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Niedziela Środków Społecznego Przekazu
Tegoroczny 45. Dzień Środków
Społecznego Przekazu jest obchodzony pod hasłem „Prawda,
przepowiadanie i autentyczność
życia w erze cyfrowej”.
Do odpowiedzialnego korzystania z internetu zachęca Benedykt
XVI chrześcijan całego świata
w Orędziu na 45 Dzień Środków
Społecznego Przekazu. Ojciec
Święty podkreśla, że sieć może
być doskonałym środkiem ewangelizacji.
Wymaga jednak krytycyzmu, konsekwentnego świadectwa wiary
i rozbudzania pytań, które tkwią
w naturze człowieka. Postuluje chrześcijański styl obecności
w świecie cyfrowym, który przyjmuje formę komunikacji szczerej
i otwartej, odpowiedzialnej i szanującej innych.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ustanowił

do większego zaangażowania maja 1967, a ogłoszone wówczas
się Kościoła w świecie mediów. orędzie papieskie, zatytułowane
Pierwszy taki Dzień odbył się 7 „Środki komunikacji społecznej”,
nosiło datę 1 maja owego roku. Od
tamtego czasu Paweł VI ogłosił
12 takich orędzi (ostatnie z datą
23 kwietnia 1978), jego następca,
Jan Paweł II – 12 (od 13. do 39.)
i Benedykt XVI – dotychczas
cztery, a obecne hasło jest piątym,
które zaproponował.
Od wielu lat przyjął się zwyczaj,
że okolicznościowe orędzie na
kolejny Dzień Ojciec Święty
ogłasza 24 stycznia danego roku,
gdy Kościół katolicki wspomina
w liturgii św. Franciszka Salezego
– patrona dziennikarzy i prasy. Sam
Dzień obchodzony jest w Kościele
w różnych terminach, najczęściej w trzecią niedzielę maja, ale
Paweł VI w odpowiedzi na pro- w Polsce jest to tradycyjnie trzecia
pozycje ojców Soboru Watykań- niedziela września.
skiego II, którzy m.in. wzywali

Orędzie papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Społecznego Przekazu
„Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej” /fragmenty/
Drodzy bracia i sio- nowych relacji międzyludzkich,
stry,
wpływa na postrzeganie siebie
i nieuchronnie rodzi pytanie nie
Z okazji XLV Świa- tylko o poprawność działania osotowego Dnia Środ- bistego, ale także autentyczność
ków Społecznego swojego istnienia...
Przekazu pragnę podzielić się niektórymi przemyśle- ...Nowe technologie pozwalają
niami, wynikającymi ze zjawiska ludziom na spotykanie się ponad
charakterystycznego dla naszych granicami przestrzeni i własnych
czasów: upowszechniania się ko- kultur, dając w ten sposób początek
całemu światu nowych potencjalmunikacji przez internet...
nych przyjaźni. Jest to ogromna
...W świecie cyfrowym przekazy- szansa, ale wiąże się również
wanie informacji oznacza coraz z większą uwagą i świadomością
częściej wprowadzanie ich do sieci w odniesieniu do możliwych zaspołecznej, gdzie wiedza jest dzie- grożeń. Kto jest moim „bliźnim”
lona wspólnie w obrębie wymiany tym nowym świecie? Czy istnieje
zagrożenie mniejszej obecności dla
prywatnej...
tych, których spotykamy w naszym
...Tymi przemianami komunikacji zwykłym codziennym życiu?...
żyją szczególnie ludzie młodzi
wraz ze wszystkimi obawami, ...Także w erze cyfrowej każdy
sprzecznościami i kreatywnością, staje w obliczu konieczności bycia
właściwymi tym, którzy otwierają osobą autentyczną i refleksyjną.
się z entuzjazmem i ciekawością na Co więcej, dynamika właściwa sienowe doświadczenia życiowe. Ich ciom społecznościowym ukazuje,
coraz większe zaangażowanie na że osoba jest zawsze zaangażopublicznym forum cyfrowym, two- wana w to, co komunikuje. Kiedy
rzonym przez tzw. sieci społecz- osoby wymieniają się informanościowe prowadzi do nawiązania cjami, dzielą się już sobą, swoją

wizją świata, nadziejami, ideałami.
Wynika stąd, że istnieje chrześcijański styl obecności w świecie
cyfrowym: przyjmuje on formę
komunikacji szczerej i otwartej,
odpowiedzialnej i szanującej innych. Przekazywanie Ewangelii
poprzez nowe media oznacza nie
tylko umieszczenie treści wyraźnie
religijnych w różnych mediach, ale
również konsekwentne świadczenie na własnym profilu cyfrowym
oraz w sposobie przekazywania,
wyborów, preferencji i osądów,
które powinny być w pełni zgodne
z Ewangelią, nawet jeśli wprost
o niej nie mówią. Ponadto, nawet
w świecie cyfrowych nie można
głosić orędzia bez konsekwentnego świadectwa tego, który je głosi.
W nowych kontekstach i w nowych
formach wyrazu chrześcijanin jest
po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto pyta
o motywy nadziei, która w nim jest
(por. 1 P 3,15).
Zadanie świadczenia Ewangelii
w erze cyfrowej wymaga od
dokończenie na str. 2

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 55,6–9
Myśli moje nie są myślami waszymi

REFREN PSALMU: Pan bliski
wszystkim, którzy Go wzywają.
II CZYTANIE: Flp 1,20c–24.27a
Moim życiem jest Chrystus

EWANGELIA: Mt 20,1–16a
Przypowieść o robotnikach w winnicy

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest
do gospodarza, który wyszedł
wczesnym rankiem, aby nająć
robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami
o denara za dzień i posłał ich do
winnicy...
...»Przyjacielu, nie czynię ci
krzywdy; czy nie o denara
umówiłeś się ze mną? Weź,
co twoje, i odejdź. Chcę też
i temu ostatniemu dać tak samo
jak tobie. Czy mi nie wolno
uczynić ze swoim, co chcę?
Czy na to złym okiem patrzysz,
że ja jestem dobry«. Tak ostatni
będą pierwszymi, a pierwsi
ostatnimi”.
Kalendarz wydarzeń

24. IX. g. 9.30

Archidiecezjalna
Pielgrzymka Róż Żywego
Różańca do Krosna
Wyjazd g. 5.30 z parkingu koło FRACA
Cena biletu 30 zł od osoby

24. IX. g. 16.00

XVIII Festiwal Piosenki
Religijnej - Przemyśl 2011
Centrum Kulturalne

16. X. g. 11.00

Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry



Chrystus Królem

Orędzie papieża Benedykta XVI
dokończenie ze str. 1
wszystkich, aby zwrócili szczególną uwagę na aspekty tego
orędzia, które mogą stanowić wyzwanie dla typowej mentalności
internetowej...

Wspólnota Biblioteki w Heluszu

...Chciałbym ponadto zachęcić
chrześcijan, aby z ufnością oraz
świadomą i odpowiedzialną kreatywnością włączyli się w sieć
relacji, jakie umożliwiła epoka
cyfrowa. Nie tylko dlatego, aby
zaspokoić pragnienie obecności,
ale dlatego, że ta sieć jest integralną częścią ludzkiego życia.
Internet przyczynia się do rozwoju nowych i bardziej złożonych
form świadomości intelektualnej
i duchowej, wspólnych przekonań. Jesteśmy powołani, by także
na tym polu głosić naszą wiarę,
że Chrystus jest Bogiem, Zbawicielem człowieka i dziejów, Tym,
w którym wszystko osiąga swe
spełnienie (por. Ef 1,10)...

pragnienie relacji, wspólnoty,
sensu, które ujawnia się także
w masowym udziale w różnych
sieciach społecznościowych. Ludzie wierzący, świadcząc o swych
najgłębszych przekonaniach wnoszą cenny wkład, aby sieć nie
była narzędziem depersonalizującym człowieka, próbującym
nim manipulować emocjonalnie,
lub pozwalającym tym, którzy są
potężni, na zmonopolizowanie
opinii innych. Przeciwnie, niech
ludzie wierzący zachęcają wszystkich, by ożywiali odwieczne
pytania człowieka, świadczące
o jego pragnieniu transcendencji
i tęsknoty za autentycznymi formami życia, godnego, aby je przeżyć. To właśnie jest owo duchowe
napięcie, właściwe człowiekowi,
stojące za naszym pragnieniem
prawdy i komunii, pobudzające
do rzetelnego i uczciwego komunikowania się...

...Prawda, którą jest Chrystus jest
w ostateczności pełną i autentyczną odpowiedzią na owo ludzkie

Watykan, 24 stycznia 2011, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga stara się jak najlepiej przygotować
Święto św. Franciszka Salezego Ośrodek w Heluszu, aby dać możliwość naszym rodzinom do dobrego
wypoczynku, integracji i modlitewnej releksji.

Po długich przygotowaniach udało się zorganizować w Heluszu
dzień skupienia dla Wspólnoty
Biblioteki. Po wspólnie odprawionej „Drodze Krzyżowej ze
Świętymi” było sporo czasu na

dzielenie się różnymi smakołykami. Nie przeszkodziły nawet
kąśliwe osy.
Może to dobry przykład dla innych wspólnot.

Nowy plac zabaw

Zjazd Studium Biblijnego

Do ogólnopolskiej akcji tzw.
„Dzieła Biblijnego” w naszej
Archidiecezji włączają się przede
wszystkim osoby, które ukończyły Studium Biblijne. Dzięki
dużej determinacji biblisty ks.
prof. Stanisława Haręzgi udało
się zorganizować w Heluszu spotkanie takich osób, które odbyły
formację biblijną w Przemyślu,
Łańcucie i w Jarosławiu. W programie znalazł się m.in. ciekawy

wykład ks. dr Witolda Burdy pt.
„Owoce i kryteria posłuszeństwa W Heluszu jedną z nowych propozycji jest spory plac zabaw dla dzieci. Jak się
Bożemu Słowu na podstawie Pwt okazało, huśtawki bardzo lubią również dorośli.
4” oraz dyskusja na temat nowych
inicjatyw Dzieła Biblijnego w Archidiecezji na kolejny rok pracy.
Na wszystkich uczestnikach duże
wrażenie zrobiła Droga Krzyżowa
ze Świętymi. Spotkanie zakończyło się pięknie przeżytą Mszą św.
i wspólnym posiłkiem.

Informacja o korespondencyjnym kursie biblijnym
Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie organizuje Korespondencyjny
Kurs Biblijny. Celem kursu jest pomoc w poznaniu i rozumieniu
Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany
Pismem Świętym. Więcej informacji o kursie można uzyskać na
stronie internetowej: www.kursbiblijny.deon.pl oraz pod adresami:
e-mailowymi: zmarek@jezuici.pl; zmarek@ignatianum.edu.pl,
pocztowym: ks. Zbigniew Marek SJ, ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków
„Kurs Biblijny”.
Na te adresy można też wysyłać zgłoszenia udziału w kursie.

Jeszcze tylko dachy zostaną pokryte blachą i można biesiadować zarówno
w lecie jak i w zimie. Można np. umawiać się we wspólnotach lub po sąsiedzku
- rodzinami na spotkania integracyjne. Zapraszamy.

Chrystus Królem

Tenis stołowy
Inauguracja I ligi

Na początek sukces
PKS Kolping-Jarosław - Strzelec Frysztak 10:0
Punkty: Klasek - 2,5, Nekhviadovich - 2,5, Kiełb - 2,5, Marcinowski - 2,5.



Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak, Maria
Konopelska. Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Barbara Kapała,
Lidia Brodowicz, Małgorzata Naleśnik, Katarzyna Marcińczak. Pomoc
pedagoga. Krystyna Zygmunt, Zofia Ożyło.
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek godz. 15.00), Maria
Konopelska (środa godz. 15.00);
język polski: Janina Fedan, język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek (11 X, 8 XI, 13 XII godz. 16.0017.00).
Radca prawny:
Maria Drabik - zmiana terminu we wrześniu na 20 IX, 25 X, 29 XI
- godz. 16.00-17.00.
Tomasz Oronowicz - 10 X, 7 XI, 5 XII - godz. 17.00.
W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących
sekcjach:

Wbrew pozorom mecz nie był łatwy - przeciwnie: był bardzo emocjonujacy.

Inauguracja świetlicy

*s. taneczna:
H. Mól
*s. komputerowa:
S. Durski
*s. literacko-fotograficzna:
M. Lotycz
*s. języka francuskiego:
J. Pysiak
*s. hafciarska:
J. Pysiak
*s. języka angielskiego:
M. Lotycz, M. Bojarska
*s. języka niemieckiego:
M. Bojarska, O. Spriestersbach
*s. teatralna:
ks. D. Odor, K. Panek
*s. modelarska:
J. Kruk
*s. plastyczna:
W. Kruk
*s. judo:
ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:
B. Czerep

Zapisało się około 190 dzieci do 15 sekcji zainteresowań i ciągle jeszcze
dochodzą. Oprócz tego istnieje sala dziennego pobytu, w której jedną
z większych atrakcji jest interaktywna tablica. Zdaniem ks. Prałata
najcenniejszymi skarbami są jednak Ci, którzy całym sercem są gotowi
służyć dzieciom jako wolontariusze.
Świetlica „U Kolpinga” prowadzi projekty, które pozwalają dzieciom i młodzieży realizować marzenia i rozwijać swoje talenty.
Jest to możliwe dzięki współfinansowaniu wielu działań przez
instytucje samorządowe i rządowe jak: Urząd Miasta Jarosławia,
Wydział Polityki Społecznej w Rzeszowie, czy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, który dofinansował zadanie
pn. „U Kolpinga rozwijamy zainteresowania - aktywność twórcza
dzieci i młodzieży”.

poniedziałek 15.00-17.00;
KCK;
poniedziałek 16.15-17.00;
s. komputerowa;
poniedziałek 17.00;
s. rycerska;
środa 15.00-16.00;
s. lustrzana;
piątek 15.00-17.00;
s. lustrzana;
M. Lotycz - poniedziałek 16.15-17.00;
M. Bojarska - czwartek 16.30-17.30;
s. oazowa;
wtorek 16.30-17.30;
sala oazowa;
poniedziałek 16.30-17.30;
s. lustrzana;
wtorek 16.15-17.30;
pracownia modelarska;
wtorek 15.30-17.30;
s. plastyczna;
wtorek, środa, czwartek 15.00-17.45;
KCK;
wtorek, czwartek 14.00-15.00;
sala sportowa;

*s. bilarda:
M. Kud

środa, piątek 18.45-20.00;
KCK - balkon;

*s. krótkofalarska:
G. Salabura

czwartek 16.00;
sala oazowa;

*s. kulinarna:
M. Mątkowska, E. Waszczuk, poniedziałek 16.00;
J. Niemczycka, W. Niem- wtorek 16.00;
świetlica - kuchnia;
czycka

Dyżury w kuchni
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

19 IX
G. Hejsak
26 IX
Stażystki

20 IX
M. Jaworska
27 IX
B. Grzyb

21 IX
E. Chmura
28 IX
E. Chmura

22 IX
M. Potoczny
29 IX
Ł. Rzepa

23 IX
B. Hofbauer
30 IX
B. Hofbauer



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 18 IX 11 GRUPA II
Niedziela 25 IX 11 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VI św. Faustyny - p. Szaro + Róża XVIII św.
Weroniki - p. Skorupska
PONIEDZIAŁEK – Wspólnota
Biblijna, Róża VII św. Jadwigi p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty - p. Przepłata
WTOREK – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
ŚRODA – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
CZWARTEK – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
PIĄTEK - Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
SOBOTA – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
D z i ę k u j e m y ...

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. Dzisiejsza taca przeznaczona
jest na radio diecezjalne.
4. W środę (21 IX) święto św.
Mateusza, apostoła i ewange-

listy.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 19
IX 2011 (poniedziałek wieczorem)
Słoneczne bl. 5 m. 16-30 oraz
24 IX 2011 (sobota rano) os.
Słoneczne bl. 5 m. 31-45.
6. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nadal wspierają
spłatę relikwiarza Jana Pawła
II. Niech Kaplica Miłosierdzia
Bożego będzie miejscem naszych częstych spotkań z Panem
Bogiem i miejscem naszego
duchowego wzrostu pod opieką
bł. Jana Pawła II.
7. W tym roku do świetlicy
zapisało się ponad 190 dzieci.
To dobrze świadczy o naszej
świetlicy. Wraz z rozpoczęciem
działalności świetlicy zachęcamy do większej pomocy przy jej
funkcjonowaniu i dziękujemy za
wszystkie gesty życzliwości.

Tenis stołowy

Niedziela 18 IX
8:00

+ Teresa Kogut - od Rodziny
Pacułów.

9:30

+ Bronisława Serafinko (18).

11:00

+ Jan Kuzia - od Rodziny Zemów
z Piotrowic.

12:15

Dziękczynna w 17 roczn. ślubu
Anny i Dariusza z prośbą o dary
Ducha Św. i opiekę MB dla Mateusza w nowym roku szkolnym.

16:00

++ Maria, Dominik Knap.

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Bronisława Serafinko (19).
2) O błogosł. Boże dla Krzysztofa
i Jego Rodziny.

18:00

1) + Wincenty w 26 roczn. śmierci.
2) O błogosł. Boże dla Wiktorii
w dniu urodzin.

7:00

1) + Bronisława Serafinko (20).
2) + Monika Juszczak - od sąsiadów kl. 4.

18:00

1) O zdrowie i błogosł. Boże oraz
opiekę MB dla Zofii i Wiesława
w 25 roczn. ślubu.
2) + Tomasz Wyrostek.

7:00

+ Bronisława Serafinko (21).

18:00

1) + Zdzisława Twardowska od
mieszkańców os. Słoneczne blok
nr 2.
2) ++ Weronika i Adam Hofbauer.

7:00

1) + Bronisława Serafinko (22).
2) Dziękczynna w 70 roczn. urodzin Jana z prośbą o dalszą opiekę
Bożą i Matki Najświętszej.

18:00

Dziękczynna z prośbą o opiekę
MB i błogosł. Boże dla Agatki
w 11 roczn. urodzin.

7:00

+ Bronisława Serafinko (23).

18:00

1) + Władysława Rząsa w 1 roczn.
śmierci.
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosł. Boże dla Katarzyny
i Daniela w 11 roczn. ślubu.

7:00

+ Bronisława Serafinko (24).

18:00

O błogosł. Boże i opiekę MB dla
p. Marii w dniu urodzin.

8:00

Za parafian.

9:30

+ Bronisława Serafinko (25).

11:00

++ Stanisława i Michał w 7 roczn.
śmierci.

Poniedziałek 19 IX

Wtorek 20 IX

Środa 21 IX

Nasz zawodnik Mistrzem Świata

za sprzątanie kościoła:

09.09.2011 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
76-85. Sprzątali i ofiara: Polańska,
Bełz, Kamińska, Kondycka, J. Puk.
Razem – 80 zł na środki czystości
i kwiaty.
12.09.2011 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
86-95. Sprzątali i ofiara: TelichowKrzysztof
ska, Janiec, Piotrek Brodowicz.
Marcinowski
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
Doskonale spisał się zawodnik PKS Kolping-Jarosław Krzysztof Marcinowski na
Dziękujemy za ofiary na relikwiarz
Jana Pawła II:

M. i J. Iwańscy, E. i A. Bieniek,
B. i L. Zarzeczny, M. i J. Kisiel,
E. i M. Bilik, A. i P. Suchy,
K. i R. Bechta, L. Albrecht-Trela, M. i I. Szumowie, Ł. Rzepa,
D. i A. Piecuch, G. Żmijewska.
Razem 920 zł.
Zapowiedzi przedślubne
Marcin HOŁOWIECKI
s. Stanisława i Zofii
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Katarzyna CIELICZKA
c. Michała i Alicji
zam. Chłopice
Piotr BEDNARSKI
s. Edwarda i Marii
zam. Jarosław, os. Niepodległości
Anna FILIPEK
c. Jacka i Elżbiety
zam. Andrychów

XIV Igrzyskach Strażaków i Policjantów, rozgrywanych w Nowym Jorku (USA)
w dniach od 26 sierpnia do 5 września 2011 r. Do Polski przywiózł ze sobą 2 medale: złoty medal i tytuł Mistrza Świata w tenisie stołowym w grze singlowej oraz
złoty medal w deblu. Na codzień st. sekc. Krzysztof Marcinowski pracuje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Gratulujemy.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
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.
20.09.97 – Grzegorz i Katarzyna C.
20.09.08 – Robert i Anna C.
20.09.08 – Adam i Joanna P.
21.09.91 – Wiesław i Małgorzata P.
21.09.91 – Adam i Jolanta L.
21.09.96 – Bogdan i Małgorzata K.
21.09.02 – Grzegorz i Anna G.
22.09.01 – Adam i Wanda K.
22.09.07 – Grzegorz i Joanna K.
23.09.83 – Marek i Jolanta L.

w rocznicę śmierci:

21.09.82 – Aniela Dwornik

24.09.82 – Agata Machura
20.09.83 – Szymon Sobień
19.09.85 – Wincenty Chmielowicz
23.09.90 – Józef Polucha
23.09.93 – Andrzej Lis
24.09.93 – Elżbieta Miller
19.09.96 – Stanisława Sobkowiak
20.09.96 – Jerzy Haloszka
18.09.97 – Aleksandra Zwarycz
23.09.00 – Ignacy Orzech
19.09.01 – Zofia Widacka
22.09.03 – Władysław Seremet
18.09.04 – Tadeusz Szewczyk
22.09.04 – Anna Agrasińska
22.09.04 – Andrzej Ciuba
23.09.10 – Maria Dominików
24.09.10 – Władysława Rząsa

Czwartek 22 IX

Piątek 23 IX

Sobota 24 IX

Niedziela 25 IX

12:15
16:00

++ Wiktoria, Władysław, Józef.

18:00

++ Tadeusz Kluk w 7 roczn.
śmierci i Jego Rodziców: Anna
i Szczepan oraz za Jan i Józef.

W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Jan WARDYGA
Kazimiera CZEPIEL

