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(574) 26 sierpnia 2012

Dziś ! o godz. 17.00 ważny
odczyt i wyjatkowa wystawa

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Prz 8,22-35
Maryja stolicą mądrości

REFREN PSALMU: Tyś wielką
chlubą naszego narodu.
II CZYTANIE: Ga 4,4-7

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

EWANGELIA: J 2,1-11

Wesele w Kanie Galilejskiej

14 sierpnia 2012 r.

W Kanie Galilejskiej odbywało
się wesele i była tam Matka
Jezusa. Zaproszono na to wesele
także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają
już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie
nadeszła godzina moja”. Wtedy
Matka Jego powiedziała do sług:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie”. Stało zaś tam sześć
stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,
z których każda mogła pomieścić
dwie lub trzy miary. Rzekł do
nich Jezus: „Napełnijcie stągwie
wodą”. I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował
wody, która stała się winem, i nie
wiedział, skąd ono pochodzi, ale
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego
i powiedział do niego: „Każdy
człowiek stawia najpierw dobre
wino, a gdy się napiją, wówczas
gorsze. Ty zachowałeś dobre
wino aż do tej pory”. Taki to
początek znaków uczynił Jezus
w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli
w Niego Jego uczniowie.

8.IX. g. 6.30

Piesza Pielgrzymka
do Jodłówki

9.IX. Opactwo
- Aula g. 18.00
Spotkanie otwarte dla
mieszkańców
z ks. St. Małkowskim

2

Chrystus Królem

Uroczystość Najświętszej Maryi Wspólne Przesłanie Do Narodów
Panny Częstochowskiej
Polski i Rosji
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.
Obraz przedstawia Maryję
z Dzieciątkiem Jezus na ręku.
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. Papież ten podarował także korony, którymi powtórnie
ukoronowano obraz w 1910
roku. Następnie papież Pius
XI, w roku 1931 ustalił obchód
święta na 26 sierpnia. Od 1956
roku święto obchodzone jest
w całej Polsce.

Jordi Savall honorowym obywatelem

Na nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia otrzymał w styczniu, ale odebrał go dopiero 20 sierpnia – Jordi Savall.
Jordi Savall do Jarosławia przyjechał po raz drugi. Jego pierwszy koncert
w naszym mieście, w 2004 r. na Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych
Korzeni”, był niezapomnianym doświadczeniem, owocem tego koncertu jest
skomponowany przez artystę utwór „Jaroslaw”, który ukazał się na jednej z płyt
muzyka pt. „Misique du temps et de l’instant”. To między innymi zadecydowało
o przyznaniu przez Radę Miasta Jordi Savallowi tytułu honorowego obywatela.

W poczuciu odpowiedzialności
za teraźniejszość i przyszłość
naszych Kościołów i narodów
oraz kierując się pasterską
troską, w imieniu Kościoła
Katolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, zwracamy się ze słowem
pojednania do wiernych naszych Kościołów, do naszych
narodów i do wszystkich ludzi
dobrej woli.
W Chrystusie Bóg jednał ze
sobą świat, nie poczytując
ludziom ich grzechów, nam zaś
przekazując słowo jednania Ikona Matki Bożej Smoleńskiej
(2 Kor 5,19)
Chrystusa, stały się wielkim
Wyznając prawdę, że Jezus zgorszeniem, dlatego też poChrystus jest naszym pokojem dejmujemy nowe wysiłki,
i pojednaniem (por. Ef 2,14; które mają zbliżyć nasze KośRz 5,11), i mając świadomość cioły i narody oraz uczynić
powołania powierzonego nam nas bardziej wiarygodnymi
w duchu Chrystusowej Ewan- świadkami Ewangelii wobec
gelii, pragniemy wnieść swój współczesnego świata.
wkład w dzieło zbliżenia naszych Kościołów i pojednania Po II wojnie światowej i bolesnych doświadczeniach atenaszych narodów.
izmu, który narzucono naszym
narodom, wchodzimy dzisiaj
1. Dialog i pojednanie
na drogę duchowej i materialNasze bratnie narody łączy nej odnowy. Jeśli ma być ona
nie tylko wielowiekowe są- trwała musi przede wszystkim
siedztwo, ale także bogate dokonać się odnowa człowiechrześcijańskie dziedzictwo ka, a przez człowieka odnowa
Wschodu i Zachodu. Świa- relacji między Kościołami
domi tej długiej wspólnoty i narodami.
dziejów i tradycji wyrastającej
z Ewangelii Chrystusa, która Drogą ku takiej odnowie jest
wywarła decydujący wpływ na braterski dialog. Ma on dotożsamość, duchowe oblicze pomóc w lepszym poznaniu
i kulturę naszych narodów, się, odbudowaniu wzajemnea także całej Europy, wkracza- go zaufania i w taki sposób
my na drogę szczerego dialogu doprowadzić do pojednania.
w nadziei, że przyczyni się on Pojednanie zaś zakłada rówdo uleczenia ran przeszłości, nież gotowość do przebaczenia
pozwoli przezwyciężyć wza- doznanych krzywd i niesprajemne uprzedzenia i niepo- wiedliwości. Zobowiązuje
rozumienia oraz umocni nas nas do tego modlitwa: Ojcze
nasz (...) odpuść nam nasze
w dążeniu do pojednania.
winy, jako i my odpuszczamy
Grzech, który jest głównym naszym winowajcom.
źródłem wszelkich podziałów,
ludzka ułomność, indywidual- Apelujemy do naszych wierny i zbiorowy egoizm, a także nych, aby prosili o wybaczenie
naciski polityczne, doprowa- krzywd, niesprawiedliwości
dzały do wzajemnej obcości, i wszelkiego zła wyrządzonejawnej wrogości, a nawet do go sobie nawzajem. Jesteśmy
walki między naszymi naroda- przekonani, że jest to pierwmi. W następstwie podobnych szy i najważniejszy krok do
okoliczności doszło wcześniej odbudowania wzajemnego
do rozpadu pierwotnej jednoś- zaufania, bez którego nie ma
ci chrześcijańskiej. Podziały
dokończenie na str. 3
i rozłam, sprzeczne z wolą

Chrystus Królem
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Wspólne Przesłanie Do że trwałe pojednanie jako fun- Jezusa Chrystusa oraz nieść poszanowaniem i obroną życia
dament pokojowej przyszło- Dobrą Nowinę słowem i świa- każdej istoty ludzkiej od poNarodów Polski i Rosji
dokończenie ze str. 2

trwałej ludzkiej wspólnoty ani
pełnego pojednania.
Przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia. Pamięć
stanowi bowiem istotną część
naszej tożsamości. Jesteśmy ją
także winni ofiarom przeszłości, które zostały zamęczone
i oddały swoje życie za wierność Bogu i ziemskiej ojczyźnie. Przebaczyć oznacza jednak
wyrzec się zemsty i nienawiści,
uczestniczyć w budowaniu
zgody i braterstwa pomiędzy
ludźmi, naszymi narodami
i krajami, co stanowi podstawę
pokojowej przyszłości.

ści, może się dokonać jedynie
w oparciu o pełną prawdę
o naszej wspólnej przeszłości.
Apelujemy do wszystkich,
którzy pragną dobra, trwałego
pokoju oraz szczęśliwej przyszłości: do polityków, działaczy społecznych, ludzi nauki,
kultury i sztuki, wierzących
i niewierzących, do przedstawicieli Kościołów – stale
podejmujcie wysiłki na rzecz
rozwijania dialogu, wspierajcie
to, co umożliwia odbudowanie
wzajemnego zaufania i zbliża
ludzi do siebie oraz pozwala
budować wolną od przemocy
i wojen pokojową przyszłość
naszych krajów i narodów.

2. Przeszłość w perspektywie
przyszłości
Tragiczne doświadczenia XX
wieku dotknęły w większym lub
mniejszym stopniu wszystkie
kraje i narody Europy. Zostały
nimi boleśnie doświadczone
nasze kraje, narody i Kościoły. Naród polski i rosyjski
łączy doświadczenie II wojny
światowej i okres represji wywołanych przez reżimy totalitarne. Reżimy te, kierując się
ideologią ateistyczną, walczyły
z wszelkimi formami religijności i prowadziły szczególnie okrutną wojnę z chrześcijaństwem
i naszymi Kościołami. Ofiarę
poniosły miliony niewinnych
ludzi, o czym przypominają
niezliczone miejsca kaźni i mogiły znajdujące się na polskiej
i rosyjskiej ziemi.
Wydarzenia naszej wspólnej,
często trudnej i tragicznej historii, rodzą niekiedy wzajemne
pretensje i oskarżenia, które nie
pozwalają zagoić się dawnym
ranom.
Obiektywne poznanie faktów
oraz ukazanie rozmiarów tragedii i dramatów przeszłości staje
się dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalistów. Z uznaniem
przyjmujemy działania kompetentnych komisji i zespołów
w naszych krajach. Wyrażamy
przekonanie, że ich wysiłki
pozwolą poznać niezakłamaną
prawdę historyczną, dopomogą
w wyjaśnieniu wątpliwości
i przyczynią się do przezwyciężenia negatywnych stereotypów. Wyrażamy przekonanie,

3. Wspólnie wobec nowych
wyzwań
W wyniku politycznych i społecznych przemian, pod koniec
XX wieku nasze Kościoły
uzyskały możliwość pełnienia
swojej misji ewangelizacyjnej,
a zatem także kształtowania naszych społeczeństw w oparciu
o tradycyjne wartości chrześcijańskie. Chrześcijaństwo
wniosło w minionych dziejach
ogromny wkład w formowanie
duchowego oblicza i kultury naszych narodów. Dążymy także
dziś, w dobie indyferentyzmu
religijnego oraz postępującej sekularyzacji, do podjęcia
wszelkich starań, aby życie
społeczne i kultura naszych
narodów nie zostały pozbawione podstawowych wartości
moralnych, bez których nie ma
trwałej pokojowej przyszłości.
Pierwszym i najważniejszym
zadaniem Kościoła po wszystkie czasy pozostaje nadal głoszenie Ewangelii Chrystusa.
Wszyscy chrześcijanie, nie
tylko duchowni, ale i wierni
świeccy są powołani, by głosić
Ewangelię Pana i Zbawiciela

dectwem własnego życia, za- częcia do naturalnej śmierci.
równo w wymiarze prywatnym, Uważamy, że ciężkim grzerodzinnym, jak i społecznym. chem przeciw życiu i hańbą
współczesnej cywilizacji jest
Uznajemy autonomię władzy nie tylko terroryzm i konflikświeckiej i kościelnej, lecz opo- ty zbrojne, ale także aborcja
wiadamy się także za współpra- i eutanazja.
cą w dziedzinie troski o rodzinę,
wychowania, ładu społecznego Trwałą podstawę każdego spoi innych kwestii ważnych dla łeczeństwa stanowi rodzina
dobra społeczeństwa. Chcemy jako stały związek mężczyzny
umacniać tolerancję, a prze- i kobiety. Jako instytucja ustade wszystkim bronić funda- nowiona przez Boga (por. Rdz
mentalnych swobód na czele 1,28; 2,23-24), rodzina wymaga
z wolnością religijną oraz bro- szacunku i obrony. Jest ona bonić prawa do obecności religii wiem kolebką życia, zdrowym
w życiu publicznym.
środowiskiem wychowawczym, gwarantem społecznej
Dzisiaj nasze narody stanęły stabilności i znakiem nadziei
dla społeczeństwa. To właśnie
w rodzinie dojrzewa człowiek
odpowiedzialny za siebie, za
innych oraz za społeczeństwo,
w którym żyje.
Ze szczerą troską, nadzieją
i miłością patrzymy na młodzież, którą pragniemy uchronić przed demoralizacją oraz
wychowywać w duchu Ewangelii. Chcemy uczyć młodych
miłości do Boga, człowieka
i ziemskiej ojczyzny oraz kształtować w nich ducha chrześciwobec nowych wyzwań. Pod jańskiej kultury, której owocem
pretekstem zachowania zasady będzie szacunek, tolerancja
świeckości lub obrony wolności i sprawiedliwość.
kwestionuje się podstawowe
zasady moralne oparte na Deka- Jesteśmy przekonani, że Zmarlogu. Promuje się aborcję, euta- twychwstały Chrystus jest nanazję, związki osób jednej płci, dzieją nie tylko dla naszych
które usiłuje się przedstawić Kościołów i narodów, ale także
jako jedną z form małżeństwa, dla Europy i całego świata.
propaguje się konsumpcjoni- Niech On sprawi swoją łaską,
styczny styl życia, odrzuca się aby każdy Polak w każdym
tradycyjne wartości i usuwa Rosjaninie i każdy Rosjanin
z przestrzeni publicznej symbo- w każdym Polaku widział przyle religijne.
jaciela i brata.
Nierzadko spotykamy się też
z przejawami wrogości wobec
Chrystusa, Jego Ewangelii
i Krzyża, a także z próbami
wykluczenia Kościoła z życia publicznego. Fałszywie
rozumiana świeckość przybiera formę fundamentalizmu
i w rzeczywistości jest jedną
z odmian ateizmu.
Wzywamy wszystkich do
poszanowania niezbywalnej
godności każdego człowieka
stworzonego na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,27).
W imię przyszłości naszych
narodów opowiadamy się za

Zarówno Polacy, jak i Rosjanie
żywią głęboką cześć do Najświętszej Maryi Panny. Ufając
wstawiennictwu Matki Bożej,
polecamy Jej opiece wielkie
dzieło pojednania i zbliżenia
naszych Kościołów i narodów.
Przywołując słowa Pawła Apostoła: Sercami waszymi niech
rządzi pokój Chrystusowy (Kol
3,15), błogosławimy wszystkim
w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
+ Arcybiskup Józef Michalik,
Metropolita Przemyski
+ Cyryl, Patriarcha
Moskiewski i Wszechrusi
Warszawa, 17.08.2012
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 26 VIII 12 GRUPA I
Niedziela 2 IX 12 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
PONIEDZIAŁEK – Armia Pana +
Wspólnota osób zbierających składki
na inwestycje
WTOREK – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII p. Chomik
ŚRODA – Róża XVI św. Klary p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
CZWARTEK – Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym + Dzieło Pomocy
Powołaniom
PIĄTEK – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
SOBOTA – Krąg I św. Wojciecha +
Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
18.08.2012 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 36-50. Sprzątali i ofiara: Wasylowska, M. i O. Ustianowskie,
Chruszczyk + Maciej, Czereba,
Taciuch, Pich. Ofiara: Gaciarz,
Strawiński, Bartoszek, Jaworska.
Razem – 100 zł na środki czystości
i kwiaty.
20.08.2012 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 51-60. Sprzątali i ofiara: Piątek,
Gąsior, Darkowska, Cimirkiewicz.
Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Bartosz BAZAN
s. Mieczysława i Grażyny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Joanna Martyna KOŁODZIEJ
c. Mirosława i Magdaleny
zam. Strochcice

Dodatkowe ofiary na remont
elewacji i pamiątkową tablicę
ks. Ślusarczyka:
T. i C. Gilarscy, M.i Z. Pawełek, M. Iwanowicz (tablica);
S. i J. Duszko, T. Gąsior
(remont). Razem 400 zł.
W tej rubryce drukujemy nazwiska
tylko tych, którzy co miesiąc systematycznie składają drobne ofiary,
a oprócz tego przekażą jednorazowo
dodatkową ofiarę, lub nie składają
systematycznie ofiar, ale jednorazowo
przekażą powyżej 100 zł. Przy innym
podejściu byłoby to niesprawiedliwe
dla wielu comiesięcznych ofiarodawców, których nazwisk nigdy nie
podawaliśmy.

Ogłoszenia parafialne
1. W całej Archidiecezji 25
sierpnia zostało dokonanych
bardzo wiele zmian księży.
Zgodnie z wolą Ks. Arcybiskupa w tym dniu odeszli od
nas ks. Radosław Maziarz i ks.
Krzysztof Filipek, a na ich miejsca przyszli ks. Dariusz Styrna
i ks. Grzegorz Gładysz. Odchodzącym księżom dziękujemy za
bardzo ofiarną pracę na rzecz
naszej parafii oraz życzymy
wiele błogosławieństwa Bożego
i zachowujemy we wdzięcznej
pamięci zarówno odchodzących
jak i przychodzących nowych
duszpasterzy.
2. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
3. Dziś bezpośrednio po nabożeństwie w kościele, odbędzie się bardzo interesujący
i ważny wykład Piotra Chmielowca „Prymas Tysiąclecia
– Kardynał Stefan Wyszyński”. Później w KCK nastąpi
uroczyste otwarcie wystawy.
Ekspozycja wystawy w Katolickim Centrum Kultury będzie
trwała przez tydzień w dniach
26 sierpnia – 2 września 2012
r.
4. Dziś gościmy parafian
z Gródka Jagiellońskiego pod
Lwowem. S. Ludwika Jastrzębska pallotynka opowiada o życiu
parafii, a przedstawiciele chóru
śpiewają podczas liturgii. Po
Mszy św. będzie można nabyć
autorską płytę zespołu. Dochód
ze sprzedaży przeznaczony
jest na kontynuację rozbudowy domu duszpasterskiego,
w którym odbywają się spotka-

nia grup oraz próby chóru.
5. W tym tygodniu wypada
pierwsza sobota miesiąca. Na
nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
6. Spowiedź na pierwszy piątek
miesiąca 7 września będzie
połączona ze spowiedzią na
rozpoczęcie nowego roku nauki
szkolnej.
7. We wtorek (28 VIII) od godz.
9.00 do 16.00 na rynku w Jarosławiu przy Urzędzie Miasta
zorganizowana zostanie akcja
bezpłatnych badań słuchu.
8. Za tydzień składka przeznaczona jest na Seminarium.
9. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
10. Dyżur do sprzątania
kościoła 27 VIII 2012 (poniedziałek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 4 m. 76-85 oraz
31 VIII 2012 (sobota rano) os.
Słoneczne bl. 4 m. 86-95.
11. Bardzo dziękujemy za ofiary
na remont kościoła i na tablicę
dla ks. Antoniego Ślusarczyka
– pierwszego Proboszcza.
12. Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę z naszej
parafii do Sanktuarium MB
w Jodłówce. Zapisy na autobus są tylko do 30 sierpnia. Prosimy, aby nie zwlekać
z zapisami do ostatniej chwili.
13. W dzisiejszym numerze
tygodnika „Gość Niedzielny” znajduje się m.in. jedyna
w polskiej prasie rozmowa
z patriarchą Cyrylem I z okazji
podpisania dokumentu o pojednaniu narodów Polski i Rosji.

Niedziela 26 VIII
8:00
9:30

11:00

12:15

16:00

18:00

26.08.89 – Andrzej i Danuta P.
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.
27.08.11 – Daniel i Emilia B.
28.08.99 – Maksymilian i Małgorzata
W.
28.08.99 – Mariusz i Barbara W.
28.08.10 – Marcin i Anna K.

28.08.11 – Bogdan i Marta K.
30.08.97 – Paweł i Aneta Sz.
31.08.85 – Lucjan i Barbara Z.
31.08.96 – Piotr i Dorota B.
31.08.96 – Krzysztof i Justyna D.
31.08.02 – Piotr i Ewelina K.
31.08.06 – Mieczysław i Helena D.
01.09.01 – Adam i Magdalena B.
01.09.07 – Piotr i Barbara L.

w rocznicę śmierci:
30.08.94 – Bolesław Kondycki
26.08.95 – Zdzisław Goleniowski
26.08.95 – Jerzy Korzeń
31.08.95 – Marian Ponieważ
31.08.99 – Stanisława Michalak
30.08.04 – Mieczysław Frankowski
26.08.07 – Konstancja Bejnarowicz

Za parafian.
Poniedziałek 27 VIII

7:00
18:00

++ Zofia i Marzena - 8 roczn.
śmierci.

7:00

O zdrowie i błgosł. Boże dla
Janiny i Augustyna w 56
roczn. ślubu.

18:00

+ Zofia w roczn. ślubu.

7:00

O zdrowie i błogosł. Boże
dla Róży św. Klary i VI Róży
Boga Ojca.

18:00

++ Cecylia, Kazimierz.

7:00

+ Paweł Maciejewski.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 28 VIII

Środa 29 VIII

Czwartek 30 VIII

18:00

Piątek 31 VIII
7:00

++ Jan i Katarzyna.

18:00

+ Stanisława.
Sobota 1 IX

7:00

18:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

++ Waleria i Józef Rech.
++ Rodzice z obu stron:
Karolina i Andrzej, Agnieszka
i Marcin.
Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Heleny i Kazimierza
z prośbą o opiekę na dalsze
lata.
++ Konstancja w 5 roczn.
śmierci, Stanisław, Helena
i Romuald.
O bogosł. Boże dla Rodziny
w 1 roczn. ślubu Marty
i Bogdana.

O Boże błogosł. dla członkiń
Róży św. Barbary z prośbą
o łaskę zdrowia dla chorych
członków Róży.
Niedziela 2 IX

8:00
9:30
11:00

+ Helena.
+ Paweł Maciejewski.
++ Stefan i Daniel Czura.

12:15
16:00
18:00

+ Wanda Majcher w 12
roczn. śmierci.
Za parafian.

W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Anna SERWOŃSKA
Paweł MACIEJEWSKI

