26 sierpnia,
ściśle związana jest z sanktuarium maryjnym w Częstochowie,
w którym od końca XIV wieku otaczany jest wielką czcią obraz Bożej
Rodzicielki. Pochodzenie obrazu,
osnute legendami, pozostaje dotąd
niewyjaśnione.
Obraz Matki Bożej do Częstochowy sprowadził Władysław
Opolczyk, książę opolski, z zamku
w Bełżcu gdzie cieszył się szczególnym kultem wiernych i umieścił
w ufundowanym przez siebie
klasztorze, do którego sprowadził
z Węgier ojców paulinów. Obraz
bardzo szybko zasłynął cudami.
W roku 1429 król Władysław
Jagiełło w liście do papieża Marcina V pisał o tym miejscu, że na
Jasnej Górze koło Częstochowy
dzieją się często tajemnice licznych cudów. Jasna Góra powoli
stawała się głównym ośrodkiem
kultu maryjnego w całej Polsce
i zarazem duchową stolicą naszej
Ojczyzny.

Obraz przedstawia Maryję
z Dzieciątkiem Jezus na ręku.
W 1430 roku miał miejsce napad
na klasztor i częściowe uszkodzenie obrazu. Jakby na przekór
wydarzenie to przyczyniło się do
rozwoju kultu Matki Bożej z Częstochowy, zwanej także „Czarną
Madonną”. Z czasem klasztor

na Jasnej Górze stał się twierdzą
obronną stawiającą czoło najazdowi szwedzkiemu w 1655 r.
Zwycięska obrona Jasnej Góry
sprawiła, że sanktuarium to zdobyło sławę w całej Polsce. W roku
1717 biskup Szembek dokonał
pierwsze koronacji obrazu koronami papieskimi. Po wielu staraniach
paulinów papież Pius X w roku
1904 ustanowił dla sanktuarium
specjalne święto Matki Bożej
Częstochowskiej na 24 sierpnia.
Następnie papież Pius XI, w roku
1931 ustalił obchód święta na 26
sierpnia. Od 1956 roku święto obchodzone jest w całej Polsce.
Kościół w Polsce prosi w liturgicznej modlitwie o uwolnienie od
wszelkiego zła i niebezpieczeństwa
oraz o opiekę nad wszystkimi jego
dobrymi dziełami. Maryja jest dla
naszego narodu Matką i Królową
i dlatego uciekamy się do Niej we
wszystkich naszych potrzebach
i szukamy Jej pośrednictwa i wstawiennictwa.

Trwają zapisy na Pielgrzymkę do Jodłówki
Nie zwlekaj!

Dziś zbiórka na rzecz głodujących w Afryce
W związku z katastrofalną suszą panującą
w Afryce Wschodniej i w krajach tzw. Rogu
Afryki (Somalia, Erytrea, Dżibuti, Etiopia), najpoważniejszą od 60 lat, Benedykt
XVI zwrócił się z apelem o pomoc dla 12
mln głodujących. O pomoc w przezwyciężeniu kryzysu humanitarnego zwrócili się
również biskupi Wschodniej Afryki. Głód
i pragnienie zmuszają tysiące ludzi do rozpaczliwego poszukiwania pomocy, także
do ucieczki do sąsiednich krajów. W obozach dla uchodźców panują katastrofalne
warunki żywieniowe i higieniczne. Śmiercią głodową zagrożone jest co najmniej
pół miliona dzieci.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
przetrwać najtrudniejszy okres suszy.

I CZYTANIE: Iz 22,19–23
Klucz domu Dawidowego

REFREN PSALMU: Panie, Twa
łaska trwa po wszystkie wieki.
II CZYTANIE: Rz 11,33–36

Hymn na cześć mądrości Bożej

EWANGELIA: Mt 16,13–20

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

...Odpowiedział Szymon Piotr:
„Ty jesteś Mesjaszem, Synem
Boga żywego”...
...Otóż i Ja tobie powiadam: Ty
jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy
piekielne go nie przemogą.
I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążesz
na ziemi, będzie rozwiązane
w niebie”...
Kalendarz wydarzeń

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

5 - 8. IX.

Zapisy do świetlicy
„U Kolpinga”



Chrystus Królem

Grekokatolicy świętują
wiu została zbudowana w latach
1717 - 1747, a przebudowana
w latach 1911 - 1912.
W czwartek 18 sierpnia wierni
z tutejszej Cerkwi wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście
obchodzili XV-lecie koronacji
Obrazu Matki Bożej Bramy Miłosierdzia, który znajduje się
wewnątrz cerkwi. Wśród zaproszonych gości był m.in. krakowski kardynał, aktualny nuncjusz
w Polsce i patriarcha z Kijowa.

Cerkiew greckokatolicka Przemienienia Pańskiego w Jarosła-

Wyraz
wdzięczności
W czasie Uroczystości Wojska
Polskiego nasz ks. Prałat ppłk rez.
WP pełniący funkcję kapelana
Wojska, Policji i innych Służb
Mundurowych otrzymał Medal
„XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Gratulujemy.

Czy bezpieczeństwo twojej rodziny ma dla Ciebie znaczenie?
Często towary przemycane to szkodliwe lub wręcz trujące podróbki.
Służba Celna najczęściej zatrzymuje podrabiane papierosy, ale bardzo
niebezpieczne są także podrabiane zabawki, alkohol, kosmetyki, leki
i odzież dziecięca. Kupowanie ich to narażanie bliskich na działanie
toksycznych i rakotwórczych substancji.
Czy wiesz, że…
Przemyt „zabija” miejsca pracy, zabiera pracę przedsiębiorcom,
handlowcom, rolnikom oraz każdemu, kto jej szuka.
Kupowanie przemycanych towarów powoduje, że mniej pieniędzy
wpływa do budżetu, co oznacza mniejsze inwestycje np. na drogi,
szpitale, szkoły, bezpieczeństwo.
Kolejki tworzone przez przemytników sprawiają, że uczciwi podróżni, turyści i przedsiębiorcy muszą dłużej czekać na przekroczenie
granicy.
Wielu przemytników, mimo nieuczciwych zarobków, dodatkowo
ustawia się w kolejce po zasiłek z pomocy społecznej – wszyscy za
to płacimy.
Z pieniędzy zarobionych na przemycie często finansowany jest
handel bronią czy narkotykami oraz inna działalność zorganizowanych
grup przestępczych.
Przemytnicy często przewożą papierosy ukryte w zbiornikach na
odchody (w autobusowych i kolejowych toaletach) oraz w bakach
z paliwem.
Służba Celna co roku zatrzymuje prawie 30 milionów paczek
papierosów, 16 tys. spraw kieruje do sądów, 500-600 samochodów
jest rekwirowanych.

12.00 - Uroczysta Msza św.
Kolegiata Jarosławska

Przewodniczy Abp J. Michalik

Zachęta dla wiernych
Archidiecezji Przemyskiej
Decyzją naszego Pasterza od nowego roku liturgicznego
rozpoczynamy w kościołach naszej archidiecezji dwuletni cykl kazań katechizmowych. W liście do kapłanów
Abp Michalik wyjaśnia: „Celem jest twórcze sięgnięcie
do Katechizmu Kościoła Katolickiego, aby pogłębić
znajomość prawd wiary, norm etycznych i moralnych,
a następnie przez modlitwę w pełniejszy sposób uczestniczyć w życiu
Kościoła. Jestem przekonany, że będzie to szczególna pomoc w odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być katolikiem we współczesnych
warunkach.
W liście programowym na nowy rok przeżywany pod hasłem
„W komunii z Bogiem” wskazałem na „biblijną formację stowarzyszeń, grup modlitewnych i wspólnot duszpasterskich, istniejących
w parafii”. Prowadząc formację biblijną koniecznie trzeba sięgać do
bogactwa treści zawartej w katechizmie, aby bezpiecznie oddychać
zdrowym powietrzem Kościoła. Zachęcam każdego z katechetów
i duszpasterzy do wzmożonej pracy z wszystkimi grupami apostolskimi istniejącymi w naszych parafiach. Podstawą zwrócenia większej
uwagi na Katechizm Kościoła Katolickiego są ciągle aktualne słowa
bł. Jana Pawła II.
Katechizm Kościoła Katolickiego, autorytatywnie przekazany przez
Jana Pawła II całemu Kościołowi, został przyjęty w duchu autentycznej komunii kościelnej. W swej istocie i celowości stanowi „narzędzie”
w przekazywaniu wiary w procesie katechizacji i duszpasterstwie.
„Jest on cennym darem, ponieważ wiernie przedstawia niezmienną
doktrynę chrześcijańską; jest darem bogatym w starannie i głęboko
opracowaną treść; jest darem pożytecznym, zważywszy na potrzeby
i oczekiwania naszych czasów. Przede wszystkim jednak Katechizm
jest darem prawdziwym, przedstawia bowiem prawdę objawioną przez
Boga w Chrystusie i przez Niego powierzoną Jego Kościołowi. Ukazuje tę prawdę w świetle Soboru Watykańskiego II w takiej postaci,
w jakiej stanowi ona treść wiary, liturgii, życia i modlitwy Kościoła,
a czyni to, aby pomóc ludziom w doskonałym przylgnięciu do Osoby
Chrystusa” (Jan Paweł II, 7 grudnia 1992 r.)”.

Pielgrzymka do Lwowa
W dniach 30-31 VIII organizowana jest pielgrzymka do Lwowa. W programie pielgrzymki m.in. Katedra Rzymskokatolicka,
Katedra Ormiańska, kaplica Boimów, Katedra Grekokatolicka św.
Jura, Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, Wysoki
Zamek i panorama miasta, Opera. Koszt pielgrzymki: 200 zł.
W cenie także nocleg w hotelu oraz 3 posiłki, ubezpieczenie
i przejazd klimatyzowanym autokarem. Zapisy i szczegóły
u ks. Daniela Odora - naszego wikariusza. Prosimy o szybkie
podejmowanie decyzji (ze względu na konieczność wcześniejszej
rezerwacji w hotelu).

Chrystus Królem

Zapisy są obowiązkowe
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.



Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz parafia Chrystusa
Króla w Jarosławiu zapraszają
do włączenia się w organizowaną po raz trzeci ogólnopolską
akcję Caritas „Tornister pełen
uśmiechów”, która ma zapewnić dzieciom z rodzin wielodzietnych oraz pochodzących
z rodzin biednych radosne rozpoczęcie roku szkolnego. Każde
dziecko uczestniczące w pikniku otrzyma tornister, w którym
znajdą się podstawowe przybory
i artykuły szkolne.
W programie m.in.: Msza
Uwaga! Osoby, instytucje św., gry, zabawy, konkursy,
i rozdanie upomini firmy, chcące włączyć się obiad
ków
w akcję „Tornister pełen uśmiechu” mogą współtworzyć i wspierać akcję kontaktując się z Biurem Caritas, ustalając konkretną formę zaangażowania i udzielanego wsparcia.
Zachęcamy do współpracy!
Wyślij SMS o treści POMAGAM pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)
lub dokonaj wpłaty na konto z dopiskiem: TORNISTER
CARITAS Konto bankowe: PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045

Tenis stołowy
I liga wzmocniona
W nowym sezonie 2011/2012 nasza drużyna klubowa z I ligi wystąpi
w bardzo silnym składzie, który da szansę walczyć o czołowe miejsce
w lidze. Wystąpimy też w II i V lidze. Natomiast rezygnujemy z występów w III lidze.

Skład drużyny I ligowej PKS Kolping-Jarosław w sezonie 2011/2012 (od lewej):
Dariusz Kiełb, Vitali Nekhviadovich (Białoruś), Marek Klasek (Czechy), Krzysztof
Marcinowski.

Z klubu odeszli Aleksandr Kuchuk i Tomasz Klag. Głównymi trenerami
naszego klubu będą: Jacek Flaumenhaft, Konrad Zieliński oraz przewodniczący Zarządu Klubu Bogusław Czerep. W nowym sezonie liczymy na
dalsze wsparcie naszych sponsorów, którymi byli: Urząd Miasta Jarosławia, Sokołów SA, Frac, Restauracja Kalsyczna, Restauracja Azjatycka
„U Thanga”, Drukarnia Kolordruk.

W czasie uroczystości będzie
świadectwo osoby uzdrowionej

Burmistrz ogłasza
Fragment sutanny z krwią
relikwia I stopnia

Relikwie zostaną umieszczone w pięknym posrebrzanym relikwiarzu
w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Do pokrycia kosztów brakuje ok. 6
tys. zł.

„Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór wniosków na stypendia
socjalne dla uczniów zamieszkałych na pobyt stały na terenie Gminy
Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2011/2012. Do otrzymania
dofinansowania kwalifikują się uczniowie pochodzący z rodzin,
w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł
netto miesięcznie na jedną osobę. Szczegółowe informacje oraz druki
wniosków dostępne są w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Jarosławia ul. Rynek 6, lip. pok. nr 22, a także na
stronie internetowej miasta Jarosławia - www.jaroslaw.pl.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 września 2011 r. w w/w Wydziale”.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 21 VIII 11 GRUPA II
Niedziela 28 VIII 11 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
PONIEDZIAŁEK – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
WTOREK – Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
ŚRODA – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
CZWARTEK – Róża VI św. Krzysztofa
- p. Osuch
PIĄTEK - Parafialny Klub Sportowy
Kolping-Jarosław
SOBOTA – Armia Pana + Wspólnota osób zbierających składki na
inwestycje
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

13.08.2011 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
76-85. Sprzątali i ofiara: Barańska
Marzena i Dominika. Razem – 10
zł na środki czystości i kwiaty.
Pomogli: K. i J. Stopowie.
16.08.2011 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 86-75. Sprzątali i ofiara: T. i B.
Czerepowie, Kogut. Razem – 30 zł
na środki czystości i kwiaty.
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
Marek MICHALAK
s. Stefana i Stanisławy
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Justyna PROKOP
c. Józefa i Aleksandry
zam. Dynów
Grzegorz ARIAN
s. Franciszka i Kazimiery
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Joanna BATOR
c. Krzysztofa i Aliny
zam. Sołonka

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Na tablicy przed kościołem został umieszczony na plakacie pełny
tekst apelu pracowników publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Jarosławiu, którzy uważają, że
niesłusznie przegrali przetarg na
świadczenie usług medycznych
w naszym powiecie i teraz oczekują na pomoc.
3. W piątek (26 VIII) Uroczystość
NMP Częstochowskiej. W tym
dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Msze św. będą o godz. 7.00 i 18.00.
Zapraszamy.
4. Za tydzień w niedzielę (28 VIII)
odbędą się Dożynki Diecezjalne
na placu przed Jarosławską Kolegiatą. Mszy św. o godz. 12.00
będzie przewodniczył Abp Józef
Michalik.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 22
VIII 2011 (poniedziałek wieczorem)
Słoneczne bl. 4 m. 11-25 oraz 27 VIII
2011 (sobota rano) os. Słoneczne
bl. 4 m. 26-35.
7. W najbliższą 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.
Zarejestrowane dzieci otrzymają
tornistry.
8.Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę naszej parafii do Sanktuarium MB
w Jodłówce, która odbędzie się 3
września. Ze względu na bezpieczeństwo na drodze i rygorystycz-

ne przepisy o Ruchu Drogowym
pielgrzymi są 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, natomiast ci, którzy
chcą powrócić do Jarosławia autobusem muszą wykupić bilet w cenie 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. Proponujemy, aby
odpowiedzialnymi za śpiew byli:
Oaza – w grupie św. Antoniego,
KSM – w grupie św. Andrzeja,
a parafialny chór w grupie św.
Józefa. Prosimy aby nie zwlekać
z zapisami do ostatniej chwili.
9. Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy w ostatnim czasie przekazali ofiary na relikwiarz Jana Pawła
II. Na dzień dzisiejszy brakuje
jeszcze ok. 6 tys. złotych.
10. Dzisiejsza zbiórka do puszek
przed kościołami w całej Archidiecezji przeznaczona jest na pomoc
głodującym w Sudanie i Erytrei.
Pozyskane w ten sposób środki
pomogą głodującym przetrwać
najtrudniejszy okres suszy w tych
regionach.

21.08.99 – Bartłomiej i Monika G.
21.08.99 – Dariusz i Wioletta L.
21.08.99 – Piotr i Bernadetta Ł.
21.08.04 – Dariusz i Dorota Sz.
21.08.04 – Dominik i Agnieszka S.
21.08.10 – Andrzej i Katarzyna K.
21.08.10 – Krystian i Magdalena D.
21.08.10 – Paweł i Monika S.
22.08.87 – Mariusz i Halina P.
22.08.87 – Andrzej i Dorota K.
22.08.92 – Roman i Barbara M.
22.08.09 – Sławomir i Aneta W.
23.08.86 – Tadeusz i Czesława Ś.
23.08.97 – Waldemar i Ewa F.
23.08.03 – Piotr i Anna P.
23.08.03 – Paweł i Monika C.
23.08.03 – Artur i Joanna K.
23.08.08 – Mateusz i Barbara S.
24.08.85 – Janusz i Jolanta O.
24.08.02 – Grzegorz i Iwona D.
25.08.90 – Maciej i Elżbieta Z.
26.08.89 – Andrzej i Danuta P.

9:30
11:00

12:15

16:00
18:00

26.08.95 – Grzegorz i Barbara P.
26.08.00 – Marek i Edyta D.
26.08.00 – Jarosław i Iwona K.
26.08.00 – Jarosław i Agata Ł.
26.08.00 – Paweł i Aneta T.
26.08.06 – Łukasz i Katarzyna P.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
26.08.06 – Grzegorz i Anna Ż.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
27.08.94 – Wojciech i Małgorzata P.
27.08.94 – Wojciech i Beata C.

w rocznicę śmierci:
25.08.83 – Andrzej Sęk
23.08.94 – Waleria Rech
26.08.95 – Zdzisław Goleniowski
26.08.95 – Jerzy Korzeń
25.08.02 – Zdzisław Rzepa
21.08.06 – Kazimierz Jasiński
24.08.06 – Janina Jabłońska
23.08.07 – Danuta Karpińska
26.08.07 – Konstancja Bejnarowicz
21.08.09 – Lesław Kulpa
22.08.09 – Ryszard Chmielowicz

Za parafian.
+ Zenon Barszcz w 5 roczn.
śmierci.
++ Franciszek Sudoł w 2 roczn.
śmierci, Józefa, Janusz, Jan.
Dziękczynna w 42 roczn. sakramentu małżeństwa Władysławy
i Eugeniusza o potrzebne łaski
na dalsze lata życia.
++ O radość nieba dla Rodziców
z obu stron: Karolina i Andrzej
oraz Agnieszka i Marcin.
+ Andrzej Jacek Legeny.
Poniedziałek 22 VIII

7:00

18:00

+ Jan Kuzia - int. od Janusza
i Bogumiły Gwóźdź z Rodziną z Kęt i Rodziny Mitoraj
z Osieka.
++ Marco Biaki oraz Maria
i Anzelmo Leonardi.
Wtorek 23 VIII

7:00
18:00

O błogosł. Boże dla Rodziny.
O Boże błogosł. i dary Ducha
Św. dla Moniki i Pawła w 8
roczn. ślubu.
Środa 24 VIII

7:00
18:00

+ Teresa Kogut - od sąsiadów.
Czwartek 25 VIII

7:00

18:00

1) ++ Weronika i Ludwik Pichitko.
2) W 10 roczn. ślubu Alicji i Piotra
w int. dziękczynnej oraz
o szczęśliwe rozwiązanie.
Piątek 26 VIII

7:00
18:00

++ Konstancja i Stanisław.
Sobota 27 VIII

7:00
18:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

Niedziela 21 VIII
8:00

Za dzieci, wnuki i prawnuki
o zdrowie, opiekę i błogosł. Boże
i w intencji Bogu wiadomej.
Niedziela 28 VIII

8:00
9:30
11:00

12:15

Za parafian.
+ Teresa Kogut - od sąsiadów.
Dziękczynna za udaną operację
oraz o Boże błogosł. dla Marii
i całej Rodziny.
+ Marek Mierzejewski - od
sąsiadów z os. Niepodległości
bl. 2.

16:00
18:00

+ Tadeusz Mrozek.

Dziękujemy za ofiary na relikwiarz
Jana Pawła II:

M. i W. Rogula, M. i J. Hudycz, J. i K. Dobrowolski,
S. i S. Strójwąs, H. i T. Szyper,
D. i G. Tendajowie, A. i P. Harasik,
E. i M. Bilik, J. i J. Kubas, J. Zwarycz, R. Rokosz, B. Bartosz, Rokosz, Kolasa, Kud, S. Mierzwa,
T. Zierkiewicz. Razem 1140 zł.

