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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
o autentyczność poszczególnych
relikwii, ale o fakt, że przypominają one Krzyż Chrystusa i wielkie
dzieło, jakie się na nim dokonało
dla dobra rodzaju ludzkiego.

Profanacja
w Przemyślu
Krzyż znakiem, któremu
sprzeciwiać się będą.
Kościół w Krzyżu Jezusa widział
zawsze ołtarz, na którym Syn Boży
dokonał zbawienia świata. Dlatego
każda jego cząstka, tak obficie
zroszona Jego Najświętszą Krwią,
doznawała zawsze szczególnej
czci. Nie chodzi w tym wypadku

OŚWIADCZENIE
Kurii Metropolitalnej
w Przemyślu
Kuria Metropolitalna w Przemyślu z ubolewaniem przyjęła
wiadomość o kolejnym, mającym
miejsce w naszym mieście, akcie
wandalizmu wobec świętego znaku krzyża. Czyn ten, tym bardziej,
że dokonany w noc poprzedzającą I
piątek miesiąca, jest bez wątpienia
działaniem celowym i zaplano-

wanym. Wyrażamy nadzieję, że
odpowiednie służby podejmą zdecydowane działania zmierzające
do wykrycia sprawców, godzących
w uczucia religijne katolików.
Naszą odpowiedzią będzie głębszy,
także zewnętrzny akt modlitwy
wynagradzającej. Zachęcając do
niej zarówno poszczególnych
wiernych, jak i wspólnoty parafialne, zaproszamy w dniu 14 września
na godz. 18.00 na Mszę Świętą do
przemyskiej Archikatedry, na zakończenie której zostaną poświęcone nowe krzyże. Po Eucharystii
rozpocznie się nabożeństwo drogi
krzyżowej (ulicami Kapitulną
i Tatarską), które zakończy się przy
Wzgórzu „Trzech Krzyży”.
ks. Bartosz Rajnowski,
kanclerz kurii

Świadek Miłości Ofiarnej
List pasterski z okazji 150 rocznicy urodzin Świetego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego
(1860-1923) /fragmenty/
2. WZRAS TA N I E
W BLASKU
EUCHARYSTII
     W a ż n ą
szkołą odkrywania prawdy
i dorastania do miłości ofiarnej stały się dla Józefa Bilczewskiego kolejne lata nauki. Poznawanie świata
i Bożej prawdy rozpoczął on
w rodzinnych Wilamowicach,
by poprzez pobliskie Kęty oraz
gimnazjum w Wadowicach i zdany
z wyróżnieniem egzamin maturalny przygotować się do studiów
uniwersyteckich. Pierwsza jego
myśl biegła w stronę medycyny,
ale w krótkim czasie odkrył prawdziwą drogę powołania, jakim
było pragnienie oddania się na
wyłączną służbę Bogu, by stać
się nauczycielem, przewodnikiem
i lekarzem ludzkich serc i sumień.
Formacja w Krakowskim Seminarium Duchownym i czteroletnie

studia na Uniwersytecie Jagiellońskim przygotowały go do posługi
duszpasterskiej, którą od 1884
roku pełnił najpierw w Mogile,
a następnie w Kętach i Krakowie.
Dalsze studia specjalistyczne
w Wiedniu, Rzymie oraz Paryżu
pozwoliły mu nie tylko napisać
rozprawę doktorską z teologii
i przygotować się do habilitacji,
ale docenić także na nowo wielką
moc ukrytą w darze Eucharystii.
     Odkrycia katakumbowe podczas pobytu w Rzymie, prowadzone pod kierunkiem wybitnego
archeologa Jana de Rossi, były
dla ks. Józefa Bilczewskiego
niezwykłym świadectwem wiary
pierwszych chrześcijan, dorastających do świętości w blasku
Eucharystii. Tej wielkiej tajemnicy
wiary poświęcił on później swoją
rozprawę habilitacyjną oraz szereg
artykułów, kazań i przemówień.
Spotkanie ze świadkami Kościoła
katakumbowego z pierwszych
wieków było też wspaniałą szkołą
Bożej mądrości i odwagi dla niego

jako kapłana, dla jego późniejszych studentów na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie,
a nade wszystko dla powierzonej
mu przez Papieża Leona XIII
w 1901 roku archidiecezji lwowskiej. Od pierwszych chwil posługi
w diecezji stał się jej troskliwym
pasterzem, kochającym ojcem oraz
oddanym bez reszty pokornym
sługą Boga i ludzi. Starał się jak
najlepiej poznać powierzoną mu
Owczarnię, aby ją karmić pożywnym słowem Prawdy i chlebem
Miłości. W trosce o rozwój Bożego
życia, w okresie jego posługi zbudowano w rozległej archidiecezji
lwowskiej 328 kościołów i kaplic.
Z jego inicjatywy zrodziła się
również praktyka wspólnych adoracji Najświętszego Sakramentu
w pierwsze niedziele miesiąca,
a Boża Opatrzność sprawiła, że
kanonizacja abp. Józefa Bilczewskiego (w dniu 23 października
2005 roku) dokonała się przez posługę Benedykta XVI w Rzymie na
zakończenie Roku Eucharystii.

I CZYTANIE: Wj 32,7-11.13-14

Bóg przebacza grzesznemu ludowi

REFREN PSALMU: Wstanę
i wrócę do mojego ojca.
II CZYTANIE: 1 Tm 1,12-17

Chrystus przyszedł na świat zbawić
grzeszników

EWANGELIA: Łk 15,1-10

Radość z nawrócenia grzesznika

Z

bliżali się do Jezusa wszyscy
celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten
przyjmuje grzeszników i jada
z nimi”. Opowiedział im wtedy
następującą przypowieść: „Któż
z was, gdy ma sto owiec, a zgubi
jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na
pustyni i nie idzie za zgubioną,
aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie,
bierze z radością na ramiona
i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im:
«Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».
Powiadam wam: Tak samo
w niebie większa będzie radość
z jednego grzesznika, który się
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
którzy nie potrzebują nawrócenia...
13 września g. 16.00
Inauguracja świetlicy
„U Kolpinga”
KCK

25 września g. 9.15
Archidiecezjalna Pielgrzymka
Róż Żywego Różańca
do Tuligłów

25 września g. 16.00
XVII Festiwal Piosenki
Religijnej - Przemyśl 2010
Zamek Kazimierzowski
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Wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Bolesnej
Szczególnie bliską jest nam
Maryja w Jej tajemnicach bolesnych. Jawi się nam jako trwająca przy Synu. To pełne bólu
matczynego serca trwanie widoczne jest podczas ofiarowania
w świątyni jerozolimskiej, pełnej
niepewności ucieczki do Egiptu,
gorączkowego poszukiwania
12-letniego Syna w świątyni
jerozolimskiej, drogi krzyżowej
i śmierci, zdjęcia z Krzyża, a następnie złożenia do grobu. Z woli
Chrystusa umierającego na krzyżu macierzyństwo Maryi zostało
rozciągnięte wobec wszystkich
ludzi. Tym samym Maryja trwa
przy naszych ludzkich losach,
zarówno w tych wspaniałych,
jak i tych, które nacechowane są
cierpieniem i łzami. Owo trwanie
Maryi przy ludziach ufających
Jej Synowi przejawia się także
w tym, że obierając sobie wśród nas
miejsca Swej szczególnej obecności dzieli z nami dole i niedole.
Pragnie być ze Swoimi dziećmi.
Taką właśnie rolę spełniają wizerunki Matki Bożej w naszych
parafialnych kościołach. Maryja
pojawia się przy nas jako nasza Matka trzymająca nas blisko Swego serca, jako Królowa
i Przewodniczka na drogach
naszego ludzkiego wędrowania

przez życie. Staje przy nas Ta, która cieszyła się z sukcesów Syna,
ale bolała nad przewrotnością
ludzi, gdy dowiadywała się o grożących Mu niebezpieczeństwach.
Wpatrując się w Maryję napełnioną bólem, ale wierną Panu,
i posługując się pięknymi określeniami, jakie stosujemy wobec Niej, warto kontemplować
trwanie Maryi przy Chrystusie.
Chrześcijanin konsekwentny
w swej wierze w rodzinnym
domu, zakładzie pracy, szpitalu,
szkole czy na uniwersytecie,
wielokrotnie spotyka się z cierpieniem, szyderstwem, przewrotnymi komentarzami a nawet
prześladowaniami. Tak łatwo
w tych trudnych chwilach zwątpić, a nawet utracić wiarę. Tak
łatwo zwątpić, gdy kwestionuje się nam ideały i autorytety,
a świętości religijne i patriotyczne obrzuca się błotem. Możemy
i powinniśmy, tak jak św. Jan
Apostoł, wziąć Maryję do siebie
i uczyć się od Niej trwania przy
Jezusie. Trwajmy przy Jezusie
i Jego Kościele zawsze. Nawet
wówczas, gdy będzie to tak trudne
jak obecność Maryi na Kalwarii
przy krzyżu. Pamiętajmy też, że
konsekwencją tego trwania przy
Krzyżu jest Zmartwychwstanie.

Zaproszenie dla Młodych
W niedzielę - 10 października 2010 roku - świętować będziemy
X DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem: Jan Paweł II - Odwaga świętości.
Z tej okazji odbędzie się Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej, inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej we
wspólnotach katechetycznych i parafialnych. Podczas Pielgrzymki
nastąpi także uroczyste otwarcie drogi (duchowej i technicznej)
w kierunku Madrytu, gdzie odbędą się Światowe Dni Młodzieży (1121 sierpnia 2011). Podobnie jak w roku ubiegłym, chcemy włączyć
w Pielgrzymkę także społeczności szkół z archidiecezji przemyskiej,
które noszą imię Jana Pawła II (stosowne zaproszenie zostanie skierowane na ręce Dyrekcji tych szkół).
W związku z powyższym zwracamy się do Księży z prośbą o taką
promocję Pielgrzymki, aby wzięła w niej udział grupa młodych
z każdej parafii oraz ze szkoły, której patronuje Jan Paweł II.
Prosimy, aby szkoły wystawiły Poczty Sztandarowe, a grupy pielgrzymkowe posiadały znaki z nazwą wspólnoty. Prosimy również
o wyznaczenie osoby, która przywiezie świecę i w imieniu dekanatu,
ruchu czy stowarzyszenia przyjmie Światło z rąk Księdza Biskupa,
(wyznaczona osoba zgłasza się w zakrystii katedralnej o godz. 11.00).
Po zakończonej Mszy ŚW. zapraszamy na agapę (parking naprzeciw
Seminarium Duchownego).
Ramowy Program Pielgrzymki jest następujący:
10.00 - ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY I GODZINA ŚWIADECTWA (Zamek Kazimierzowski) (świadectwa uczestników ŚDM,
spotkanie z kulturą i tradycją hiszpańską)
11.15 - PROCESJA Z KRZYŻEM SPOTKAŃ MŁODYCH AP DO
ARCHIKATEDRY
11.30 - MSZA ŚW. Z OBRZĘDEM PRZYJĘCIA ŚWIATŁA I MISJI... (Ks. Bp M. Rojek) (młodzież z Sanoka przyjmuje także Krzyż
Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej)

Pieszo do Jodłówki
W sobotę 4 września miała miejsce XIV Piesza Pielgrzymka
z Jarosławia do Jodłówki organizowana przez Parafię Chrystusa
Króla. Pielgrzymkę prowadziło 5 księży w trzech grupach (grupa
św. Józefa, św. Andrzeja i św. Antoniego). Pieszo wędrowało ok.
750 osób z jarosławskich parafii i 30 innych miejscowości spoza Jarosławia, m.in. z Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Przemyśla
a nawet mieszkanka z Nowego Jorku. Na uroczystą Mszę świętą
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowce dojechało jeszcze ok. 300 osób i w ten sposób liczba pielgrzymów przekroczyła 1000 osób nadal pozostając największą
pieszą pielgrzymką do tego Sanktuarium. Mszy świętej przewodniczył ks. Prałat Andrzej Surowiec – Archiprezbiter jarosławski,
a Słowo Boże wygłosił kustosz Sanktuarium ks. Kazimierz Wójcikiewicz. Pięknym gestem na zakończenie uroczystości było dzielenie się
chlebem wśród wszystkich uczestników.
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Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak, Maria Konopelska.
Pomoc pedagoga. Ryszard Polkowski, Dorota Jasiewicz, Karolina
Rupnicka, Karolina Stec, Krystyna Zygmunt.
Pedagog wspierajacy. Aneta Socha, Lidia Przybylska.
Pycholog. Monika Raróg, Joanna Wysocka-Gałasiewicz.
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
środa 15.00),
historia: Ryszard Polkowski (codziennie od 15.00),
język polski, matematyka: Agnieszka Jusięga (środa 15.00-16.00),
język polski, logopedia: Monika Noworol (środa 15.00-17.30),
zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Radca prawny:
Maria Drabik - 28 IX, 26 X, 30 XI - godz. 16.30.
Tomasz Oronowicz - 4 X, 6 XII - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
13 IX
Inauguracja

Wtorek
14 IX
W. Śmiech

Środa
15 IX
L. Puchyr

Czwartek
16 IX
Ł. Rzepa

Piątek
17 IX
K. Stopa

Tenis stołowy
Bardzo dobrze rozpoczęli sezon 2010/2011 młodzi zawodnicy PKS Kolping. Po zwycięstwie 10:4 nad III ligowa drużyną MKTS Mielec, awansowali do III ligi i rozgrywki rozpoczną już 26 września. Punkty zdobyli:
D. Głąb - 3,5, J. Flaumenhaft - 2,5, P. Oziębło - 2, H. Żołyniak - 2.

Również wspaniale spisał się nasz najlepszy młodzik Maksymilian Mroczka, wygrywając w sobotę
I WTK młodzików, który odbywał się w Krościenku
Wyżnym.



W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących
sekcjach:
*s. taneczna:
H. Mól
*s. komputerowa:
S. Durski
*s. literacko-fotograficzna:
M. Lotycz
*s. języka francuskiego:
J. Pysiak
*s. języka angielskiego:
M. Lotycz, A. Kluz
*s. języka niemieckiego:
M. Bojarska
*s. teatralna:
D. Fudala, ks. D. Odor
*s. modelarska:
J. Kruk
*s. plastyczna:
W. Kruk
*s. judo:
ks. S. Dyndał
*s. kulturalno-reginalna:
J. Hołub, E. Mazur
*s. hafciarska:
J. Pysiak
*s. tenisa stołowego:
B. Czerep

poniedziałek, środa; 15.00-17.00;
KCK;
poniedziałek (20 IX); 16.15 - spotkanie organizacyjne;
s. komputerowa;
poniedziałek (20 IX); 16.00-17.00;
s. rycerska;
środa; 15.30-16.30;
s. oazowa;
poniedziałek (13 IX), spotkanie organizacyjne
po inauguracji;
środa; 16.30-17.30;
sala oazowa;
piątek; 15.30 - spotkanie organizacyjne;
s. rycerska;
wtorek; 16.15-17.30;
pracownia modelarska;
wtorek; 15.30-17.30;
s. plastyczna;
wtorek, czwartek, piątek: 15.00-15.45 (gr. I),
15.45-16.30 (gr. II), 16.30-17.45 (gr. III);
zajęcia w KCK;
czwartek; 16.00 - spotkanie organizacyjne;
s. rycerska;
poniedziałek; 15.30;
świetlica;
wtorek, czwartek; 14.00;
sala sportowa;

*s. bilarda:
M. Kud

poniedziałek (13 IX); 15.30 - spotkanie organizacyjne;
KCK - balkon;

*s. muzyczna:
A. Jusięga

środa; 16.00-17.00;
sala lustrzana;

*s. kulinarna:
M. Jaroni, E. Waszczuk

poniedziałek (20 IX); 16.00-17.00;
śwetlica - kuchnia;
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Zbiórka na tacę
Niedziela 12 IX 10 GRUPA II
godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski,
S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński,
S. Sadowski, K. Ziobrowski.
g o d z . 9 : 3 0 - Z. Jędrzejczak,
W. G l i n i a n y, E . P r z e p ł a t a ,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - B. Pajda, R. Rusinkiewicz, M. Siry, A. Sopel,
S. Strójwąs, A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak,
M. Łakomski.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała,
S. Łagocki, Z. Mosiężny
Niedziela 19 IX 10 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota Biblioteki
PONIEDZIAŁEK – Róża żeńska I św.
Teresy - p. Dzierża + Róża XIV św.
Elżbiety - p. Balawender
WTOREK – Róża II św. Marii p. Jucha + Róża XVII św. Brygidy p. Waszczuk
ŚRODA – Róża III św. Łucji - p. Rzepa,
Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło, Róża
Boga Ojca XII - p. Rzepa
CZWARTEK – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny
- p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
PIĄTEK - Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV p. Kopczacki
SOBOTA – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki
- p. Skorupska

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Bożego Miłosierdzia.
2. O godz. 18.00 w Kolegiacie
odbędzie się Msza św. rozpoczynająca Rok Formacyjny Wspólnot
Oazowych. Członków Ruchu zapraszamy na Eucharystię połączoną
z Dniem Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
3. W poniedziałek odbędzie się
zebranie rodziców dzieci przed
I Komunią święta. Serdecznie zapraszamy rodziców z pisemnymi
deklaracjami jutro na Mszę św.
wieczorną o godz. 18.00.
4. We wtorek (14 IX) święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a w
środę (15 IX) wspomnienie NMP
Bolesnej.
5. Po wakacyjnej przerwie swoją
działalność wznawia chór parafialny. Wszystkich chórzystów oraz
chętnych do śpiewania zapraszamy
na próbę w najbliższy wtorek (14
IX) o godz. 19.00.
6. Spotkania w ramach formacji
przed przyjęciem bierzmowania
będą we: wtorek (14 IX) – klasy
III gimnazjum, w środę (15 IX)
– klasy II gimnazjum, w czwartek (16 IX) – klasy I gimnazjum.
W tych dniach młodzież przychodzi
na Mszę św. wieczorną.
7. W środę (15 IX) rozpoczyna się

Godne naśladowania
Dobrą modą w
Polsce stała się
zamiana kwiatów, które wręczane są przy
okazji ślubu
na przedmioty
użyteczne dla
biedniejszych dzieci. Warto aby i nasi ślubnicy zaczeli
naśladować ten dobry zwyczaj i podobnie jak nowożeńcy Iza i Bartek przekazali przybory szkolne do świetlicy
charytatywnej „U Kolpinga”. Dziękujemy.

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
03.09.2010 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
26-35. Sprzątali: Smorąg, Pysiak, Sarzyński. Ofiara: Kurdek. Razem - 55
zł na środki czystości i kwiaty.
06.09.2010 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
36-50. Sprzątali: Taciuch, Pich + Justyna, Czereba + Mariola, Jaworska
+ Madzia + Ola, Gaciarz, Bartoszek,
Warchoł, Chryszczyk, Fil + Monika,
Steczkiewicz, Strawiński, Wasylowska. Razem - 90 zł na środki czystości
i kwiaty.
Dziękujemy za dodatkowe ofiary
na Drogę Krzyżową, Pomnik Jana
Pawła II i nagłośnienie:

T. i J. Buczek (droga krzyżowa); M. Kruk (pomnik);
E. i M. Bilik, J. i Z. Koprowicz (nagłośnienie). Razem
- 250 zł.
W minionym tygodniu ...

Odeszła do Pana:

Aniela SOKOŁOWSKA

triduum przed świętem św. Stanisława Kostki, który jest patronem
Polski i patronem młodzieży. Młodzież zapraszamy na nowennę i na
Mszę św. w piątek o godz. 18.00.
8. Za tydzień niedziela środków
społecznego przekazu. Taca przeznaczona na radio diecezjalne.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 13
IX 10 (poniedziałek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 4 m. 61- 75 oraz 18
IX 10 (sobota rano) os. Słoneczne
bl. 4 m. 76 – 85.
10. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary
na Pomnik Jana Pawła II, Drogę
Krzyżową w Heluszu i na nagłośnienie.
11. Uroczysta inauguracja zajęć
w świetlicy „U Kolpinga” odbędzie
się jutro o godz. 16.00 w KCK.
12. Wraz z inauguracją świetlicy
prosimy, aby zgłaszali się chętni
do pomocy w świetlicy – prosimy
zarówno nauczycieli i pedagogów
do pomocy przy odrabianiu lekcji
jak i wszystkich innych chętnych do pomocy w sekcjach lub
w kuchni.
13. W miesiącu październiku
oprócz nabożeństw różańcowych
w naszym kościele, będzie również
Różaniec m.in. dla naszej parafii
o godz. 15.00 w Heluszu przy Grocie Matki Bożej Fatimskiej. Już dziś
zapraszamy.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

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.
14.09.02 – Bogusław i Agnieszka B.
15.09.90 – Zdzisław i Małgorzata S.
15.09.01 – Grzegorz i Anna P.
16.09.95 – Krzysztof i Stanisława K.
16.09.00 – Wojciech i Agnieszka D.
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.
18.09.99 – Witold i Dorota B.
18.09.99 – Mariusz i Sylwia M.
18.09.04 – Jerzy i Aneta Sz.

Niedziela 12 IX
8:00

+ Anna Morończyk w 7 roczn.
śmierci.

9:30

++ Wiktoria, Władysław, Józef.

11:00

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł., łaski Ducha Św. i opiekę
Niepokalanej dla Bartosza w dniu
18 urodzin.

12:15

Dziękczynna w 2 roczn. ślubu
Anny i Rafała z prośbą o dalsze
błogosł.

16:00

++ Tadeusz, Józef.

18:00

+ Maria Bąk w 4 roczn. ślubu.

7:00

+ Franciszek w 5 roczn. śmierci.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i opiekę MB nad
Rodziną.
2) Dziękczynna za 3 lata małżeństwa Małgorzaty i Sławomira
o zdrowie i błogosł. Boże dla nich,
córeczki Gabrysi i szczęśliwe
rozwiązanie.

7:00

Msza św. w int. Róży św. Marii.

18:00

1) O Boże błogosł. dla członkiń
Róży św. Marii i ich Rodzin.
2) + Janina Baster - od przyjaciół
z banku.

7:00

+ Irena Piekuś w 1 roczn. śmierci
(int. od Rodziny i sąsiadów z 1
i 2 klatki).

18:00

1) W 20 roczn. ślubu Małgorzaty
i Zdzisława z prośbą o Boże błogosł. dla całej Rodziny.
2) ++ Jan, Maria Rokosz.

Poniedziałek 13 IX

Wtorek 14 IX

Środa 15 IX

Czwartek 16 IX
7:00

18:00

1) O Boże błogosł., Światło
Chrystusa i dary Ducha Św.
w nowym roku szkolnym dla
dzieci, młodzieży, katechetów
i nauczycieli naszej Parafii za przyczyną MB Szkaplerznej /int. od
Bractwa Szkaplerznego i Róż: św.
Magdaleny i św. Agnieszki/.
2) + Janina Korzeń w 1 roczn.
śmierci.
3) + Za targicznie zmarłego
Krzysztofa Blok.
Piątek 17 IX

7:00

18:00

1) Dziękczynna za 16 lat małżeństwa Anny i Dariusza oraz
o dary Ducha Św. dla Mateusza
w rozpoczynającym się roku
szkolnym.
2) Dziękczynna za 7 lat pożycia małżeńskiego Marzeny
i Rafała z prośbą o zdrowie
i błogosł. Boże dla córeczek Julii
i Emilii.
Sobota 18 IX

7:00

18.09.04 – Sebastian i Monika K.
18.09.04 – Bogusław i Marta K.

w rocznicę śmierci:
16.09.88 – Jan Fecko
15.09.90 – Paweł Kostusik
15.09.95 – Wiesław Jarosz
17.09.96 – Bronisława Kuzyszyn
18.09.97 – Aleksandra Zwarycz
13.09.98 – Jan Wnuk
16.09.99 – Zbigniew Zakrzewski
17.09.02 – Maria Winiarz
13.09.03 – Mieczysław Magdziak
17.09.04 – Marian Jabłoński
18.09.04 – Tadeusz Szewczyk
13.09.05 – Franciszek Kiełt
12.09.06 – Maria Bąk
15.09.09 – Irena Piekuś

18:00

1) Dziękczynna w 28 roczn. ślubu
Zofii i Edwarda z prośbą o dalsze
błogosł.
2) Za Katarzynę w sprawie Panu
Bogu wiadomej i o opiekę Matki
Najświętszej.

8:00

Podziękowanie za doznane łaski
oraz o błogosł. na przyszły czas
dla Rodziny Waldemara.

9:30

Dziękczynna w 18 roczn. urodzin
z prośbą o Boże błogosł., dary
Ducha Św. na dalsze lata nauki
i dorosłości.

11:00

+ Władysław Kowal.

12:15

+ Irena.

16:00

+ Wincenty w 25 roczn. śmierci.

18:00

++ Regina Dałomis w 18 miesięcy po śmierci, Anna Dałomis
w 40 roczn. śmierci.

Niedziela 19 IX

