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Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Kościół katolicki obchodzi 8 Twoje, Boża Rodzicielko,
września święto Narodzenia zwiastowało radość całemu
Najświętszej Maryi Panny.
Nie wiemy dokładnie, kiedy
narodziła się Maryja, a data
tego święta wynika z tradycji
kultu maryjnego.
Świętowane tego wydarzenia
niesie głęboką treść teologiczną. Narodzenie Maryi
było bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Zbawiciela.
Ojcowie Kościoła mówili,
że Maryja poprzedza przyjście Mesjasza tak jak nastanie jutrzenki zapowiada
pełny blask dnia. W liturgii
bizantyjskiej prawdę tę wyrażają słowa: „Narodzenie

a w liturgii zachodniej prośba
o wstawiennictwo tej, która
„dla całego świata stała się
nadzieją i jutrzenką zbawienia”.

Tradycja mówi o tym, że jej
rodzicami byli św. Anna i św.
Joachim, którzy doczekali
się córki dopiero w późnym
wieku. Należy pamiętać,
że Kościół wyznaje wiarę
w niepokalane (ale nie dziewicze, jak w przypadku Jezusa Chrystusa) poczęcie
Maryi, która została w ten
sposób zachowana od skaświatu: z Ciebie bowiem żenia grzechem pierworodwzeszło Słońce Sprawiedli- nym.
wości, Chrystus, nasz Bóg”,

Wychowywać do prawdy
List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania 14-20 września
2014 roku
nek, zwiastujący początek
nowego roku szkolnego
i katechetycznego. W ten
sposób otworzył się przed
nami nowy czas, w którym
nie tylko będziemy mogli
zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu,
ale także przeżywać radość
poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do
Umiłowani w Chrystusie takiej właśnie radości, płynącej z Ewangelii, zachęca nas
Panu, Siostry i Bracia,
Ojciec Święty Franciszek
Drodzy Rodzice, Nauczycie- w adhortacji Evangelii gaudium.
le i Wychowawcy,

w dniach 14-20 września
i zostanie poświęcona roli
prawdy w odpowiedzialnym
wychowaniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy
w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako
niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny.
1. Potrzeba uznania obiektywnej prawdy

Pan Bóg na kartach Biblii
przypomina nam rolę prawdy
i miłości w życiu człowieka. Źródłem tej troski jest
Droga Młodzieży, Kochane Podobnie, jak w latach po- miłość Stwórcy do stworzeprzednich, w tym miesiącu nia, poddawanego ciągłej
Dzieci!
będziemy przeżywać Ty- pokusie ulegania kłamstwu,
Kilka dni temu w polskich dzień Wychowania. Jego
dokończenie na str. 2
szkołach zabrzmiał dzwo- czwarta edycja odbędzie się

I CZYTANIE: Ez 33,7–9
Obowiązek upominania

REFREN PSALMU: Słysząc głos
Pana, serc nie zatwardzajcie.
II CZYTANIE: Rz 13,8–10

Miłość jest wypełnieniem Prawa

EWANGELIA: Mt 18,15–20
Upomnienie braterskie

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli
cię usłucha, pozyskasz swego
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź
ze sobą jeszcze jednego albo
dwóch, żeby na słowie dwóch
albo trzech świadków opierała
się cała sprawa. Jeśli i tych nie
usłucha, donieś Kościołowi.
A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin
i celnik. Zaprawdę powiadam
wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążecie
na ziemi, będzie rozwiązane
w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was
na ziemi zgodnie o coś prosić
będą, to wszystkiego użyczy im
mój Ojciec, który jest w niebie.
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich”.
Kalendarz wydarzeń

8 - 11. IX. KCK
g. 16.00 - 17.30
Zapisy do świetlicy
„U Kolpinga”

13. IX. g. 8.00
Wycieczka dzieci ze świetlicy do Wioski Fantasy

27. IX. g. 16.00
Festiwal Piosenki
Religijnej w Przemyślu
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Chrystus Królem

Wychowywać do prawdy talitaryzm” (Centesimus i zgodnej modlitwy (por. Mt
18,15.19). Chrześcijanin
annus, n. 46).
dokończenie ze str. 1
pragnący żyć w prawdzie,
którego ojcem jest „władca Warto w związku z tym jest powołany do ciągłej,
tego świata” (J 12,31). Pro- postawić pytanie: na czym twórczej przemiany siebie
rok Ezechiel w dzisiejszym polega wychowanie do i szukania duchowej siły we
czytaniu mówi o odpowie- prawdy? Polega ono na wspólnej modlitwie, w któdzialności „stróża domu tym, aby na wszystkich rej Zbawiciel jest szczególIzraela” (Ez 33,7) – odpo- etapach procesu wycho- nie obecny. Chrystus, który
wiedzialności wyrażającej wawczego – dokonującego jest Prawdą, jest przecież
się w wiernym przekazie się w domach, w przedszko- także Życiem, daje życie
słowa, pochodzącego z ust lach i szkołach – rodzice, i wzywa do dążenia ku pełni
Bożych. Znamiennym li- nauczyciele i wychowawcy życia. Święty Paweł w Listem Boga do człowieka ukazywali wartość odkry- ście do Rzymian, którego
jest Dekalog – dziesięć wania ostatecznej praw- fragment słyszeliśmy w dziprzykazań napisanych pal- dy o świecie, o człowieku siejszym drugim czytaniu,
cem Bożym na kamiennych i o Bogu. Ważne jest przy nawołuje do miłości bliźnietablicach (por. Wj 31,18). tym, aby pokazywali oni, go, wyrażającej się w przeTroska o ich zachowanie jak do tej prawdy dążyć strzeganiu przykazań (Rz
włącza się w szczególne za- i w jaki sposób kierować się 13,8-10). To w nich zawarta
danie chrześcijanina, który nią w codziennym życiu. jest wola Boga – doskonajest nieustannie wzywany W ten sposób dzieci i mło- ły porządek Boży wobec
do życia w duchu praw- dzież znajdą się w szkole świata stworzonego. Rozdy i miłości. Współcze- prawdy i będą wychowy- poznawanie jej to nic innego
sny świat próbuje narzucić wani przez prawdę. Tyl- jak poszukiwanie prawdy.
ludziom przekonanie, że ko wtedy będziemy mogli Tylko życie w prawdzie
nie ma żadnej obiektywnej z ufnością patrzeć w przy- pozwala właściwie osądzić
prawdy, a każdy człowiek szłość, mając pewność, że stan swojego ducha, a zararozumie i stosuje ją na swój dzięki temu ukształtuje się zem zdobyć się na wysiłek
własny, indywidualny spo- społeczeństwo, w którym wewnętrznej przemiany.
sób. Co więcej, na czło- ludzie będą kierowali się Będzie ona możliwa, jeśli
wieka głoszącego istnienie wewnętrzną uczciwością, w szkole Chrystusa-Prawdy
będziemy Go uważnie słuobiektywnej prawdy, we- prawością i rzetelnością.
chać, głębiej poznawać i podług której pragnie on żyć,
patrzy się z podejrzliwością, 2. W szkole Chrystusa – zwalać, aby nas prowadził
ku pełnej prawdzie o Bogu
a nawet z lekceważeniem. Najwyższej Prawdy
i o nas samych. Dzieje się
W takiej sytuacji przestają
obowiązywać wszelkie sta- Pełną prawdę o Bogu to między innymi podczas
łe wartości. Przyjmuje się i o człowieku przekazu- szkolnej i parafialnej katewtedy, że nie ma żadnych je Jezus Chrystus, który chezy.
niepodważalnych punktów mówi o sobie: „Ja jestem
odniesienia, a zatem wszyst- drogą i prawdą, i życiem” 3. Konieczność wychowako jest niestałe i zmienne. (J 14,6a). Zbawiciel jest nia do prawdy
Wobec coraz częstszych zatem Najwyższym Wychoprób narzucania tego rodza- wawcą w szkole Prawdy. On Najważniejszą konsekwenju przekonań, Kościół prze- sam bowiem jest Prawdą. To cją życia w prawdzie, którą
strzega przed swego rodzaju On posiada wyraźnie okre- ukazuje nam Pan Jezus, jest
„dyktaturą relatywizmu”. ślony plan wychowawczy, dążenie do podporządkowyNależałoby w tym miejscu wyrażający się w słowach: wania jej swojego życia. Jak
przywołać słowa św. Jana „Nikt nie przychodzi do wielokrotnie nauczał św. Jan
Pawła II, który stanowczo Ojca inaczej jak tylko prze- Paweł II, nie ma wolności
przypominał: „W sytuacji, ze Mnie” (J 14,6b). Tym bez prawdy. Autentyczna
w której nie istnieje żadna samym wskazuje na cel, do wolność polega bowiem na
ostateczna prawda będąca którego pragnie zaprowa- życiu w świecie prawdziprzewodnikiem dla działal- dzić wszystkich wierzących wych wartości i na świadności politycznej i nadająca w Niego. Jest nim dom Ojca. czeniu o nich. Z pewnością
jej kierunek, łatwo o instru- Nie ma bowiem dla człowie- nie jest to łatwe! Niejedmentalizację idei i przeko- ka nic ważniejszego niż nokrotnie wymaga braternań dla celów, jakie stawia jego własne zbawienie. Ono skiego napomnienia i próby
sobie władza. Historia uczy, jest najwyższą wartością. „sprowadzenia występnego
że demokracja bez wartości Wobec grzechu i kłamstwa z jego drogi” jak poucza dziś
łatwo przemienia się w jaw- Chrystus wzywa nas dziś prorok Ezechiel (por. Ez
ny lub zakamuflowany to- do braterskiego upomnienia 33,8b). Głosząc obiektyw-

ną prawdę, musimy mieć
świadomość tego, że niekiedy trzeba będzie dla niej
cierpieć. Jest to droga, którą
kroczyli prorocy Starego
Testamentu. Jest to droga,
którą w najwyższym stopniu
przemierzył sam Pan Jezus.
Jest to droga, którą także
my powinniśmy podążać.
Dla człowieka wierzącego
nie ma bowiem innej drogi
niż ta, którą szedł nasz Pan,
Jezus Chrystus.
Przed wychowawcami: rodzicami, nauczycielami, katechetami i duszpasterzami
stoi zatem zadanie stawiania
wymagań – najpierw sobie,
a następnie własnym dzieciom oraz powierzonym im
uczniom i wychowankom.
Dlatego zwracamy się do
Was z gorącym apelem: Nie
bójcie się prawdy! Dążcie
do niej z odwagą i zapałem!
Uczcie jej innych! Wychowujcie do niej wszystkich, których Wam Pan Bóg
powierzył! Nie dajcie się
zwieść namiastkami prawdy
czy półprawdami! Brońcie
się przed manipulacją ze
strony tych, którzy są niechętni Chrystusowi i Jego
Kościołowi. Nie oni mają
być dla Was wzorami i autorytetami, ale Jezus Chrystus
– nasz Pan i Zbawiciel, który
oddał swoje życie za prawdę
i sam o sobie mówi, że jest
„drogą i prawdą, i życiem”.
Zdobywajcie umiejętność
stawania w prawdzie o sobie poprzez częsty i rzetelny
rachunek sumienia oraz
przez regularne przystępowanie do sakramentu
pokuty i pojednania! Tylko wtedy poznacie autentyczną radość, wynikającą
z doświadczania słów Pana
Jezusa: „Poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli”
(J 8,32).
Na tę drogę przebywania
w szkole Chrystusa-Prawdy
i wychowywania innych
w prawdzie wszystkim Wam
z serca błogosławimy
Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

Spotkanie grup biblijnych
Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II organizuje w sobotę 13 września br. spotkanie przedstawicieli grup biblijnych naszej Archidiecezji w Wyższym Seminarium Duchownym
w Przemyślu (ul. Zamkowa 5) pod hasłem „Kościół wspólnotą słowa Bożego”. Na program spotkania złożą się:
godz. 9.00 - rejestracja grup (w holu przy furcie)
godz. 10.00 - Msza św. w górnej kaplicy
godz. 11.15 - wykład w auli Instytutu Teologicznego:
„Łukaszowa wizja Kościoła jako wspólnoty
słowa Bożego” (dr hab. Krzysztof Mielcarek,
prof. KUL)
godz. 12.00 - program słowno-muzyczny w wykonaniu
młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych nr 1
w Ustrzykach Dolnych
godz. 13.00 - posiłek w seminaryjnym refektarzu
godz. 14.00 - świadectwo: „Krąg biblijny w parafii na przykładzie parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów
w Poznaniu (animatorka Helena Czekalska)
godz. 15.00 - koronka do Bożego Miłosierdzia i słowo
końcowe moderatora Dzieła Biblijnego

Zapisy
do Świetlicy
„U Kolpinga”
2014/2015
8-11 września

g. 16.00 - 17.00

W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się
w następujących sekcjach zainteresowań:

**s. taneczna - Halina Mól,
**s. komputerowa - Sławomir Durski,
**s. teatralna - ks. Mateusz Berdechowski,
**s. modelarska - Jacek Kruk,
**s. plastyczna - Weronika Kruk,
**s. krótkofalarska - Tomasz Mazur,
**s. fotograficzna - ks. Grzegorz Gładysz,
muzyczna - ks. Rafał Wójtowicz,
Powstrzymaj pijanego kierowcę **s.
**s. judo - ks. Stanisław Dyndał,
Trwa ogól- Trzeźwości oraz Krajowe **s. tenisa stołowego - Kamil Dziukiewicz,
nopolska Duszpasterstwo Kierowców. **s. bilarda - Piotr Maciałek.
kampania
edukacyjna „Powstrzymajpijanego kierowcę”,
nad którą patronat objął także
Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa

Jej celem jest podniesienie poziomu świadomości Przy zapisie dwojga dzieci do świetlicy - dziecko otrzymuje
polskiego społeczeństwa za darmo plecak z wyprawką.
na temat wpływu alkoholu
na organizm kierowcy oraz
możliwych skutków jazdy
po pijanemu.

Wycieczka

Tenis stołowy

XI Memoriał Jana Błaszczaka
W dniach 30-31 sierpnia
w Krakowie na obiektach
KS Bronowianka Kraków
rozegrany został XI Memoriał Jana Błaszczaka
w tenisie stołowym. W zawodach wzięło udział 139

zawodniczek i zawodników, a rozgrywki toczyły się
w 8 kategoriach. W kategorii
open zwyciężył zawodnik
naszego klubu - Vitaly Nekhvedovich.

Dzieci zapisane do świetlicy mogą także pojechać na całodzienną wycieczkę
w dniu 13 września do Wioski Fantasy, Straży Granicznej i na tor saneczkowy.
Opłata przy zapisie 3 zł. Zapisać mogą tylko rodzice.

Pielgrzymka młodzieży
W niedzielę - 12 października 2014 - Pielgrzymka
Młodzieży do Bazyliki
Archikatedralnej w Przemyślu, inaugurująca nowy
rok pracy formacyjnej we
wspólnotach eklezjalnych
i z okazji Dnia Papieskiego
- uroczyste otwarcie drogi
w kierunku Światowego
Dnia Młodzieży w Krako-

wie, 26-31 lipca 2016 r.; pod
hasłem: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt
5,7). Do udziału w Pielgrzymce zapraszamy także
społeczności szkół archidiecezji przemyskiej, które noszą szlachetne imię św. Jana
Pawła II (ze sztandarem).
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 7 IX 14 GRUPA I
Niedziela 14 IX 14 GRUPA II
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
07.09.85 – Marek i Zdzisława W.
07.09.85 – Krzysztof i Małgorzata
Sz.
07.09.02 – Zbigniew i Anna K.
08.09.07 – Krystian i Katarzyna C.
08.09.07 – Kamil i Justyna M.
09.09.95 – Bogusław i Monika K.
09.09.00 – Marcin i Monika M.
09.09.00 – Robert i Sylwia G.
10.09.83 – Marek i Jolanta W.
11.09.82 – Artur i Mariola B.
12.09.92 – Ernest i Danuta P.
12.09.09 – Rafał i Agnieszka P.
13.09.03 – Radosław i Agnieszka J.
13.09.08 – Rafał i Anna B.
13.09.08 – Łukasz i Katarzyna P.

w rocznicę śmierci:
10.09.86 – Stanisław Łyczkowski
10.09.92 – Marian Wójcik
10.09.94 – Magdalena Korzeń
10.09.94 – Urszula Lasek
13.09.98 – Jan Wnuk
07.09.99 – Antoni Aleksowicz
11.09.02 – Anna Wybierała
13.09.03 – Mieczysław Magdziak
13.09.05 – Franciszek Kiełt
08.09.06 – Zofia Bruder
12.09.06 – Maria Bąk
08.09.10 – Aniela Sokołowska
13.09.11 – Jan Wardyga
13.09.11 – Bronisław Dzik
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
30.08.2014 r. os. 1000-lecia bl. 4
m. 1-26. Sprzątali i ofiara: Pietruszewska, Piróg. Razem – 10 zł na
środki czystości i kwiaty.

01.09.2014 r. os. 1000-lecia bl. 5
m. 1-28. Nikt nie przyszedł.
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączone
zostały:

Maja Lena LIS
Julia Helena SUCHY
Zapowiedzi przedślubne
Piotr Bogusław HUDYCZ

s. Jana i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Katarzyna Teresa PAJDA
c. Wacława i Marianny
zam. Jarosław, ul. Głowackiego
Piotr BĄK

s. Juliana i Lucyny
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Katarzyna KOZAK
c. Bogdana i Bernadetty
zam. Jarosław, Drużyniecka

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych.
2. Dzisiejsza składka jest na
Seminarium Duchowne. Za
tydzień w drugą niedzielę miesiąca będzie u nas w kościele
specjalna składka w kopertach
na utrzymanie kościoła i inwestycje parafialne.
3. W poniedziałek święto Narodzenia NMP. Msze św. są
o godz. 7.00 i 18.00.
4. W poniedziałek jest pierwsze
i bardzo ważne spotkanie organizacyjne rodziców dzieci, które w tym roku przygotowywane
są do I Komunii św. U nas jak
zwykle I Komunia św. będzie
w drugą niedzielę maja. Serdecznie zapraszamy rodziców
dzieci pierwszokomunijnych
jutro na Mszę św. wieczorną
i po Mszy św. na spotkanie.
5. Pod koniec tygodnia w Jarosławskim Opactwie będzie kolejny Jarmark Benedyktyński.
6. Parafia Matki Bożej Bolesnej
oraz Wspólnota Matki Miłosierdzia zapraszają na spotkania
rekolekcyjne prowadzone przez
Leszka Dokowicza.
7. We wrześniu wznawiamy
działalność świetlicy charytatywnej „U Kolpinga”. Zapisy do
11-stu sekcji zainteresowań będą
od jutra do czwartku w KCK
w godz. 16.00 – 17.00. Wykaz
sekcji jest wewnątrz gazetki.
Zapisów mogą dokonywać
tylko rodzice. Rodzice będą
też mogli zapisać dzieci na
wspólny wyjazd ze świetlicy
na atrakcyjną wycieczkę m.in.
do Wioski Fantasy, Straży Granicznej i na zjazd saneczkowy.
Cena całodziennej wycieczki
dla dzieci z wyżywieniem wynosi 3 zł od dziecka. Wpłaty są
przy zapisie. Przy zapisie dwojga dzieci do świetlicy - dziecko
otrzymuje za darmo plecak
z wyprawką.
Bardzo prosimy, aby chętni do pomocy w świetlicy
„U Kolpinga” zgłaszali się do
ks. Prałata lub w kancelarii
parafialnej – prosimy zarówno
nauczycieli i pedagogów do
pomocy przy odrabianiu lekcji,
jak i wszystkich innych chętnych do pomocy w sekcjach
lub w kuchni.
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8. W środę zapraszamy na Nowennę do MB Częstochowskiej
na godz. 17.30.
9. Znany biblista ks. prof.
Haręzga serdecznie zaprasza
chętnych na tegoroczne spotkanie biblijne, które odbędzie
się w dniu 13 września w Wyższym Seminarium Duchownym
w Przemyślu.
10. Dyżur do sprzątania kościoła 8 IX 14 (poniedziałek
wieczorem) os. 1000-lecia bl. 8
m. 1-20 oraz 13 IX 14 (sobota
rano) os. 1000-lecia bl. 9 m.
1-18.
11. Na terenie całego miasta
prowadzimy akcję zachęcającą
do zapisywania dzieci do sekcji
tenisa stołowego w naszym
Klubie. Zapraszamy chętne
dzieci.
Na początku roku szkolnego
przypominamy, że w całej
naszej Archidiecezji dzieci
zobowiązywane są do przyjmowania sakramentów świętych
w swoich parafiach. Dotyczy
to m.in. I Komunii św. i Bierzmowania. Dodatkowo przypominamy, że przygotowanie do
Bierzmowania trwa przez 3 lata
w czasie chodzenia młodzieży
do gimnazjum i odbywa się tylko i wyłącznie w swojej parafii
niezależnie od miejsca uczęszczania do szkoły. Zdarza się, że
członkowie rodzin, którzy nie
chodzą do kościoła mają z tym
duży problem.
12. Z przykrością informujemy
o bardzo niepokojącym wśród
rodziców zjawisku związanym
z Mszą św. na rozpoczęcie
nowego roku szkolnego.
W Szkole Podstawowej nr 10
zapisanych mamy 632 dzieci,
a na Mszy św. na rozpoczęcie
roku szkolnego była około
połowa czyli zaledwie 350
dzieci.
Niepokojąco mała jest też ilość
dzieci na niedzielnych Mszach
św.
Myślimy, że jest to bardzo
poważny problem do dyskusji rodzinnych i sąsiedzkich
w imię wielkiej troski o przyszłość wiary i Kościoła w Polsce na najbliższe lata.
13. Polecamy także naszej
uwadze Msze św. wspólnotowe
w poszczególne dni tygodnia.

8:00

Dziękczynna w 41 roczn. ślubu Marii i Zygmunta z prośbą
o błogosł. Boże dla Rodziny.

9:30

++ Ryszard Kos w 17 roczn.
śmierci oraz Stanisław.

11:00

+ Stanisława Gintner (7).

12:15

Za parafian.

16:00

+ Mach Maria.

18:00

Za misje i misjonarzy i ks. Opiekuna.

7:00

1) ++ Aniela, Eugeniusz Sokołowscy w roczn. śmierci.
2) O błogosł. Boże dla Sabiny
i Zbigniewa w 11 roczn. ślubu.

18:00

1) + Stanisława Gintner (8).
2) + Józef Musiała w 11 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Stanisław Rzepka.
2) + Jan Stopa.

18:00

1) + Stanisława Gintner (9).
2) Dziękczynna z prośbą o opiekę
Bożą, potrzebne łaski, światło
Ducha Św. i opiekę MB dla Przemka w 8 roczn. urodzin.

7:00

1) ++ Józef i Aniela, Jan i Maria.
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec
od Róży św. Łucji.

18:00

1) + Stanisława Gintner (10).
2) Dziękczynna w 7 roczn. ślubu
Justyny i Piotra z prośbą o dalsze
Boże błogosł. i opiekę MB dla
nich i synka Filipa.

7:00

1) + Katarzyna Noga - int. Rodziny.
2) + Józef Podolak - int. od
chóru.

18:00

1) + Stanisława Gintner (11).
2) + W 3 roczn. śmierci Jan
Wardyga.

7:00

1) + Józef Podolak - int. od
Kazimiery, Niny i Tomasza Szymańskich.
2) ++ Cecylia, Kazimierz.

18:00

1) + Stanisława Gintner (12).
2) ++ Katarzyna, Marcin Kruk
w roczn. śmierci.

7:00

1) + Franciszek.
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosł. dla członkiń
i ich Rodzin z Róży św. Marii oraz
za + Józefę Jucha w 5 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Stanisława Gintner (13).
2) W 11 roczn. ślubu Agnieszki
i Radosława z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB.

8:00

+ Stanisława Gintner (14).

9:30

Dziękczynna za 30 lat ślubu
Marii i Witolda z prośbą o Boże
błogosł. na dalsze lata.

11:00

++ Aniela, Jan Wnuk, Irena,
Józef, Roman Mierzwa.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Ryszard i Józef.

18:00

++ O radość życia wiecznego
dla Jana w 21 roczn. śmierci
i Jana w 3 roczn. śmierci.

Poniedziałek 8 IX

Wtorek 9 IX

Środa 10 IX

Czwartek 11 IX

Piątek 12 IX

Sobota 13 IX

Niedziela 14 IX

