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(575) 2 września 2012

Piknik dziecięcy

Pieszo z Jarosławia do Jodłówki

14 sierpnia 2012 r.

Dofinansował Wojewoda Podkarpacki
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Chrystus Królem

Chrystus Królem

Pierwszy raz wszyscy razem !
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Pwt 4,1-2.6-8
Zachowywać prawo Boże

REFREN PSALMU: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
II CZYTANIE: Jk 1,17-18.21b22.27
Wprowadzać słowo w czyn

EWANGELIA: Mk 7,1-8.1415.21-23
Prawo Boże a zwyczaje

Kościół domem życia, wiary i miłości
List Pasterski Episkopatu Polski z okazji II Tygodnia Wychowania16-22 września
2012 roku /fragmenty/
...Skoro w naszym wnętrzu
podejmowane
są decyzje dotyczące tego, co
człowiek mówi
i czyni, ważna jest troska
o formację ludzkich serc i sumień. Na tym właśnie polega
wychowanie. Prawdziwy wychowawca bowiem to człowiek,
który próbuje najpierw dotrzeć
do serca wychowanka, podjąć
refleksję nad tym, co kryje się
w jego wnętrzu, by wreszcie
pomóc w wydobyciu tego, co
w nim dobre i szlachetne...
...Jedność i świętość małżeństwa jest stałą troską Kościoła.
Jej zasadność staje się jeszcze
wyraźniejsza, gdy małżonkowie są rodzicami. Niestety,
coraz większy problem społeczny stanowi wzrastająca liczba
rozpadających się małżeństw,
co ma niekorzystny wpływ na
wychowanie i przyczynia się
do negatywnych przeżyć dzieci
i młodzieży. Bardzo ważnym
elementem wychowania w rodzinie jest bowiem stabilizacja
i poczucie bezpieczeństwa,
jakiego powinno doświadczać dziecko. Pragniemy więc
uwrażliwić duszpasterzy na
sprawę pogłębionego przygo-

towania narzeczonych do sakramentu małżeństwa oraz zadań
związanych z macierzyństwem
i ojcostwem.
3.Wychowanie w miłości do
Kościoła

ną inspirację oraz motywację
w kształtowaniu dojrzałych
osobowości. Dzisiaj, u progu
nowego roku szkolnego, dziękujemy katechetom za wielkodusznie podejmowaną troskę
o mądre i staranne wychowanie.
Czynimy to tym bardziej, że ich
wysiłki nie zawsze są należycie
dostrzegane i doceniane. Dlatego po raz kolejny apelujemy
o zapewnienie właściwego
miejsca religii w nauczaniu
szkolnym...

W kontekście opinii podważających wartość i znaczenie Kościoła, coraz częściej obecnych
w dyskusji społecznej, jest dziś
szczególnie istotne, abyśmy
jako ludzie wierzący sami byli
świadomi, czym jest Kościół
i jak ważne jest nasze miejsce ...Kochani Rodzice, prosimy,
w tej wyjątkowej wspólnocie. abyście od najmłodszych lat
budowali więź swoich dzieci
N i e o c e n i o n ą p o m o c ą z Kościołem, który jest naszym
w kształtowaniu serc młode- wspólnym domem. Wychogo pokolenia jest katechiza- wujcie zatem dzieci w duchu
cja. Od ponad dwudziestu lat zaufania do Kościoła i wskajest ona obecna w polskich zujcie im ich własne miejsce
szkołach oraz przedszkolach w tej Chrystusowej wspóli z powodzeniem wspomaga nocie. Dołóżcie starań, aby
wychowawczą funkcję szko- Wasze rodziny stawały się
ły. Doświadczenie tego czasu Kościołem domowym. Niech
świadczy o tym, że naucza- w nim wypełnia się misja nanie religii w szkole sprzyja uczania, uświęcania i wzapełnemu rozwojowi młodego jemnej służby. Dziękujemy
człowieka. Katecheza wzboga- z całego serca za Waszą troskę
ca nasz edukacyjny krajobraz o wychowanie dzieci w wierze
o nowe treści, a także, o czym Kościoła i zapewniamy, że
nie można zapomnieć, posiada w tym dziele towarzyszymy
silny wymiar wychowawczy, Wam wsparciem i modlitwą...
Podpisali: Pasterze Kościoła
wnosząc w życie szkoły i jej
katolickiego w Polsce
uczniów głęboko zakorzenio-

...Zapytali Go więc faryzeusze
i uczeni w Piśmie: „Dlaczego
twoi uczniowie nie postępują
według tradycji starszych, lecz
jedzą nieczystymi rękami?”
Odpowiedział im: „Słusznie
prorok Izajasz powiedział
o was, obłudnikach, jak jest
napisane: «Ten lud czci mnie
wargami, lecz sercem swym
daleko jest ode mnie. Ale czci
na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże,
a trzymacie się ludzkiej tradycji”.
Potem przywołał znowu tłum do
siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz
w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co
wychodzi z człowieka, to czyni
człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli, nierząd,
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość,
obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi
i czyni człowieka nieczystym”.

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

15.IX. g. 10.00
Helusz
Spotkanie sympatyków
Dzieła Biblijnego

22.IX. g. 18.00
Hala MOSiR
Superliga Tenisa Stołowego
Mecz

PKS Kolping Frac Jarosław

SPAR AZS Politechnika Rzeszów

4

Chrystus Królem

Nowi duszpasterze
w naszej parafii

Ks. Grzegorz Gładysz

Ks. Dariusz Styrna

Zgodnie z wolą Ks. Arcybiskupa 25 sierpnia 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.
Ks. Krzysztof Majder jest opiekunem następujących grup:
* Kręgi: I św. Wojciecha, II św. Marka, III św. Zofii.
Ks. Daniel Odor jest opiekunem następujących grup:
* Kręgi: IV św. Franciszka i Hiacynty, V św. Augustyna, VI św.
Piotra, VII św. Jana Vianney’a, * Oaza dziecięca i młodzieżowa,
* Wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”.
Ks. Dariusz Styrna jest opiekunem następujących grup:
* Koło Misyjne, * Bractwo Najświętszego Sakramentu,
* Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, * Wspólnota Biblijna,
* Ministranci i Lektorzy.
Ks. Grzegorz Gładysz jest opiekunem następujących grup:
* Chór parafialny, * KSM + zespół muzyczny, * Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, * Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym,
* Dzieło Pomocy Powołaniom, * kandydaci na ministrantów.

Z pomocą dla Kościoła
katolickiego na Ukrainie

W niedzielę, 26 sierpnia gościem naszej parafii byli przedstawiciele rzymsko-katolickiej parafii z Gródka Jagiellońskiego
pod Lwowem. S. Ludwika Jastrzębska pallotynka opowiadała
o życiu parafii, w której działa wiele grup duszpasterskich
i artystycznych, a przedstawiciele chóru zaśpiewali podczas
liturgii. Po Mszy Świętej można było nabyć autorską płytę
zespołu „Jagiellonia”. Dochód ze sprzedaży przeznaczają na
kontynuację rozbudowy domu duszpasterskiego, w którym
odbywają się spotkania grup oraz próby chóru.

Cenna wystawa IPN
Nieugięty patron

26 sierpnia w Katolickim Centrum Kultury otwarto wystawę
zatytułowaną: „Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego
1953-1956”. Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci
Narodowej składa się z 53 paneli przedstawiających archiwalne
i obecne zdjęcia z miejsc uwięzienia Prymasa.
„Władze państwowe liczyły, że w okresie izolacji Prymasa
Jego rola w kościele osłabnie, a polski Kościół uda się złamać
i podporządkować. Efekt był odwrotny”- wyjaśniał Piotr Chmielowiec z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej,
którego wykład w kościele pt. „Prymas Tysiąclecia - Kardynał
Stefan Wyszyński” poprzedził otwarcie wystawy.
„UM”

Drodzy Członkowie i Kandydaci
Dzieła Biblijnego
Serdecznie zapraszam wszystkich na nasze tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w dniu 15 września w Ośrodku Rekolekcyjnym w Heluszu (początek o godz. 10.00).
Na program spotkania złożą się następujące punkty:
- Powitanie uczestników, modlitwa na rozpoczęcie (godz.
10.00); (sala konferencyjna)
- Wykład: Istota ewangelizacji w świetle orędzia 1 Tm 1,12-17
(godz. 10.30);
- Przerwa na kawę i herbatę (godz. 11.30);
- Różaniec przy grocie Matki Bożej Fatimskiej (godz. 12.00);
- Inicjatywy Dzieła Biblijnego w Archidiecezji na rok 2012/2013
(godz. 13.30);
- Msza Święta (godz. 14.00);
- Posiłek (godz. 15.00);
- Modlitwa na zakończenie spotkania, błogosławieństwo
i rozesłanie (godz. 16.00); (kaplica)
Coroczne spotkanie członków i kandydatów Dzieła Biblijnego
jest ważnym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia. Dzięki
niemu mamy możliwość pogłębiania swej formacji biblijnej,
integrowania się, planowania inicjatyw apostolatu biblijnego
i wymiany doświadczeń apostolskich. Na spotkanie można wybrać się z kimś bliskim, czy chętnym do głębszego poznawania
Pisma Świętego. Koszt pobytu w Ośrodku wynosi 20 złotych
od osoby. Dla celów organizacyjnych proszę o potwierdzenie
udziału w spotkaniu do dnia 13 września na adres:
listownie: ks. Stanisław Haręzga, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 37700 Przemyśl, telefonicznie: kom.: 600 287 928; mailowo:
harezga@poczta.onet.pl.
W oczekiwaniu na spotkanie z modlitwą i błogosławieństwem
ks. prof. Stanisław Haręzga
Moderator Dzieła Biblijnego

Chrystus Królem

W rocznicę września 1939
Garnizon jarosławski w latach 1918-1939 (skrót)
31 października 1918 roku
stacjonujące w Jarosławiu wojsko austriackie, złożone z żołnierzy rożnych narodowości,
pod wpływem wiadomości
z frontu porzuciło koszary.
W Jarosławiu pozostała młodzież, starcy i garstka urzędników. Dopiero następnego dnia
straż nad koszarami i obiektami
publicznymi przejęła ochotnicza, głównie młodzieżowa,
Gwardia Narodowa licząca
ok. 300 osób. Jednym z jej
organizatorów był profesor
I Gimnazjum - Jacek Zieliński,
dziadek Zbigniewa Zielińskiego założyciela Fundacji im.
H. i T. Zielińskich.
Tymczasem, kilka kilometrów
na wschód od Jarosławia, gromadzili się nacjonaliści ukraińscy zagrażając wtargnięciem
do miasta. Mężem opatrznościowym dla Jarosławia okazał
się wówczas płk Władysław
Jarosz, były podpułkownik
34. pułku strzelców wojsk
austriackich, który w dniu 31
października zgłosił się do dyspozycji władz polskich i objął
komendę nad tworzącymi się
w mieście i w powiecie jarosławskim oddziałami Wojska
Polskiego. Tworzone w Jarosławiu oddziały odchodziły
na odsiecz Lwowa. Wojska
jarosławskie przez okres zimy
toczyły walki z Ukraińcami
o Lubaczów i Horyniec, a 24
marca zdobyły Jaworów.
Przez pierwsze tygodnie
służba w wojsku i policji była
służbą społeczną, wspomaganą
samorzutnie przez obywateli
np. w zakresie wyżywienia.
W okresie wojny polsko bolszewickiej 1919-1920 roku
Jarosław był miejscem uzupełniania strat i reorganizacji
39. Pułku Piechoty Strzelców
Lwowskich, który zajął koszary przy ul. T. Kościuszki.
W październiku 1921 roku
zorganizowano 24. Pułk Artylerii Polowej, przemianowany
później na 24. Pułk Artylerii
Lekkiej im. Króla Jana III
Sobieskiego. Pułk liczył około
900 żołnierzy i 35 oficerów,
dzielił się na trzy dywizjony, jeden dywizjon pochodził
z legendarnej „Błękitnej Armii”
generała Hallera, który stacjonował przy ul. Księcia Józefa

Poniatowskiego.
W związku ze zwiększeniem
stanu piechoty polskiej do 30
dywizji, jesienią 1921 roku rozpoczęła się organizacja 24. Dywizji Piechoty, która liczyła od
6-7 tysięcy żołnierzy. Siedzibą
dowództwa były obecne budynki Zespołu Szkół Plastycznych
przy ul. Jezuickiej. W latach
1926-1935 jej dowódcą był gen.
Wacław Wieczorkiewicz.
W dniu 2 października 1922
roku do Jarosławia został przeniesiony reaktywowany 3. Pułk
Piechoty Legionów. Pułk miał
koszary na obecnym osiedlu
gen. Kazimierza Pułaskiego.
Pułk powstał w 1914 r. i służyło
w nim wówczas wielu Jarosławiaków. Jarosławskie pułki
piechoty liczyły od 1300-1500
żołnierzy i 56 oficerów.
W 1939 r. jarosławska 24.
Dywizja Piechoty walczyła
w ramach Armii „Kraków”
począwszy od rzeki Dunajec.
W ciężkich walkach z czterokrotnie silniejszym przeciwnikiem wycofywała się
przez Jawornik, Birczę, Rzęsę
Ruską. Z całego 39. Pułku
Piechoty z około 2000 żołnierzy przeżyło około 200-tu,
podobne straty poniósł 24 pal.
W dniach od 19 do 21 września wobec okrążenia w rejonie
Lwowa przez nieprzyjaciół
z zachodu i wschodu podjęto
decyzję o rozwiązaniu oddziałów. Większość, licząc na
lepsze traktowanie, poddała
się wojskom sowieckim. Jednak dla przeważającej liczby
oficerów los nie był łaskawy,
gdyż wiosną 1940 roku niemal
wszyscy zostali wymordowani
przez NKWD. W zasadzie
sowieci zwolnili z niewoli
tylko żołnierzy pochodzenia
ukraińskiego i białoruskiego,
natomiast Polaków wywieźli do
kopalni Donbasu i na Sybir.
Trzeci Pułk Piechoty Legionów walczył w rejonie Łodzi
i Warszawy, poddał się w twierdzy Modlin. Jeden batalion
z tego pułku (około 600 osób)
bronił linii Sanu koło Leżachowa.
Z jarosławskich pułków wojnę i Sybir przeżyło tylko kilka
procent żołnierzy.
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Zapisy do Świetlicy
„U Kolpinga”
2012/2013
3-6 września godz. 16.00 - 17.00
W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących sekcjach zainteresowań:
*s. taneczna - H. Mól, **s. komputerowa - S. Durski,
**s. języka angielskiego - M. Lotycz, **s. języka niemieckiego
- Julian Lentes, **s. teatralna - ks. D. Odor, **s. modelarska J. Kruk, **s. plastyczna - W. Kruk, **s. judo - ks. S. Dyndał,
**s. tenisa stołowego - B. Czerep, **s. krótkofalarska - T. Mazur,
**s. fotograficzna - ks. G. Gładysz.

Szerokim frontem na dachu i na
płocie

W tym roku damy radę pomalować tylko
jedną stronę rdzewiejącego dachu.

Przez wiele lat na płotach wisiały kwiaty - więc ogrodzenie zaczęło rdzewieć. W tym roku nie otrzymaliśmy kwiatów, dlatego
możemy odczyścić i pomalować płoty.

Awaria w Heluszu

Ogromne
straty

W nocy z poniedziałku na wtorek w magazynie naszego Ośrodka
w Heluszu pękła rura zasilająca w wodę. Dwa duże pomieszczenia: kotłowni i magazynu zostały całkowicie zalane. Ratowali
kpt. Ireneusz Byczuk dzielni strażacy. Niestety wiele urządzeń w kotłowni uległo
Fundacja Edukacyjna im. H. i T. Zielińskich w Jarosławiu
zniszczeniu.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 2 IX 12 GRUPA II
Niedziela 9 IX 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg II - św. Marka
+ Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
PONIEDZIAŁEK – Krąg III - św.
Zofii + Krąg VI św. Piotra + Krąg
VII Jana Vianney’a
WTOREK – KSM + Zespół muzyczny
ŚRODA – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
CZWARTEK – Akcja Katolicka,
Rada parafialna
PIĄTEK – Koło Misyjne
SOBOTA – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

25.08.2012 r. os. Słoneczne bl.
4 m. 61-75. Sprzątali i ofiara:
A. Pikuła, A. Sieczka, J. KluzMotyka, E. Kluz, W. Buczkowska,
W. Darkowski, I. Krawczyk,
M. Kowalska. Razem – 80 zł na
środki czystości i kwiaty.
27.08.2012 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 76-85. Sprzątali i ofiara: Bełz,
Kondycka, Polańska, Kamińska.
Razem – 80 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:
Z. i S. Olszewscy, E. i A.
Bieniek, M. i Z. Groszek,
A. i M. Brodowicz (tablica
+ remont); A. i S. Gargas,
K. i Z. Piejko, M. i R. Sudoł,
J. Pysiak, M. Rodzinka,
B. Cerlich (tablica). Razem
870 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. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Miłosierdzia Bożego
i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Jeszcze dziś (ostatni dzień) po
każdej Mszy św. można obejrzeć
w KCK wystawę „Więzienne lata
Prymasa Stefana Wyszyńskiego
1953-1956”. Serdecznie zapraszamy – wystawa jest bardzo cenna
i ważna!
3. Dziś składka przeznaczona jest
na Seminarium Duchowne.
4. W poniedziałek 3 września będzie rozpoczęcie roku szkolnego.
Msza św. dla Szkoły Podstawowej
nr 10 odbędzie się o godz. 8.00.
Spowiedź św. na rozpoczęcie roku
szkolnego jest połączona ze spowiedzią pierwszopiątkową.
5. Spotkanie wszystkich ministrantów i lektorów z nowym opiekunem będzie w środę po Mszy św.
wieczornej.
6. 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 czwartek i piątek na spowiedź
prosimy wszystkie dzieci szkolne.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 3 IX
2012 (poniedziałek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 5 m. 1-15 oraz 8 IX
2012 (sobota rano) os. Słoneczne
bl. 5 m. 16-30.
8. Bardzo dziękujemy za ofiary
na remont kościoła i na tablicę dla
ks. Antoniego Ślusarczyka. Trwa
czyszczenie i malowanie dachu na
KCK oraz płotów. Wartość wykonanych prac wynosi 12 tys. zł.
9. Trwają jeszcze zapisy na pieszą
pielgrzymkę z naszej parafii do
Sanktuarium MB w Jodłówce, która
odbędzie się w sobotę 8 września.
Ze względu na bezpieczeństwo na
drodze i rygorystyczne przepisy
o Ruchu Drogowym pielgrzymi są
podzieleni na 6 grup z poszczególnych parafii, które będą poruszać
się w odpowiednich odstępach. Stąd
konieczne są wcześniejsze zapisy
i specjalne oznakowanie. Dotyczy
to również tych osób, które chcia-

Niedziela 2 IX
8:00

łyby dołączyć się do pielgrzymki
po drodze. Obowiązkowe zapisy
są w kiosku codziennie przed i po
Mszy św. wieczornej oraz w kancelarii parafialnej. Te osoby, które
wykupiły bilety na autokary muszą
pamiętać, aby zabrać je ze sobą na
pielgrzymkę.
Nasze dwie grupy będą nosiły
imiona: Józef i Andrzej i będą
miały znaczki pielgrzymkowe
w kolorach: niebieski i zielony. Wyruszymy z placu przed kościołem
8 września o godz. 6.30.
Wśród dobrych rad pragniemy
zwrócić uwagę, że pielgrzymi powinni zabrać ze sobą płaszcze przeciwdeszczowe, rozchodzone buty
oraz jedzenie i picie – (we własnym
zakresie). Można też zabrać ze
sobą rybackie stołeczki. Prosimy
o dużą dyscyplinę w czasie przemarszu po drogach i o dobre wykorzystanie czasu na refleksje i modlitwę. Zachęca się do wcześniejszego
skorzystania z sakramentu pokuty.
10. Ks. prof. Haręzga serdecznie
zaprasza wszystkich na tegoroczne
spotkanie biblijne, które odbędzie
się w dniu 15 września w Heluszu (początek o godz. 10.00).
Prosi się o potwierdzenie udziału
w spotkaniu.
11. We wrześniu wznawiamy działalność świetlicy charytatywnej
„U Kolpinga”. Zapisy do sekcji
zainteresowań będą w dniach 3-6
września czyli od jutra do czwartku
w KCK w godz. 16.00 – 17.00.
Wykaz sekcji jest wewnątrz gazetki. Zapisy mogą dokonywać tylko
rodzice. Nowością będzie m.in.
sekcja fotograficzna prowadzona
przez ks. Grzegorza.
12. 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. Poszukujemy
m.in. osoby, która by poprowadziła
sekcję kulinarną.

9:30

05.09.10 – Bartłomiej i Izabela F.
06.09.97 – Robert i Dorota S.
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.

9:30

w rocznicę śmierci:

16:00

11:00
12:15
16:00
18:00

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.
04.09.99 – Marek i Monika B.
04.09.99 – Jerzy i Sabina D.
04.09.04 – Łukasz i Joanna B.
04.09.04 – Grzegorz i Magdalena B.
04.09.10 – Piotr i Małgorzata D.
05.09.87 – Karol i Dorota M.
05.09.98 – Artur i Greta T.
05.09.98 – Piotr i Edyta K.
05.09.09 – Krzysztof i Iwona L.

03.09.85 – Antoni Kaczorowski
06.09.85 – Jan Korytko
07.09.99 – Antoni Aleksowicz
02.09.00 – Wanda Majcher
08.09.06 – Zofia Bruder
04.09.07 – Arkadiusz Rurarz
06.09.09 – Kamińska
08.09.10 – Aniela Sokołowska
03.09.11 – Zdzisława Twardowska
04.09.11 – Monika Juszczak

+ Wanda Majcher w 12
roczn. śmierci.
Za parafian.
Poniedziałek 3 IX

7:00
8:00
18:00

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
+ Paweł Maciejewski int. od sąsiadów.
Wtorek 4 IX

7:00

18:00

+ Monika w 1 roczn.
śmierci od syna Radosława z Rodziną.
Środa 5 IX

7:00
18:00

+ Paweł Maciejewski int. od sąsiadów.
Czwartek 6 IX

7:00
18:00

O błogosł. Boże i potrzebne łaski dla kapłanów naszej parafii.
Piątek 7 IX

7:00

+ Janina Bartnik w 7
roczn. śmierci.

18:00

Za misje i misjonarzy.

6:00

+ Aniela Sokołowska
w 2 roczn. śmierci.

Sobota 8 IX

18:00
Niedziela 9 IX

8:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

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

Dziękczynna z prośbą
o zdrowie i błogosł.
Boże dla Marii i Zygmunta w roczn. ślubu
i ich Rodzin.
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. dla
całej Rodziny z okazji 25 roczn. ślubu
Lucyny i Józefa.

11:00
12:15

18:00

+ Regina Fryń - int. od
syna z Rodziną.
Za parafian.
W int. Sabiny i Zbigniewa w 9 roczn. ślubu
o zdrowie i błogosł.
Boże.

W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Michał KUCZEK

Chrystus Królem

7

8

Chrystus Królem

Pożegnanie wakacji...

Radosnej nauki...

życzy Kolpuś

