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Chrystus Królem

Nazwa klubu:
Parafialny Klub Sportowy
Kolping Jarosław
Strona internetowa klubu:
www.chrystuskrol.com

Nazwa drużyny w Superlidze tenisa
stołowego:
PKS Kolping Frac Jarosław
Strona internetowa drużyny:
www.kolping-frac-jaroslaw.pl

Inauguracja Superligi Tenisa Stołowego w Jarosławiu

Zapraszamy na wielkie kibicowanie do Hali MOSiR
mecz - 22.09. g. 18.00

wstęp wolny

PKS Kolping Frac Jarosław
SPAR AZS Politechnika Rzeszów

Chrystus Królem

Niedziela Środków Społecznego Przekazu
Trzecia niedziela września
w Polsce to Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Współczesny katolik, świecki przychodzący do kościoła
i słuchający słowa Bożego,
przepełniony jest najczęściej
innymi treściami dostarczanymi mu przez środki przekazu.
Zauważmy, że w obecnych czasach jesteśmy mocno poddawani działaniu telewizji, internetu,
radia, rozmaitych programów,
filmów i gier komputerowych,
do tego dochodzi wielka liczba
tytułów prasowych, przygotowywanych w sposób bardzo
ponętny i mających ogromny
wpływ na świadomość czytelników. Wśród nich jest wiele
nie tylko niechętnych Kościo-

Zadaniem prasy katolickiej jest
pokazywanie prawdziwego
oblicza Kościoła i eksponowanie chrześcijańskiej wizji
człowieka i społeczeństwa.
Nie zbudujemy jednak opinii
chrześcijańskiej, katolickiej,
gdy nakłady katolickich pism
będą niewielkie. Cóż może
uczynić proboszcz parafii, jeżeli na 1000 wiernych rozprowadzanych jest 10 egzemplarzy
katolickiego tygodnika? W takiej sytuacji nie powstanie żadna opcja chrześcijańskiej wizji
życia rodzinnego i społecznego.
go korzystają, którzy czytają Niech więc czytanie katolickierozmaite współczesne gazety go pisma stanie się w naszych
i czasopisma, są często obarcze- rodzinach zwyczajem.
ni jakimś znamieniem niechęci
do Kościoła i do spraw wiary.
łowi, ale wprost działających
przeciwko niemu, przeciwko
wierze chrześcijańskiej. Wierni
zatem, którzy z tego wszystkie-

Orędzie papieża Benedykta XVI
na Światowy Dzień Społecznego Przekazu
„Milczenie i słowo drogą ewangelizacji” /fragmenty/
D ro d z y b r a c i a lepiej samych siebie, rodzi
się i pogłębia myśl, wyraźniej
i siostry!
rozumiemy to, co chcemy poW z w i ą z k u z e wiedzieć, albo to, czego oczezbliżającym się kujemy od innego człowieka,
Światowym Dniem Środ- dokonujemy wyboru, jak się
ków Społecznego Przekazu wyrazić. Milknąc pozwalamy
2012 r. pragnę podzielić się drugiej osobie mówić, wyrazić
z wami paroma refleksjami siebie, a sobie samym na to,
dotyczącymi pewnego aspek- byśmy nie przywiązywali się
tu procesu komunikacji mię- bez odpowiedniej konfrontacji
dzyludzkiej, o którym - choć
jest bardzo ważny - niekiedy się zapomina, lecz dzisiaj
w szczególny sposób trzeba przypomnieć. Jest nim
związek między milczeniem
i słowem: dwoma momentami
komunikacji, które powinny
być w równowadze, następować po sobie i się dopełniać,
by budować autentyczny dialog i głęboką bliskość między
ludźmi. Kiedy słowo i milczenie nawzajem się wykluczają,
komunikacja ulega pogorszeniu, bo albo wprawia w stan
pewnego oszołomienia, albo
- przeciwnie - wywołuje chłód; wyłącznie do własnych słów
kiedy natomiast milczenie i sło- czy idei. W ten sposób tworzy
wo wzajemnie się dopełniają, się przestrzeń, w której dzięki
komunikacja nabiera wartości słuchaniu się nawzajem możliwe jest nawiązanie pełnieji znaczenia.
szej relacji międzyludzkiej.
Milczenie jest integralną częś- W milczeniu na przykład zauwacią komunikacji i nie istnieją ża się najbardziej autentyczne
bez niego słowa bogate w treść. momenty komunikacji między
W ciszy słyszymy i poznajemy osobami, które się kochają:

gest, wyraz twarzy, ciało są
znakami, które objawiają osobę.
W milczeniu wyraża się radość, zmartwienia, cierpienie,
które właśnie w nim znajdują
szczególnie intensywną formę
wyrazu. Tak więc z milczenia
rodzi się komunikacja bardziej
złożona, wymagająca wrażliwości i umiejętności słuchania,
która jest wskaźnikiem głębi
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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 50,5-9a

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

REFREN PSALMU: W krainie
życia będę widział Boga.
II CZYTANIE: Jk 2,14-18

Wiara nie połączona z uczynkami
jest martwa

EWANGELIA: Mk 8,27-35
Zapowiedź męki Chrystusa

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą
Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie
ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli:
„Za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za jednego
z proroków”. On ich zapytał:
„A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Mu Piotr:
„Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy
surowo im przykazał, żeby
nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn
Człowieczy musi wiele cierpieć,
że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych
w Piśmie; że będzie zabity, ale
po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie
otwarcie te słowa. Wtedy Piotr
wziął Go na bok i zaczął Go
upominać. Lecz On obrócił się
i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi
z oczu, szatanie, bo nie myślisz
o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie
tłum razem ze swoimi uczniami
i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje. Bo kto
chce zachować swoje życie,
straci je; a kto straci swe życie
z powodu Mnie i Ewangelii, ten
je zachowa”.
Kalendarz wydarzeń

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

i charakteru więzi. Tam, gdzie
jest dużo komunikatów i informacji, milczenie staje się
niezbędne, by rozróżnić to, co
ważne, od tego, co zbędne lub
marginalne. Głęboka refleksja
pomaga nam odkryć, że istnieje
związek między wydarzeniami,
dokończenie na str. 4

PKS Kolping Frac Jarosław

SPAR AZS Politechnika Rzeszów

29.IX. g. 16.00
XIX Festiwal Piosenki
Religijnej - Przemyśl 2012
Centrum Kulturalne
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Orędzie papieża Benedyk- się jednak, że wiele osób
ta XVI na Światowy Dzień poświęca uwagę ostatecznym
Społecznego Przekazu
pytaniom ludzkiej egzystencji:
dokończenie ze str. 3

które na pierwszy rzut oka nie
wydają się powiązane, a także
ocenić, przeanalizować wiadomości, a dzięki temu można
dzielić się opiniami przemyślanymi i wyważonymi i tworzyć
autentyczną, wspólną wiedzę.
Z tego względu konieczne
jest tworzenie odpowiedniego
środowiska, swoistego «ekosystemu», w którym panowałaby równowaga między milczeniem, słowem, obrazami
i dźwiękami.
Obecnie spora część dynamiki
komunikacji ukierunkowana
jest przez pytania, na które
szuka się odpowiedzi. Wyszukiwarki i sieci społecznościowe są punktem, w którym
rozpoczyna komunikację wiele
osób szukających porad, sugestii, informacji, odpowiedzi.
W naszych czasach internet
jest coraz bardziej zdominowany przez pytania i odpowiedzi.
Więcej, współczesny człowiek
jest często bombardowany
odpowiedziami na pytania,
których nigdy sobie nie zadawał, albo potrzebami, których
nie odczuwa. Milczenie jest
cenne, gdyż sprzyja dokonaniu niezbędnego rozróżnienia
licznych bodźców i licznych
odpowiedzi, które otrzymujemy, właśnie po to, aby wyodrębnić pytania naprawdę
ważne i na nich się skupić.
W złożonym i zróżnicowanym
świecie komunikacji okazuje

kim jestem? co mogę wiedzieć?
co powinienem czynić? na co
mogę mieć nadzieję? Ważne
jest, by osoby, które formułują
te pytania, były akceptowane,
bo otwiera to możliwość głębokiego dialogu, tworzonego
ze słów, wymiany myśli, ale
również zachęty do refleksji
i milczenia, które czasami
może być bardziej wymowne niż pochopna odpowiedź
i pozwala temu, kto zadaje
sobie pytania, zagłębić się
w siebie i otworzyć się na
odpowiedź, którą Bóg wypisał
w sercu człowieka…
…Słowo i milczenie. Nauczyć się komunikowania
znaczy zdobyć umiejętność
słuchania, kontemplacji,
a nie tylko mówienia. Jest to
szczególnie ważne dla tych,
którzy pracują na polu ewangelizacji: zarówno milczenie, jak i słowo są istotnymi
i nieodłącznymi elementami
działań podejmowanych przez
Kościół w dziedzinie środków
przekazu, by na nowo głosić
Chrystusa we współczesnym
świecie. Maryi, której milczenie «pozwala słuchać słowa
i sprawia, że ono owocuje»
(Modlitwa podczas spotkania
z młodzieżą włoską w Loreto,
1-2 września 2007 r.), zawierzam całe dzieło ewangelizacji, prowadzone przez Kościół
za pośrednictwem środków
społecznego przekazu.

Modlitwa ekumeniczna za
pomordowanych Żydów

10 września na budynku dawnej synagogi odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą
Żydom z Jarosławia i okolic
zamordowanym w czasie II
wojny światowej przez niemieckich najeźdźców. Uroczystego odsłonięcia dokonał
burmistrz Andrzej Wyczawski, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska
w Tel Avivie Roman Kessler
oraz przedstawiciel Ambasady
Izraela w Warszawie Michał
Sobelman.

Umieszczenie pamiątkowej
tablicy na synagodze to wspólna inicjatywa Adama Aptowicza, koordynatora ochrony
pamięci Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska w Tel-Avivie
oraz burmistrza Andrzeja Wyczawskiego. Tablica zostaBENEDICTUS PP. XVI ła wmurowana na elewacji
Synagogi przy ul. Opolskiej,
gdzie obecnie mieszczą się
pracownie i sala wystawowa
Zespołu Szkół Plastycznych
im. S. Wyspiańskiego. Jej
autorem jest artysta rzeźbiarz

i nauczyciel tejże szkoły Robert Trysła.
Historia Żydów w Jarosławiu
sięga 1464 r., z tego roku
pochodzi pierwsza wzmianka
świadcząca o ich obecności
w mieście. W 1921 r. w Jarosławiu mieszkało ich ponad
6, 5 tys., co stanowiło prawie
33 % ogółu mieszkańców.
Wybuch II wojny światowej
oznaczał kres jarosławskiej
społeczności żydowskiej. 23
września 1939 r. hitlerowcy
deportowali około 10 tysięcy
Żydów z Jarosławia i okolic
do radzieckiej strefy okupacyjnej, której granicę stanowiła
wówczas rzeka San. W mieście
pozostała tylko niewielka grupa Żydów, których w 1942 r.
wywieziono do obozu zagłady
w Bełżcu.
Później modlitwy za pomordowanych Żydów odmówił
Eli Zolkos przedstawiciel
Naczelnego Rabina Polski
oraz ks. archiprezbiter Andrzej
Surowiec. Ks. Prałat podkreślił, że podstawą wszelkich
nieszczęść, a więc i eksterminacji Żydów jest ludzka
pycha i próba przywłaszczenia
sobie od Pana Boga prawa do
decydowania o życiu i śmierci
ludzi.
Drugą część uroczystości stanowiła sesja naukowa, która
odbyła się w sali narad Urzędu
Miasta. Z wykładem wystąpili:
prof. Wacław Wierzbieniec,
Wojciech Kozak i Krystyna
Kieferling. Na zakończenie
zagrał zespoł Rzeszów Klezmer Band.
Opr. na podstawie inf. UM

Chrystus Królem
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Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Dorota Jasiewicz, Monika Potoczny, Marzena
Haftek. Magda Gembrowicz.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska,
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski 16.15 (wtorek); Krystyna Korecka - matematyka, Maria Konopelska - matematyka.
Radca prawny:
Maria Drabik - 25.IX., 30.X., 27.XI. - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 1.X., 5.XI., 3.XII. - godz. 17.30.
W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących
sekcjach:
*s. taneczna:
H. Mól

Wielu chętnych do świetlicy

I Ty możesz pomóc !

czwartek 15.00-17.00;
piątek 15.00-17.00;
KCK;
poniedziałek (17 IX) 16.10 - 17.00;
*s. komputerowa:
sala komputerowa;
S. Durski
poniedziałek (17 IX) 16.30;
*s. języka angielskiego:
sala rycerska;
M. Lotycz
środa 16.00;
*s. języka niemieckiego:
sala oazowa;
J. Lentes
środa 16.30-17.30;
*s. teatralna:
scena KCK ;
ks. D. Odor, J. Fedan
wtorek 16.00-17.15;
*s. modelarska:
pracownia modelarska;
J. Kruk
wtorek 15.30-17.00;
*s. plastyczna:
sala plastyczna;
W. Kruk
poniedziałek (10 IX) 15.00 - spotkanie orga*s. judo:
nizacyjne;
ks. S. Dyndał
poniedziałek: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30
gr. II, 16.30-17.30 gr. III, 20.30-22.00 gr.
IV,
wtorek: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30 gr. II,
16.30-17.30 gr. III, 20.30-22.00 gr. IV,
środa: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30 gr. II,
20.30-22.00 gr. IV,
KCK;
poniedziałek, piątek 15.00;
*s. tenisa stołowego:
sala sportowa;
B. Czerep
druga i czwarta sobota miesiąca 16.00;
*s. fotograficzna:
sala oazowa;
ks. G. Gładysz
wtorek 16.00-17.00;
*s. myśliwska:
sala rycerska;
ks. D. Styrna
czwartek 16.00;
*s. krótkofalarska:
sala oazowa;
T. Mazur
*s. rzemiosła artystycznego: czwartek 16.00;
M. Nykiel
sala lustrzana;

Dyżury w kuchni

Wszelkie rekordy popularności bije sekcja judo do której zapisało się aż 102 osoby.
Rodzice zapowiadają dobrą współpracę ze znanym księdzem trenerem.

Poniedziałek
17 IX

Wtorek
18 IX

Środa
19 IX

24 IX

25 IX

26 IX

Czwartek
20 IX
J. Przyczyna
Ł. Rzepa
27 IX
J. Przyczyna
Ł. Rzepa

Piątek
21 IX
G. Hejsak
28 IX
G. Hejsak
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Zbiórka na tacę
Niedziela 16 IX 12 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerep, Z. Grabowski, A. Kasjan, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - R. Rusinkiewicz,
M. Siry, A. Sopel, S. Strójwąs,
A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 23 IX 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Bractwo Matki
Bożej Szkaplerznej, Róża IV św.
Magdaleny - p. Wielgos + Róża
XI św. Agnieszki - p. Staroń
PONIEDZIAŁEK – Róża V św.
Anny - p. Mrozowicz + Róża
Boga Ojca IV - p. Kopczacki
WTOREK – Róża VI św. Faustyny - p. Szaro + Róża XVIII św.
Weroniki - p. Skorupska
ŚRODA – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel
+ Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
CZWARTEK – Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich + Grupa
charytatywna
PIĄTEK – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
SOBOTA – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Dzisiejsza niedziela zwraca
nam uwagę na rolę środków
społecznego przekazu. Naszą
modlitwą i troską materialną
obejmujemy wszystkich pracowników mediów, zwłaszcza
katolickich. Zapytajmy się m.in.
wzajemnie o prasę katolicką
w naszych domach. Ubolewamy
bowiem, że najlepsze nasze katolickie gazety jak „Niedziela”
czy „Gość Niedzielny”, jak też
prasa dla dzieci: „Mały Gość”
lub „Jaś” czy „Promyczek Dobra”– kupowane są w niewielkich ilościach.
3. Dziś taca na diecezjalne katolickie radio Fara.
4. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu zaprasza
Członków Związku na spotkanie z okazji Dnia Sybiraka, które
odbędzie się 17 września 2012 r.
o godz. 10.00 w Opactwie.
5. We wtorek (18 IX) święto
św. Stanisława Kostki, patrona
Polski.
6. W piątek (21 IX) święto św.
Mateusza, apostoła i ewangelisty.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 17 IX 2012 (poniedziałek
wieczorem) os. Słoneczne bl.
9 m. 17-32 oraz 22 IX 2012
(sobota rano) os.1000-lecia bl.
1 m. 1-18.
8. Dziękujemy za ofiary na
inwestycje i na tablicę dla ks.
Antoniego Ślusarczyka.
9. Wraz z rozpoczęciem działalności świetlicy zachęcamy
do większej pomocy przy jej
funkcjonowaniu i dziękujemy za
wszystkie gesty życzliwości.
10. W dzisiejszej kolorowej

gazetce znajduje się m.in. fotorelacja z Pieszej Pielgrzymki do
Jodłówki.
11. Ważną cząstką działalnością
naszej parafii jest działalność
sportowa w Klubie i świetlicy.
Obejmuje ona ok. 200 dzieci
z całego Jarosławia i odgrywa
ważną rolę w profilaktyce przed
patologią społeczną.
W najbliższych dniach m.in.
starsi zawodnicy i trenerzy udadzą się do wszystkich jarosławskich Szkół Podstawowych, aby
przez cały rok bezinteresownie
prowadzić zajęcia z nauki tenisa
stołowego. Natomiast w najbliższą sobotę o godz. 18.00 w hali
MOSiR odbędzie się uroczysta
inauguracja superligi tenisa
stołowego w Jarosławiu, a nasza
drużyna PKS Kolping Frac Jarosław jedna z dziesięciu w Polsce
zmierzy się z silną drużyną
z Rzeszowa. Warto przyjść do
MOSiR i pokibicować naszym
zawodnikom – emocje będą
bardzo duże. Jako parafianie
możemy być dumni, bo jeszcze
nigdy w Polsce parafialny klub
sportowy nie miał tak wysokich
notowań.
12. Zupełnie inną propozycją
również na tą sobotę jest wyjazd
Róż Różańcowych na diecezjalny Zjazd Róż męskich i żeńskich
do Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszycielki Strapionych
w Wielkich Oczach. Zapisy są
dziś i jutro w kiosku parafialnym. Cena biletu przy 40 osobach wynosi 16 zł. Szczegóły
podamy w środę po Nowennie.
Mamy nadzieję, że wśród Róż
z Archidiecezji nie zabraknie
również naszej delegacji. Bardzo zachęcamy.

07.09.2012 r. os. Słoneczne bl.
5 m. 16-30. Sprzątali i ofiara:
Adameczek, Wierzbieniec, UngePolecamy w modlitwach
heuer, Mazur, B. Pajda, J. K. W.
Załuscy, D. Marcińska, Narolska. w rocznicę ślubu:
22.09.07 – Grzegorz i Joanna K.
Razem – 120 zł na środki czysto- 16.09.00 – Wojciech i Agnieszka D.
w rocznicę śmierci:
ści i kwiaty.
16.09.00 – Tomasz i Justyna D.
16.09.00 – Wacław i Magdalena Ch.
17.09.88 – Piotr i Alina W.
17.09.94 – Robert i Małgorzata ML.
17.09.11 – Marek i Agata J.
18.09.99 – Witold i Dorota B.
18.09.99 – Mariusz i Sylwia M.
18.09.04 – Jerzy i Aneta Sz.
18.09.04 – Sebastian i Monika K.
18.09.04 – Bogusław i Marta K.
Zapowiedzi przedślubne
20.09.97 – Grzegorz i Katarzyna C.
20.09.08 – Robert i Anna C.
Wojciech Tomasz DRAPAŁA
20.09.08 – Adam i Joanna P.
s. Antoniego i Janiny
21.09.91 – Wiesław i Małgorzata P.
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Małgorzata Magdalena HOROJALKO 21.09.91 – Adam i Jolanta L.
21.09.96 – Bogdan i Małgorzata K.
c. Władysława i Janiny
21.09.02 – Grzegorz i Anna G.
zam. Wola Buchowska
22.09.01 – Adam i Wanda K.

10.09.2012 r. os. Słoneczne bl.
5 m. 31-45. Sprzątali i ofiara: Staniszewska, Gruszczak,
D. Majcher, Ziółkowska, Z. Ożyło
+ S. Kuchta . Razem – 70 zł na
środki czystości i kwiaty.

21.09.82 – Aniela Dwornik
20.09.83 – Szymon Sobień
19.09.85 – Wincenty Chmielowicz
16.09.88 – Jan Fecko
17.09.96 – Bronisława Kuzyszyn
19.09.96 – Stanisława Sobkowiak
20.09.96 – Jerzy Haloszka
18.09.97 – Aleksandra Zwarycz
16.09.99 – Zbigniew Zakrzewski
19.09.01 – Zofia Widacka
17.09.02 – Maria Winiarz
17.09.04 – Marian Jabłoński
18.09.04 – Tadeusz Szewczyk
22.09.04 – Anna Agrasińska
22.09.04 – Andrzej Ciuba
17.09.10 – Bogumiła Kupczakiewicz
19.09.11 – Wiktor Wywrót

Niedziela 16 IX

9:30

1) ++ Maria, Jan, Maria,
Piotr z rodz. Rokosz.
2) Za parafian.
+ Zofia Trubas.

11:00

Za parafian.

8:00

12:15

16:00

18:00

+ W 2 roczn. śmierci Henryk Bukowy.
Za Adriana w 1 roczn. urodzin z prośbą o błogosł.
Boże i opiekę MB dla całej
Rodziny.
Dziękczynna za życie
i posługę dla Kościoła ks.
abpa seniora I. Tokarczuka
z prośbą o Boże błogosł.
i opiekę Matki Najświętszej
na dalsze lata życia - int. od
Koła Misyjnego i Bractwa
MB Szkaplerznej.
Poniedziałek 17 IX

7:00
18:00
Wtorek 18 IX
7:00
18:00
Środa 19 IX
7:00

18:00

1) + Wincenty w 27 roczn.
śmierci.
2) Wiktoria w 10 roczn.
urodzin o dary i łaski.
Czwartek 20 IX

7:00

18:00

+ Wiktor Wywrót w 1
roczn. śmierci.
1) O potrzebne łaski i dary
Ducha Św. w pełnieniu woli
Bożej dla Krystyny.
2) O błogosł. Boże dla Katarzyny i Grzegorza w roczn.
ślubu.
Piątek 21 IX

7:00
18:00
Sobota 22 IX
7:00

18:00

Dziękczynna z prośbą
o opiekę MB i Boży dar
Ducha Św. dla Agatki w 12
roczn. urodzin.
Niedziela 23 IX

8:00
9:30

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

+ Władysława Rząsa w 2
roczn. śmierci.
++ Stanisława, Michał
w 8 roczn. śmierci.
Dziękczynna w 18 roczn.
ślubu z prośbą o Boże błogosł. dla całej Rodziny.
++ Fryderyk, Józef.
++ Genowefa i Bronisław
Drapała - int. od sąsiadki
Krzysztofy.
Za parafian.

Chrystus Królem
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Chrystus Królem

