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Nowi duszpasterze w naszej parafii

ks. dr Radosław Maziarz

ks. Krzysztof Filipek

W całej diecezji wszystkie zmiany księży nastąpiły 26 sierpnia. Zgodnie z wolą Ks. Arcybiskupa ogłoszenie personalnych
zmian księży w naszej diecezji odbyło się w czerwcu br. Natomiast fizyczna przeprowadzka połączona z objęciem nowej
parafii dla całej diecezji przypada na dzień 27 sierpnia.
W tym dniu odeszli od nas ks. Mariusz Kilar i ks. Marek Cecuła, a na ich miejsca przyszli ks. dr Radosław Maziarz i ks.
Krzysztof Filipek. Życzymy wiele błogosławieństwa Bożego
dla odchodzących i przychodzących księży.

Czcigodny Ksiądz Radosław MAZIARZ
Wikariusz parafii Bezmiechowa pw. Narodzenia
NMP. W związku z zaistniałą potrzebą duszpasterską
zwalniam Księdza z upływem dnia 26 sierpnia 2011
roku z powierzonych w w/w parafii i dekanacie Lesko obowiązków. Dziękuję za dotychczasową pracę
i ufam, że zdobyte doświadczenie wykorzysta Ksiądz
w nowych warunkach parafialnych. Jednocześnie, od
dnia 27 sierpnia 2011 roku, stosownie do kan. 545
- 552 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz statutów
206 - 209 Synodu Archidiecezji Przemyskiej
mianuję
Księdza Wikariuszem parafii JAROSŁAW pw.
Chrystusa Króla.
Czcigodny Ksiądz Krzysztof FILIPEK
Wikariusz parafii Sanok pw. Chrystusa Króla.
W związku z zaistniałą potrzebą duszpasterską zwalniam Księdza z upływem dnia 26 sierpnia 2011 roku
z powierzonych w parafii Sanok...
mianuję
Księdza Wikariuszem parafii JAROSŁAW pw.
Chrystusa Króla.
Abp Józef Michalik

Jak co roku !
W najbliższą sobotę idziemy do „cudownego” miejsca

XV Piesza Pielgrzymka do Jodłówki

3 września godz. 6.30

z kościoła Chrystusa Króla w Jarosławiu

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Jr 20,7–9
Prorok poddany próbie

REFREN PSALMU: Ciebie, mój
Boże, pragnie moja dusza.
II CZYTANIE: Rz 12,1–2
Rozumna służba Boża

EWANGELIA: Mt 16,21–27

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie

Jezus zaczął wskazywać swoim
uczniom na to, że musi iść do
Jerozolimy i wiele wycierpieć
od starszych i arcykapłanów,
i uczonych w Piśmie; że będzie
zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął
Go na bok i począł robić Mu
wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg
broni!...
...Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniów: „Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje...
...Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały
świat zyskał, a na swej duszy
szkodę poniósł?...

28. VIII.

Dożynki Diecezjalne
w Jarosławiu
Kolegiata Jarosławska

3. IX. g. 6.30

Piesza Pielgrzymka
do Jodłówki

4. IX. g. 12.15

Uroczysta intronizacja
relikwii JPII w kaplicy
Miłosierdzia Bożego
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. 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.

5 - 8. IX.

Zapisy do świetlicy
„U Kolpinga”

10. IX. g. 10.00
Zjazd Studium
Biblijnego



Chrystus Królem

Podsumowanie Światowych Dni Młodych w Madrycie

Dwa miliony młodych wzięło
udział we Mszy św. na terenie
wojskowej bazy lotniczej Cuatro
Vientos, kończącej 26. Światowe
Dni Młodzieży w Madrycie.
Wbrew propagandzie, agresywnym atakom i prowokacjom
hiszpańskich środowisk lewicowych i ateistycznych Ojciec
Święty zgromadził wokół siebie
takie rzesze ludzi, jakich stolica Hiszpanii jeszcze nigdy nie
widziała! - Drodzy młodzi, nie
dostosowujcie się do czegoś, co
jest mniejsze od Prawdy i Miłości,
nie dostosowujcie się do kogoś,
kto jest mniejszy od Chrystusa wołał Papież, wzywając młodzież
całego świata do przeciwstawienia się swym życiem współczesnemu relatywizmowi i nawale
sekularyzmu.
To, co się wydarzyło w ciągu
kilku dni w Madrycie, nie może
pozostać obojętne dla całej Hiszpanii, którą lewicowe rządy
doprowadziły do ruiny nie tylko
finansowej, ale przede wszystkim
duchowej, dążąc do eliminacji
wszystkiego, co chrześcijańskie
z hiszpańskiego ustawodawstwa
i przestrzeni publicznej. Rzesze
młodych ludzi z całego świata
przybyłe na Światowe Dni Młodzieży ukazały wielki entuzjazm
wiary oraz przywiązanie i miłość
do Kościoła i Ojca Świętego.
Z radością przyjęły wezwanie
Benedykta XVI, który w czasie
Mszy św. apelował, aby nie zatrzymywać Chrystusa dla siebie,
ale jak misjonarze nieść Go do
innych. - Świat potrzebuje świadectwa waszej wiary, z pewnością
potrzebuje Boga - mówił Papież,
wzywając młodych, aby jako
uczniowie i misjonarze Chrystusa
stawali się umocnieniem dla tych,
którzy w innych krajach „nie dają
się uwieść fałszywym obietnicom
stylu życia bez Boga”.
- To, co usłyszałem z ust Benedykta XVI, przyjmuję jako
wezwanie, aby nigdy nie chować
głowy w piasek, kiedy ktoś źle
mówi o katolikach, o Kościele czy
o Ojcu Świętym. Mam zawsze
bronić tego, w co wierzę - pod-

kreśla w rozmowie z nami Kevin
z Australii. Zwraca uwagę, że
dla niego dziś ważne staje się,
aby w Kościele być nie tylko
fizycznie, ale także duchowo, aby
przystępować do sakramentów,
przyjmować Komunię Świętą
i nie wstydzić się swojej wiary.
Trudno o lepszą recepcję przesłania Benedykta XVI z Madrytu. Tym bardziej że z taką
mocą wybrzmiały papieskie słowa, iż pójście za Chrystusem
w wierze oznacza kroczenie
z Nim w komunii Kościoła. - Za
Jezusem nie można pójść samemu. Kto ulega pokusie, by pójść
„na własną rękę” lub żyć wiarą
według dominującej w społeczeństwie mentalności indywidualistycznej, temu grozi, że nigdy
nie spotka Jezusa Chrystusa lub że
skończy, idąc za fałszywym Jego
obrazem - mówił Papież.
Sobotnia modlitwa z młodymi
stanowiła przygotowanie do
niedzielnej uroczystej celebracji
kończącej 26. Światowe Dni Młodzieży w Madrycie i przebiegła
w bardzo nietypowych warunkach. Wszystko to za sprawą
ulewy i silnego wiatru, które
nawiedziły lotnisko tuż po rozpoczęciu nabożeństwa. Wiatr był
tak silny, że przerwał na chwilę
odczytywanie przesłania Ojca
Świętego. Benedykt XVI przyjął
to wszystko z wielkim spokojem,
nieustannie się uśmiechając. - Nasza siła jest większa od deszczu.
Dziękuję. Razem z deszczem Pan
zsyła nam wiele błogosławieństw.
Także w tym jesteście przykładem
- powiedział, kiedy opady zelżały
na tyle, by można było kontynuować uroczystości.
Młodzi nie przestraszyli się pogody. Ogromna frekwencja zarówno
na sobotnim czuwaniu, jak i przede wszystkim na niedzielnej Mszy
św. zaskoczyła nawet samych organizatorów ŚDM, którzy w nocy
przygotowywali nowe sektory,
tak aby 2 miliony osób mogły
wziąć udział w modlitwie.
- Gdy widzę was tutaj, licznie
przybyłych z całego świata, moje
serce napełnia się radością i myślę

o szczególnej miłości, z jaką spogląda na was Jezus. Tak, Pan was
kocha i nazywa was swoimi przyjaciółmi - mówił Ojciec Święty
w homilii podczas Mszy św.
kończącej 26. ŚDM w Madrycie.
Zwracając się do 2 milionów
pełnych entuzjazmu młodych
ludzi ze wszystkich kontynentów, Benedykt XVI wyraził
nadzieję, że spotkanie w hiszpańskiej stolicy przyniesie
wiele owoców osobom w nim
uczestniczącym. - Z przyjaźni
z Jezusem narodzi się także impuls, który prowadzi do dawania
świadectwa wiary w najrozmaitszych środowiskach, także tam,
gdzie panuje odrzucenie czy
obojętność. Nie jest możliwe, by
spotkać Chrystusa i nie zapoznać
z Nim innych - mówił Ojciec
Święty, wzywając po raz kolejny
w czasie swej czterodniowej pielgrzymki do Hiszpanii do przekazywania innym radości wiary.
Przygotowanie do niedzielnej
Eucharystii wieńczącej 26. ŚDM
w Madrycie rozpoczęło się
wczesnym rankiem. Przybyciu
chwilę po godz. 9.00 Ojca Świętego towarzyszył gorący aplauz
i entuzjazm nieprzebranej rzeszy
młodych. Powiewało tysiące
flag, młodzież skandowała hasła
na cześć Papieża. Przy ołtarzu
Benedykta XVI powitali król
Juan Carlos oraz królowa Sofia.
Na miejsce celebry przybyli
również przedstawiciele władz
Hiszpanii i miasta. Eucharystię
z Ojcem Świętym koncelebrowało ok. 800 księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego
świata oraz ok. 15 tys. kapłanów.
W słowach powitania metropolita
madrycki ks. kard. Antonio María
Rouco Varela zwrócił uwagę, że
młodzież całą noc trwała na adoracji eucharystycznej na terenie
lotniska, a teraz zgromadziła się
na tej najbardziej uroczystej Eucharystii, którą nieczęsto widuje
Kościół katolicki na świecie.
Na zakończenie uroczystości
Benedykt XVI oficjalnie potwierdził informację, iż 28. Światowe Dni Młodzieży odbędą się

w lipcu 2013 roku w Rio de Janeiro
w Brazylii. - Prośmy Pana, aby
już od tej pory wspomagał swoją mocą tych, którzy mają je
zorganizować, i torował drogę
młodym z całego świata, aby
mogli ponownie zgromadzić
się z Papieżem w tym pięknym
brazylijskim mieście. Drodzy
przyjaciele, zanim się rozstaniemy i w czasie, gdy młodzi
z Hiszpanii przekazują Brazylijczykom krzyż Światowych Dni
Młodzieży, jako Następca św.
Piotra polecam wszystkim obecnym to wielkie zadanie: zanieście
na cały świat znajomość i miłość
Chrystusa. Pragnie On, abyście
byli Jego apostołami w XXI
wieku i posłańcami Jego radości.
Nie zawiedźcie Go! - zakończył
Benedykt XVI.
O wyjątkowo dużym zainteresowaniu zakończonymi ŚDM
w Madrycie świadczy m.in. liczba
akredytowanych dziennikarzy.
Według organizatorów, jest to
rekordowa liczba blisko 5000
żurnalistów z całego świata. Jak
podkreślają wszyscy młodzi zebrani w tych dniach w stolicy Hiszpanii, zostaną one w ich sercach
na długo. Bardzo ciekawy stał się
pewien zwyczaj. Aby utrwalić
wspomnienia z międzynarodowego spotkania, wielu młodych
prowadziło pamiętniki, które
pisali na... swoich koszulkach.
- Notujemy tu, kogo spotkaliśmy
lub co robiliśmy danego dnia.
Zbieramy nazwiska i adresy
nowych przyjaciół - wyjaśnia
Paulina Janukanis z Warszawy.
Głównym punktem tych oryginalnych „pamiętników” jest bardzo
często hasło madryckiego spotkania „Zakorzenieni i zbudowani
na Chrystusie, mocni w wierze”.
- Co to dla mnie znaczy? Chyba
tyle, że także w życiu codziennym
nie możemy się wstydzić naszej
wiary. Kiedy wyjedziemy stąd
i przestaniemy być otaczani tymi
wszystkimi podobnymi do nas
ludźmi, może to nie być już takie
łatwe - wyjaśnia z kolei Lenka ze
Słowacji.
źródło: www.naszdziennik.pl

Chrystus Królem



Zapisy do Świetlicy
„U Kolpinga”
2011/2012
5-8 września godz. 16.00 - 17.00
W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących sekcjach zainteresowań:

W czasie uroczystości będzie
świadectwo osoby uzdrowionej

Fragment sutanny z krwią
relikwia I stopnia

Relikwie zostaną umieszczone w pięknym posrebrzanym relikwiarzu
w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Do pokrycia kosztów brakuje ok. 4
tys. zł.

Ostatnie przygotowania
w Krakowie

*s. taneczna - H. Mól,
*s. komputerowa - S. Durski,
*s. literacko-fotograficzna - M. Lotycz,
*s. języka angielskiego - M. Bojarska, M. Lotycz,
*s. języka francuskiego - J. Pysiak,
*s. języka niemieckiego - M. Bojarska,
*s. teatralna - D. Fudala i ks. D. Odor,
*s. modelarska - J. Kruk,
*s. plastyczna - W. Kruk,
*s. judo - ks. S. Dyndał,
*s. tenisa stołowego - B. Czerep,
*s. kulinarna - M. Mątkowska,
E. Waszczuk, J. Niemczycka,
*s. bilarda - M. Kud,

Uwaga nowość !

*s. krótkofalarska - G. Salabura.

W środę 23 sierpnia ks. prałat
Andrzej Surowiec odbył specjalną
pielgrzymkę z relikwiami bł. Jana
Pawła II aby domówić szczegóły
związane z wykonaniem relikwiarza i dokonać pierwszej przymiarki z umocowaniem relikwii.
Z ogromnym zaangażowaniem
nad obróbką relikwiarza czuwają
trzy specjalistyczne pracownie pod
kierunkiem artysty rzeźbiarza prof.
Macieja Zychowicza. W pracowni kamieniarskiej wykonywany
jest napis na ścianę i szlifowanie
kryształu, w którym będą osadzone

bezcenne relikwie z fragmentem sutanny i kroplą krwi bł. Jana Pawła II. Odlewnicy wykonali główną konstrukcję wielkiego relikwiarza i pokryli grubą warstwą srebra. Ślusarze zamontowali drzwiczki, lustra
z wyszlifowanej stali nierdzewnej oraz zamontowali konstrukcję z poliwęglanu do podtrzymywania piuski. Cały ostatni etap osobiście nadzorował i zatwierdzał nasz ksiądz Prałat.
Na zdjęciu z lewej: wizyta u renomowanego kamieniarza, z którym omówiliśmy sposób montowania napisu, oraz
wybraliśmy kryształ górski do dalszej obróbki.
Na zdjęciu u góry: wizyta w specjalistycznym zakładzie ślusarskim, w którym dokonuje się ostateczny montaż
wszystkich elementów (na pierwszym planie z prawej główny autor relikwiarza).



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 28 VIII 11 GRUPA I
Niedziela 4 IX 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża XIII św. Kingi
- p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII
- p. Chomik
PONIEDZIAŁEK – Róża XVI św.
Klary - p. Taciuch, Róża Boga Ojca
VI - p. Płoskoń
WTOREK – Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym + Dzieło Pomocy Powołaniom
ŚRODA – Wspólnota mężczyzn
zbierających tacę
CZWARTEK – Krąg I św. Wojciecha
+ Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
PIĄTEK - Krąg II - św. Marka +
Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty
+ Chór parafialny
SOBOTA – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII Jana
Vianney’a
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

20.08.2011 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 1-10. Sprzątali i ofiara: Ziobrowska, Lotycz, Słysz, Sadowski,
Bistroń. Razem – 50 zł na środki
czystości i kwiaty.
22.08.2011 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 11-25. Sprzątali i ofiara: Nikt
nie przyszedł.
Zapowiedzi przedślubne
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

Podziękowanie
Bardzo dziękujemy p. Marianowi Wasiucie za bezinteresowne
prace wykonane na rzecz Ośrodka w Heluszu. Bóg zapłać.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Dziś (28 VIII) odbywają się Dożynki Diecezjalne na placu przed
Jarosławską Kolegiatą. Mszy św. o
godz. 12.00 będzie przewodniczył
Abp Józef Michalik.
3. W tym tygodniu nasz chór
parafialny wznawia próby przed
uroczystością instalacji relikwii.
Zapraszamy we wtorek i czwartek
po Mszy św. wieczornej.
4. W czwartek 1 września rozpoczęcie roku szkolnego. Msza św.
dla Szkoły Podstawowej nr 10
odbędzie się w naszym kościele
o godz. 8.00. Spowiedź św. na
rozpoczęcie roku szkolnego jest
połączona ze spowiedzią pierwszopiątkową.
5. W tym tygodniu pierwszy piątek
miesiąca. W pierwszy czwartek
modlimy się o powołania kapłańskie i za księży rodaków. W piątek
rano odwiedziny u chorych, po
południu spowiedź św. od godz.
16.00. W sobotę na nabożeństwie
wieczornym błogosławieństwo
matek oczekujących potomstwa.
7. Za tydzień w naszym kościele
o godz. 12.15 będzie uroczystość
instalacji relikwii bł. Jana Pawła II
w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.
Uroczystościom będzie przewodniczył Metropolita Lwowski Abp
Mieczysław Mokrzycki. Prosimy
aby przyszli wszyscy ci, którym
bliska jest osoba Jana Pawła II.
8. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 29
VIII 2011 (poniedziałek wieczorem)
Słoneczne bl. 4 m. 36-50 oraz 2
IX 2011 (piątek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 4 m. 51-60.
10. Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę naszej parafii do Sanktuarium MB w Jodłówce, która odbędzie się 3 września. Ze względu

na bezpieczeństwo na drodze i rygorystyczne 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. Pielgrzymi swoją Mszę
św. w Sanktuarium będą mieli ok.
godz. 15.00. Pielgrzymom zwracamy uwagę przede wszystkim na
wygodne – rozchodzone obuwie
i coś od deszczu. Zabieramy ze
sobą – każdy indywidualnie – jedzenie i picie. Warto pomyśleć
o małym składanym krzesełku lub
kocu do siedzenia na postojach.
Powtarzamy: zapisy są obowiązkowe i prosimy aby nie odwlekać
na ostatnia chwilę. Szczegóły
znajdują się w gazetce.
11. Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy w ostatnim czasie przekazali
ofiary na relikwiarz Jana Pawła II.
Do pokrycia kosztów brakuje ok. 4
tys. zł. Jutro wieczorem w Kaplicy
Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy montowanie relikwiarza na
ścianie. Starajmy się mieć własną
cząstkę w tym relikwiarzu.
12. We wrześniu wznawiamy działalność świetlicy charytatywnej
„U Kolpinga”. Zapisy do sekcji
zainteresowań będą w dniach 5-8
września w KCK w godz. 16.00
– 17.00. Nowością będzie powstanie sekcji krótkofalarskiej – do
której zachęcamy dzieci.
13. 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.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
28.08.99 – Maksymilian i Małgorzata W.

28.08.99 – Mariusz i Barbara W.
28.08.10 – Marcin i Anna 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.
02.09.89 – Jan i Małgorzata S.
02.09.00 – Dirk i Joanna W.

02.09.00 – Paweł i Małgorzata C.
02.09.06 – Łukasz i Małgorzata K.
02.09.06 – Paweł i Żaneta W.
03.09.94 – Krzysztof i Agnieszka M-K
03.09.94 – Jacek i Agnieszka K.
03.09.05 – Łukasz i Ewa K.
03.09.05 – Piotr i Marta F.

w rocznicę śmierci:
30.08.94 – Bolesław Kondycji
31.08.95 – Marian Ponieważ
31.08.99 – Stanisława Michalak
30.08.04 – Mieczysław Frankowski
03.09.85 – Antoni Kaczorowski
02.09.00 – Wanda Majcher

Niedziela 28 VIII
8:00

Za parafian.

9:30

+ Teresa Kogut - od sąsiadów.

11:00

Dziękczynna za udaną operację
oraz o Boże błogosł. dla Marii
i całej Rodziny.

12:15

+ Marek Mierzejewski - od sąsiadów z os. Niepodległości bl. 2.

16:00
18:00

+ Tadeusz Mrozek.

7:00

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

18:00

1) + Zofia w 3 roczn. śmierci.
2) ++ Za zmarłych z Rodzin Róży
św. Klary.

7:00

Dziękczynna za poczęcie dziecka
i o błogosł. Boże dla Rodziny.

18:00

1) Dusze w czyśćcu cierpiące.
2) + Anna Borusowska - od
sąsiadów.

Poniedziałek 29 VIII

Wtorek 30 VIII

Środa 31 VIII
7:00
18:00

1) + Stanisław Kanclerz od
mieszkańców z os. Niepodległości bl. 1.
2) + Stanisława.

7:00

+ Bronisława Serafinko (począt.
greg.).

8:00

Msza św. na rozpoczęcie Roku
Szkolnego.

18:00

1) O błogosł. Boże i potrzebne
łaski dla kapłanów - intencja
od Bractwa Najświętszego
Sakramentu.
2) ++ Izabela, Henryk.

7:00

1) + Bronisława Serafinko (2).
2) + Wanda Majcher w 11 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Wiktor.
2) + Anna Borusowska - od
sąsiadów.

6:00

+ Bronisława Serafinko (3).

18:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 50 roczn. ślubu
Bronisławy i Józefa z prośbą
o dalszą opiekę.

8:00

++ Wanda i Tadeusz.

9:30

+ Bronisława Serafinko (4).

11:00

++ Rozalia, Jan i Zofia.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Teresa Kogut - od sąsiadów.

18:00

O błogosł. Boże dla Sabiny i Zbigniewa w 8 roczn. ślubu.

Czwartek 1 IX

Piątek 2 IX

Sobota 3 IX

Niedziela 4 IX

Dziękujemy za ofiary na relikwiarz
Jana Pawła II:
M. i K. Kammińscy, D. i R.
Ogryzek, B. Pabis, K. Łuksik,
E. Strawa, Z. Brodowicz, S. i B.
Sadkowscy, H. i T. Urbańscy,
J.i M. Siupik, K. i W. Pochodaj,
E. i J. Chmielowiec, T. Szczepanik,
P. Szczepanik, A. Czyżowska, Kogut, M. Kruk, Róża św. Faustyny.
Razem 1380 zł.

