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JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ DIALOGU
List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XIII Dnia Papieskiego – 13 października 2013 roku
Wstęp

dialog na temat współczesnej i w osobistych kontaktach.
rodziny czy wychowania.
Lata papieskiego posługiwania
Umiłowani w Chrystusie Panu
były również naznaczone jego
Bracia i Siostry! Ostatnie lata Pontyfikat Jana Pawła II był dialogiem z człowiekiem i ze
pokazały, z jaką trudnością
przychodzi nam prowadzenie
dialogu. Zauważa się to w wielu
dziedzinach życia: w rodzinie
i w pracy, w życiu społecznym
i w polityce, w relacjach z bliskimi i z obcymi, którzy do nas
przybywają. Ludziom trudno
jest porozumieć się między
sobą w kwestiach światopoglądu, etyki, kultury, nie mówiąc czasem wielkiego dialogu, czyli współczesnym światem. Temu
o polityce czy gospodarce. rozmowy Papieża z Bogiem na
Trudny, ale potrzebny jest modlitwie, w czasie Liturgii
dokończenie na str. 2

Apel o pomoc dla Syrii

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Ha 1,2-3;2,2-4

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki
swej wierności

REFREN PSALMU: Słysząc głos
Pana, serc nie zatwardzajcie.
II CZYTANIE: 2 Tm 1,6-8.1314
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

EWANGELIA: Łk 17,5-10
Służyć z pokorą

Apostołowie prosili Pana:
„Przymnóż nam wiary”. Pan
rzekł: „Gdybyście mieli wiarę
jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem i przesadź
się w morze«, a byłaby wam
posłuszna. Kto z was, mając
sługę, który orze lub pasie,
powie mu, gdy on wróci z pola:
»Pójdź i siądź do stołu«? Czy
nie powie mu raczej: »Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się
i usługuj mi, aż zjem i napiję
się, a potem ty będziesz jadł
i pił«? Czy dziękuje słudze za
to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy
uczynicie wszystko, co wam
polecono: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to,
co powinniśmy wykonać«”.
Kalendarz wydarzeń

Niedziela, 6 października jest
dniem ogólnopolskiej modlitwy w intencji pokoju i zbiórki
na rzecz Syrii. Zebrane środki
Caritas Polska rozdysponuje na
konkretną pomoc mieszkańcom
Syrii.
– Wszyscy wiemy, jak bardzo
cierpi naród Syryjski w wyniku
wojny domowej. Jako ludzie
wierzący jesteśmy zobowiązani
do okazywania solidarności
chrześcijańskiej. Poprzez tę
zbiórkę chcemy zamanifesto-

wać naszą jedność nie tylko duchową, poprzez modlitwę, ale
także poprzez dar materialny –
powiedział ks. Marian Subocz,
dyrektor Caritas Polska.
Zbiórka jest odpowiedzią na
zatroskanie Ojca Świętego
Franciszka oraz konkretnym
wyrazem solidarności z mieszkańcami Syrii. Dramat, jaki
przeżywa naród Syryjski porusza serca, mobilizuje do
modlitwy, ale także do działania. Dlatego 6 października
będzie nie tylko dniem zbiórki
funduszy, ale także dniem ogólnopolskiej modlitwy w intencji
pokoju w Syrii.

– Nie zdajemy sobie sprawy,
jaka to jest tragedia i jak wielkie rozmiary ma exodus tych
ludzi. W Syrii cierpią przede
wszystkim dzieci, które wraz
z rodzicami musiały uciekać,
aby ratować życie. To jest
ogromna tragedia. Dlatego
Konferencja Episkopatu Polski
poprzez Caritas stara się pomóc
osobom cierpiącym w Syrii.
To jest solidarność, a w języku
chrześcijańskim to jest miłość
i miłosierdzie – powiedział ks.
Józef Kloch – rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Różaniec

w Kościele
codziennie g. 17.30
w środę g. 17.15
w niedzielę g. 17.00

13. X. g. 11.30

Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry

27. 04. 2014
Kanonizacja
bł. Jana Pawła II
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Chrystus Królem

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ się – jak przypomina bł. Jan przeciwności. Takim procesem staje wobec słowa Bożego
DIALOGU
Paweł II – metodą dialogu, aby dialogu kieruje Duch Święty – i, odrzucając własne subiek-

prowadzić nas do nawrócenia,
pokuty, odnowy sumienia
zagadnieniu chcemy poświęcić i życia w świetle tajemnicy
tegoroczny Dzień Papieski, odkupienia (por. RP 25).
który odbędzie się w najbliższą
niedzielę. Jego tematem będą 2. Zasady prawdziwego diasłowa: Jan Paweł II – Papież logu
Dialogu.
Drodzy Bracia i Siostry! Autentyczny dialog domaga się
1. Potrzeba dialogu
zachowania kilku istotnych
Drodzy Bracia i Siostry! zasad. Według bł. Jana Pawła
Odczytane dziś słowo Boże II podstawowym warunkiem
przypomina nam, że Bóg od dialogu jest poszanowanie
początku historii zbawienia prawdy. Jej biblijne pojęcie
wchodził w dialog z człowie- opiera się na spotkaniu człokiem, dając wyraz miłości wieka z Bogiem, na wierności
Stwórcy do stworzenia, do- Przymierzu, które w pełni
brego Ojca do swych dzieci. objawiło się w Jezusie ChryDialog z Bogiem wynikał stusie.
również z potrzeby ludzkiego serca, które odpowiadało Kolejną ważną zasadą dialogu
w ten sposób na miłość Boga. jest wierność Jezusowi ChryDialog ten został zakłóco- stusowi, który jest „drogą,
ny przez grzech pierwszych prawdą i życiem” (J 14,6)
rodziców, którzy wchodząc oraz założonemu przez Niego
w rozmowę z wężem – szata- Kościołowi. Błogosławiony
nem, zerwali dialog miłości ze Papież widział pewne niebezStwórcą. Grzech wprowadził pieczeństwo w tym, że człow relację człowieka do Boga wiek w imię powierzchownie
lęk i niepokój, brak zaufania pojmowanego kompromisu
i chęci zachowania spokoi podejrzliwość.
ju gotów jest zrezygnować
W sercu człowieka pozostała z niektórych prawd wiary.
jednak tęsknota za prawdzi- Taka postawa wobec wiary
wym i szczerym dialogiem w sposób oczywisty godzi
ze Stwórcą. Wyrazem zagu- w jej integralność i tożsamość.
bienia ludzkiego i tęsknoty W 1979 roku, w Częstochowie
za Bogiem są słowa z Księgi Jan Paweł II w przemówieniu
proroka Habakuka: „Dokąd, do Konferencji Episkopatu
Panie, wzywać Cię będę, Polski zaznaczył: „W dialogu
a Ty nie wysłuchujesz? Wo- trzeba jasno mówić, kim ja jełać będę ku Tobie... a Ty nie stem, żebym mógł rozmawiać
pomagasz?” (Ha 1, 2). Bóg z kimś drugim, który jest inny.
jednak odpowiada na ludzkie Trzeba bardzo jasno to mówić,
lęki i niepokoje, wysyłając bardzo stanowczo: kim ja
proroków, by ostatecznie dać jestem, kim ja chcę być i kim
odpowiedź w swoim Synu chcę pozostać”.
Jezusie Chrystusie. W Nim
Bóg nieustannie rozmawia Dialog to coś więcej niż wyz człowiekiem. W dzisiejszej miana poglądów, krytyka,
Ewangelii tę prawdę odkrywa- spór czy polemika. Zaczyna
ją Apostołowie, prosząc Chry- się on od spotkania człowieka
stusa o przymnożenie wiary, z człowiekiem, cierpliwego
ponieważ ona jest przestrzenią słuchania, zadawania pytań, aż
dialogu człowieka z Bogiem. po możliwość wypowiedzenia
się. Tak rozumiany dialog zaPsalm responsoryjny z dzisiej- kłada otwartość i dobrą wolę
szej niedzieli zachęca, abyśmy oraz wzajemny szacunek. Daje
słysząc głos Pana serc nie możliwość przemyślenia włazatwardzali, abyśmy usłyszeli snych argumentów, ich zwegłos Jego (por. Ps. 95,7). Osta- ryfikowania oraz zrozumienia
tecznym celem dialogu Boga drugiej strony. Nie jest mu
z człowiekiem jest bowiem obce doświadczenie trudności
jego zbawienie. Kościół, będąc i braku zrozumienia. Wierzyw Chrystusie znakiem i narzę- my jednak, że prawda jest
dziem zbawienia, „posługuje silniejsza i ma moc pokonać
dokończenie ze str. 1

Dawca Mądrości, na którego
powinniśmy się nieustannie otwierać. Dialog kończy
się, jeśli miejsce życzliwości
zajmie wrogość czy chęć dominacji. Jego zaprzeczeniem
jest na przykład kompromis
za wszelką cenę, godzący się
na odstępstwa od prawdy. Nie
wolno bowiem godzić się na
łamanie prawdy Bożej nawet
kosztem utraty popularności.
Św. Paweł w liście do Tymoteusza przypomina, że: „nie
dał nam Bóg ducha bojaźni,
ale mocy i miłości, i trzeźwego
myślenia” (2 Tm 1, 7).
Ojciec Święty Jan Paweł II,
obok słów, pozostawił nam
także przykład takiego dialogu.
Pamiętamy choćby międzyreligijne spotkanie modlitewne
w Asyżu (1986) nieustanny
dialog z młodzieżą, rozmowy
z przywódcami religijnymi,
spotkania z dyplomatami niemal wszystkich krajów świata,
przemówienia w parlamentach
czy organizacjach międzynarodowych, jak chociażby
w ONZ. Wszystkie te działania
miały swe źródło w ciągłym
dialogu Błogosławionego Papieża z Bogiem na modlitwie.
Nie ulega wątpliwości, że
każde spotkanie ludzi stwarza
okazję do dialogu. Myślimy tutaj szczególnie o narzeczeństwie i małżeństwie,
o spotkaniu w rodzinie, sąsiedztwie i społeczności lokalnej,
w miejscu nauki czy pracy,
w świecie kultury i mediów,
w sferze społecznej czy w debacie politycznej. Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał
też o dialogu w łonie samego
Kościoła. We wspomnianej już
adhortacji o pojednaniu i pokucie napisał: „U podstaw owego
dialogu z innymi Kościołami
i Wspólnotami kościelnymi,
a także innymi religiami, jako
warunek jego wiarygodności i skuteczności, winien
znaleźć się szczery wysiłek
stałego i odnowionego dialogu
wewnątrz samego Kościoła
katolickiego. Kościół ten jest
świadomy (…) istniejących
w jego łonie napięć, mogących
stać się czynnikami podziału”
(RP 25). Przezwyciężenie napięć i konfliktów w Kościele
jest możliwe, jeśli człowiek

tywne zapatrywania, szuka
prawdy tam, gdzie się ona
znajduje. Źródłem prawdy jest
słowo Boże i jego autentyczna
interpretacja, podawana przez
Magisterium Kościoła. W tym
świetle trzeba wsłuchiwać się
we wzajemne opinie, wstrzymując się od pospiesznych
ocen i sądów.
3. Wpierajmy wspólne dzieło
Bracia i Siostry! Z radością
oczekujemy na bliską już kanonizację Naszego Papieża,
który był i jest darem Opatrzności Bożej dla Kościoła.
Pragniemy też nadać głębszy
wyraz temu wydarzeniu, podejmując wysiłek realizacji
Jego wskazań i nauki. Dlatego
też za tydzień, podczas XIII
Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem: Jan Paweł
II – Papież Dialogu, będziemy
mieli okazję wspomóc także
dzieło, które od lat nazywane
jest „żywym pomnikiem” Jana
Pawła II. Fundacja Dzieło
Nowego Tysiąclecia poprzez
stypendia wspiera materialnie i duchowo ponad 2500
stypendystów z całej Polski,
pochodzących głównie z rodzin wielodzietnych. Dzięki
ofiarności Polaków z kraju
i z zagranicy mogą oni realizować swoje marzenia edukacyjne. W duchu wartości, którym
służył Błogosławiony Papież,
stypendyści pragną dobrze
przygotować się do zadań
czekających ich w dorosłym
życiu. To wielkie i piękne dzieło wszystkich Polaków, bł. Jan
Paweł II już za życia określił
jako pomnik najbliższy jego
sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania tego dzieła
modlitwą, dobrym słowem,
cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę, podczas kwesty
przy kościołach, na ulicach
i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć także
materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności, budowany
Błogosławionemu Papieżowi.
Jest to możliwe właśnie dzięki
zbiórce w Dzień Papieski, za
którą wszystkim serdecznie
dziękujemy.
Podpisali: Kardynałowie,
Arcybiskupi i Biskupi Polscy

Chrystus Królem

Warto wiedzieć! Uwaga sekta!
Sekta na rekoronacji
Podczas rekoronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej, która odbywała się
w Jarosławiu tydzień temu
zauważyć można było kilkanaście osób w czerwonych
płaszczach, z wizerunkiem
Chrystusa Króla na plecach
oraz orłem i krzyżem z przodu. Niektórzy wiedzieli kto to
jest, inni nie.
Kilka dni po tej uroczystości
naszą Redakcję odwiedził ktoś
z parafii Matki Bożej Bolesnej,
by się podzielić z nami swoim
oburzeniem w tej kwestii.
- To skandal, że oni uczestniczyli w tym ważnym dla Jarosławia wydarzeniu - mówił.
- Przecież to straż przyboczna
księdza Natanka, który wyłamał się z polskiego Kościoła
Katolickiego. Po co do nas

była na chwałę Bożą i Matki
Najświętszej nie chcieliśmy
reagować na tego typu zachowania zwolenników księdza
Piotra. Życzyłbym wszystkim,
którzy pragną rzeczywiście
służyć Bogu, większej pokory
i wsłuchiwania się w głos Kościoła - kończy o. Lucjan.
Suspensa (czyli m.in. zakaz
odprawiania Mszy Św., udzielania sakramentów i nauczania)
z ks. Natanka nie została zdjęta.
Co więcej, jeśli nadal będzie
trwał przy swoich poglądach
nałożona na niego będzie ekskomunika.
Ks. Piotr Natanek, niegdyś
prezbiter archidiecezji krakowskiej, wykładowca Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie, jest obecnie propagatorem intronizacji Chrystusa
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Świetlica „U KOLPINGA”
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
7 X

Wtorek
8 X

Środa
9 X

Czwartek
10 X
E. Waszczuk
N. Przyczyna

Piątek
11 X

15 X

16 X

17 X
E. Waszczuk
N. Przyczyna

18 X

22 X

23 X

24 X
E. Waszczuk
N. Przyczyna

25 X

G. Stępień
14 X
G. Stępień
21 X
G. Stępień

Jubileuszowy Festiwal
XX Jubileuszowy Festiwal
Piosenki Religijnej Przemyśl 2013

W sobotę 28 września odbył się XX Festiwal Piosenki Religijnej Przemyśl
2013. Wystąpiło 20 wykonawców. Główną laureatką została Monika Czarny
z Pawłosiowa. Dyrektorem i głównym organizatorem imprezy jest nasz ks. Prałat.

przyjechali? Nikt ich tu nie na Króla Polski, a w swoim
zapraszał.
nauczaniu powołuje się na
prywatne objawienia. W swoich
O komentarz w tej sprawie po- rodzinnych stronach (Grzechyprosiliśmy proboszcza parafii nia) założył Pustelnię NiepoMatki Bożej Bolesnej, który był kalanów, w której przebywa
gospodarzem tej uroczystości. i głosi swoje prawdy. Specjal- Rzeczywiście zaniepokoiła na komisja stwierdziła jednak
nas obecność zwolenników liczne błędy teologiczne w jego
księdza Piotra Natanka - nauczaniu. Ks. Natanek nie odmówi ojciec Lucjan Sobkie- dał się jednak suspensie i nadal
wicz. - Przyznam się, że nie prowadzi swoją działalność.
śledzę jego poczynań. Jeśli Wspiera go duchowa armia:
jednak nałożona na niego Rycerze Chrystusa Króla, któkara suspensy przez Metro- rych on sam pasuje. Rycerzami
politę Krakowskiego nadal mogą być zarówno mężczyźni,
obowiązuje, to wszyscy, któ- jak i kobiety (czego świadkami
rzy świadomie uczestniczą byliśmy na rekoronacji).
w sprawowanej przez niego Wszyscy czekają na rozkaz, by
liturgii, i solidaryzują się ruszyć do ostatecznej walki ze
z jego poglądami, które sta- złem. Nie wiadomo tylko na
łyby w sprzeczności z na- czym ta walka ma polegać.
uczaniem Kościoła grzeszą. Specjaliści od sekt i grup maniSzczególnie zbulwersowało pulacyjnych twierdzą, że Ruch
nas samowolne przyłącze- ks. Natanka właśnie w sektę się
nie się zwolenników księdza zamienia.
Natanka do procesji z dawu zet
rami. Jest to przejaw braku
Gazeta Jarosławska nr 39
elementarnych zasad kultuz 25.IX.2013
ry. Ponieważ ta uroczystość

Biblijny zjazd

Jednym z ważnych elementów zjazdu w Heluszu była wspólna modlitwa na Drodze Krzyżowej ze Świętymi pod przewodnictwem ks. prof. Stanisława Haręzgi.

Ciekawy wykład multimedialny odbył się w sali konferencyjnej. Należy bardzo
ubolewać, że nie było przedstawicieli naszej parafii.
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 6 X 13 GRUPA I
Niedziela 13 X 13 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
PONIEDZIAŁEK – Koło Misyjne
WTOREK – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik
ŚRODA – Róża męska I św. Józefa p. Zięba + Róża V męska św. Piotra
- p. Przepłata
CZWARTEK – Róża męska II św. Antoniego - p. Brodowicz + Róża IV
św. Benedykta - p. Chomik + Róża
Boga Ojca I - p. Brodowicz
PIĄTEK – Bractwo Najświętszego
Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V –
D. Rzepka
SOBOTA – Wspólnota Biblioteki
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
21.09.2013 r. os. 1000-lecia bl. 7 m.
1-18. Sprzątali i ofiara: Kaczmarska,
Kuźmicka, Tuleja. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
23.09.2013 r. os. 1000-lecia bl. 8 m.
1-20. Sprzątali i ofiara: Lasek – 10 zł
na środki czystości i kwiaty.
28.09.2013 r. os. 1000-lecia bl. 9 m.
1-18. Sprzątali i ofiara: Dołemska,
Rejent. Razem – 20 zł na środki
czystości i kwiaty.
30.09.2013 r. os. 1000-lecia bl. 10
m. 1-20. Sprzątali i ofiara: Kot +
1 osoba, Drozd, Zdziebko, Kałętek.
Razem – 25 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
06.10.01 – Paweł i Magdalena L.
07.10.89 – Piotr i Małgorzata W.
07.10.95 – Zbigniew i Marta Ch.
07.10.00 – Dariusz i Urszula K.
09.10.82 – Mirosław i Bogumiła K.
09.10.93 – Piotr i Beata Sz.
09.10.10 – Stanisław i Lucyna F.
11.10.08 – Paweł i Magdalena N.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone
z Koronką i ze zmianą tajemnic,
oraz po nabożeństwie spotkanie
Koła Misyjnego. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe są
o godz. 17.30, w środy o 17.15.
Zachęcamy do licznego udziału
w nabożeństwach różańcowych
w kościele, a tych, którzy będą
przeszkodzeni – do odmawiania
różańca w rodzinach lub indywidualnie.
2. Dziś pragniemy okazać znak
solidarności z ofiarami wojny w
Syrii. Wyrazem chrześcijańskiej
jedności jest modlitwa za naród
syryjski, oraz zbiórka do puszek
przed wszystkimi kościołami Archidiecezji Przemyskiej.
3. Dziś składka mszalna jest przeznaczona jest na Seminarium Du-

Niedziela 6 X

chowne w Przemyślu. Za tydzień,
w drugą niedzielę miesiąca będzie
u nas w kościele specjalna składka
w kopertach z adresami na utrzymanie naszej świątyni.
4. W następną niedzielę będzie
obchodzony XIII Dzień Papieski.
Ofiary zbierane przed polskimi
kościołami mają pomóc w edukacji biedniejszej, ale zdolnej
młodzieży.
5. Dyżur do sprzątania kościoła
7 X 13 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 12 m. 1-22 oraz
12 X 13 (sobota rano) ul. Morawska 3 m. 1-23.
6. Bardzo dziękujemy za ofiary
złożone na pomnik bł. Jana Pawła
II i na tablice przed kościołem.
Do zapłaty pozostaje nam ok.
2,5 tys. złotych.

Mistrzostwa Polski w Heluszu

8:00

+ Augustyna Wałczyńska (6).

9:15

+ Barbara Dąbrowska - od
mieszkańców z os. Niepodległości 2 klatka 3.

11:00

+ Tadeusz Styrna - int. Bractwa
Najświętszego Sakrmanetu.

12:15

+ Kazimierz Kamiński - od brata
i bratowej.

16:00

++ Bronisława, Walenty.

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(7).
2) + Katarzyna Noga.

18:00

1) Za misje i misjonarzy oraz
Księdza Opiekuna Koła Misyjnego.
2) + Majcher Wanda w 13 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(8).
2) + Jan Kuzia w 2 roczn. śmierci.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosł. dla członkiń
i ich Rodzin z Róży św. Zofii.
2) ++ Teresa i Michał Zielińscy.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(9).
2) ++ Aniela, Józef, Maria,
Jan.

18:00

1) + Stefania Hanas.
2) ++ Julia, Jan Stecko.

7:00

1) + Piotr Pochodaj w 3 roczn.
śmierci.
2) + Augustyna Wałczyńska
(10).

18:00

++ Karolina, Ludwik w kolejną
roczn. śmierci.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(11).
2) ++ Za Rodziców z obu stron:
Karolina, Andrzej i Marcin,
Agnieszka.

18:00

++ Lucyna, Helena, Stanisław.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(12).
2) ++ Czesława, Edward.

18:00

++ Maria, Stanisław Jucha,
Agnieszka Jasiewicz, Józefa
Złomko.

8:00

+ Augustyna Wałczyńska (13).

9:30

+ Józefa Płonka w 1 roczn.
śmierci.

11:00

+ Zofia Brodowicz - int. z Róży
św. Faustyny.

12:15

++ Józefa i Stanisław.

16:00

+ Irena Piekuś w 4 roczn. śmierci.

18:00

Za parafian.

Poniedziałek 7 X

Wtorek 8 X

Środa 9 X

Czwartek 10 X

Na organizatorach i uczestnikach
Helusz zrobił wielkie wrażenie. A więc
duża promocja Ośrodka i zapowiedzi,
że pojawią się tam nowe inicjatywy.

Wyróżnienie za pracę

Piątek 11 X

Sobota 12 X

w rocznicę śmierci:

06.10.85 – Bronisław Szołek
07.10.91 – Witold Korzeń
11.10.92 – Katarzyna Łyczkowska
09.10.94 – Gustaw Milianowicz
12.10.94 – Danuta Potoczny
11.10.98 – Maria Brzezińska
08.10.03 – Edmund Reczko
11.10.04 – Olga Odój
06.10.09 – Stefania Kamińska
08.10.10 – Jan Dołemski
10.10.10 – Piotr Pochodaj
08.10.11 – Krystyna Strach
Dziękujemy za ofiary na pomnik
bł. JPII:

J. i Z. Koprowicz, U. i Z. Hołysz,
Z. Kaszuba. Razem 200 zł.

Niedziela 13 X

Sześciu naszych najmłodszych zawodników tenisa stołowego zostało wyróżnionych
za solidne treningi i dobre wyniki sportowe. Otrzymali oni m.in. piękne dresy, koszulki,
torby i plecaki z nadrukami klubowymi. Pokładamy w nich duże nadzieje.

