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Niedziela Misyjna - Od nawrócenia do misji
Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 18 października 2015 r. /fragmenty/

Kochani Bracia i Siostry!
Światowy Dzień Misyjny
w 2015 r., obchodzony
w Roku Życia Konsekrowanego, jest inspiracją do modlitwy i refleksji. Oczywiste
jest, że każdy ochrzczony
jest powołany do świadczenia o Panu Jezusie poprzez
głoszenie wiary otrzymanej
jako dar. W sposób szczególny dotyczy to osoby
konsekrowanej, ponieważ
istnieje mocna więź między życiem konsekrowanym
i misją. Idea wiernego naśladowania Chrystusa, która
spowodowała pojawienie
się życia konsekrowanego
w Kościele, jest odpowiedzią
na Jego wezwanie, żeby
wziąć krzyż i podążać za Nim,
naśladować Jego oddanie
Ojcu oraz Jego gesty posługi
i miłość, utracić własne życie, by je odzyskać. A ponieważ całe życie Chrystusa
ma charakter misyjny, to
wszyscy, którzy wiernie Go
naśladują, muszą przyjąć ten
sam misyjny styl życia.
Misyjny wymiar, który należy do samej natury Kościoła,
stanowi również kluczową
część każdej formy życia
konsekrowanego i nie może
być pominięty, ponieważ
spowoduje pustkę, która
zniekształci jego charyzmat.
Misja to nie prozelityzm
czy jakaś strategia. Stanowi

ona część „gramatyki” wiary. Jest czymś niezbędnym
dlatego, kto wsłuchuje się
w głos Ducha Świętego, który szepcze „przyjdź” i „idź”.
Ci, którzy naśladują Chrystusa, nie mogą nie stać się
misjonarzami i dobrze wiedzą, „że Jezus kroczy z nimi,
rozmawia z nimi, oddycha
z nimi. Dostrzegają Jezusa
żywego towarzyszącego im
pośród całego zaangażowania misyjnego” (Evangelii
gaudium, 266).

z Jego przebitego serca,
rozlewa się na cały lud Boży
i na całą ludzkość. Wtedy
czujemy też, że On chce się
nami posłużyć, aby przybliżać się coraz bardziej do
swojego umiłowanego ludu
(por. Evangelii gaudium,
268) oraz do tych, którzy
Go szczerym sercem szukają. W nakazie Jezusa „Idźcie” widzimy scenariusze
i ciągle nowe wyzwania
ewangelizacyjnej misji Kościoła. Wszyscy członkowie

Misje to pasja, którą żywimy wobec Jezusa i wobec ludzi. Gdy trwamy na
modlitwie przed Jezusem
ukrzyżowanym, to widzimy
ogrom Jego miłości, która
daje godność i nas umacnia,
a równocześnie czujemy, że
ta miłość, która wypływa

Kościoła są powołani do
głoszenia Ewangelii poprzez
świadectwo życia. Szczególnie zaś osoby konsekrowane
są zaproszone do słuchania głosu Ducha Świętego,
który je wzywa, by poszły
dokończenie na str. 2

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 53,10-11
Cena zbawienia

REFREN PSALMU: Okaż swą
łaskę ufającym Tobie.
II CZYTANIE: Hbr 4,14-16

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

EWANGELIA: Mk 10,35-45
Przełożeństwo jest służbą

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa
i rzekli: „Nauczycielu, chcemy,
żebyś nam uczynił to, o co Cię
poprosimy”. On ich zapytał: „Co
chcecie, żebym wam uczynił?”
Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli
jeden po prawej, drugi po lewej
Twej stronie”. Jezus im odparł:
„Nie wiecie, o co prosicie. Czy
możecie pić kielich, który Ja
mam pić, albo przyjąć chrzest,
którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do
nich: „Kielich, który Ja mam
pić, pić będziecie; i chrzest,
który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie
jednak należy dać miejsce po
mojej stronie prawej lub lewej,
ale dostanie się ono tym, dla
których zostało przygotowane”.
Gdy dziesięciu to usłyszało,
poczęli oburzać się na Jakuba
i Jana. A Jezus przywołał ich
do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za
władców narodów, uciskają je,
a ich wielcy dają im odczuć swą
władzę. Nie tak będzie między
wami. Lecz kto by między
wami chciał się stać wielki,
niech będzie sługą waszym.
A kto by chciał być pierwszym
między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo
i Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup
za wielu”.

Różaniec

w Kościele
codziennie g. 17.30
w środę g. 17.15
w niedzielę g. 17.00
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Orędzie papieża Fran- ...Drodzy bracia i siostry,
ciszka na Światowy Dzień prawdziwy misjonarz jest
Misyjny
pasjonatem Ewangelii.
Święty Paweł mówił: „Biadokończenie ze str. 1
da mi, gdybym nie głosił
na peryferie, do ludzi, do Ewangelii” (1 Kor 9, 16).
których nie dotarła jeszcze Ewangelia jest źródłem raEwangelia...
dości, wyzwolenia i zbawienia dla każdego człowieka.
Kościół ma świadomość
tego obdarowania, dlatego
nieustannie głosi wszystkim
„co było od początku, cośmy usłyszeli, co ujrzeliśmy
na własne oczy”...
Papież Franciszek

Komunikat Konferencji Episkopatu Polski w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zarządzonymi na dzień
25 października 2015 roku
z żadną partią lub „systemem politycznym, gospodarczym czy społecznym”
oraz że „właściwe posłannictwo, jakie Chrystus powierzył swemu Kościołowi,
nie ma charakteru politycznego, gospodarczego czy
Ojciec Święty Franciszek społecznego” (Gaudium et
w adhortacji Evangelii Gau- spes, 42).
dium przypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo Zachęcamy więc każdego
jest cnotą, a uczestnictwo z wiernych do głosowania
w ż y c i u p o l i t y c z n y m w zgodzie z własnym sujest obowiązkiem moral- mieniem, wrażliwym na
nym” (220). A zatem każ- dobro wspólne i stojącym
dy obywatel – wierzący na straży życia każdego
w szczególności – ma prawo człowieka od poczęcia do
i obowiązek uczestniczenia naturalnej śmierci.
w zbliżających się wyboWszystkich wiernych prorach parlamentarnych.
simy o modlitwę w intencji
Pamiętajmy jednak, że naszej Ojczyzny.
„Kościół mocą swej misji
Podpisali: Pasterze Kościoła
oraz zgodnie ze swą istotą
katolickiego w Polsce
nie powinien wiązać się”

Komunikat z 370. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski
2015 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie biskupi polscy
W dniach 6-7 października obradowali na 370. zebraniu

plenarnym. Uczestniczył
w nim także abp Celestino
Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
Księża Biskupi wyrazili
łączność z Ojcem Świętym
Franciszkiem i uczestnikami Synodu Biskupów nt.
małżeństwa i rodziny, na
którym delegatami Episkopatu Polski są: abp Stanisław Gądecki, abp Henryk
Hoser i bp Jan Wątroba.
Wśród audytorów Synodu jest także małżeństwo
z Polski - Jadwiga i Jacek
Pulikowscy.
1. W perspektywie przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży, biskupi
podjęli wnikliwą refleksję nad duszpasterstwem
młodzieży. Zapoznali się
z wynikami badań na temat
postaw młodego pokolenia.
Zwrócili także uwagę na
potrzebę przekazania młodzieży fundamentalnych
wartości, które pozwolą jej
odnaleźć się w otaczającym
świecie i dokonywać odpowiedzialnych wyborów.
Biskupi podkreślili rolę
rodziców i wychowawców
w przekazywaniu młodym
autentycznych wartości.
Jest to także zadanie różnych form duszpasterstwa
i nauczania religii w szkole. Podczas obrad ukazano
m.in. walor harcerskiej metody wychowania młodzieży
i możliwość wykorzystania
jej w aktualnych wyzwaniach duszpasterskich. Refleksja na ten temat została
uzupełniona o informacje
związane z przygotowaniami do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.
2. Konferencja Episkopatu
Polski zapoznała się z informacjami dotyczącymi
uchodźców. Temat ten został podjęty również przez
przedstawicieli Caritas Polska, którzy wyrazili gotowość do ścisłej współpracy
w tej kwestii z instytucjami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami

pozarządowymi w duchu
solidarności i uszanowania godności uchodźców.
Pomoc ze strony Kościoła
może być owocna w atmosferze współodpowiedzialności nie tylko za przyjęcie
uchodźców, ale także za ich
dalsze losy.
3. Podczas obrad podjęta
została tematyka nowego roku duszpasterskiego
w Polsce rozpoczynającego
się w I niedzielą adwentu
br. Będziemy go przeżywać
w perspektywie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia
i 1050-lecia Chrztu Polski.
Hasło roku „Nowe życie
w Chrystusie” podkreśla
wartość przyjętego sakramentu chrztu świętego i stanowi zachętę do dojrzałej
wiary. Główne uroczystości Jubileuszu Rocznicy
Chrztu Polski odbędą się
w dn. 14-16 kwietnia 2016 r.
w Gnieźnie i Poznaniu.
4. Biskupi zapoznali się
z działalnością Komisji
ds. Misji i wyrazili radość
z owoców IV Krajowego
Kongresu Misyjnego, jaki
odbył się w czerwcu br.
5. W trakcie zebrania Konferencji Episkopatu Polski
przedstawiono planowany
przebieg wydarzeń upamiętniających 50. rocznicę
wymiany listów pomiędzy biskupami polskimi
i niemieckimi w 1965 r.,
która rozpoczęła proces
pojednania między narodami polskim i niemieckim.
Uroczystości rocznicowe
odbędą się 18 listopada br.
w Berlinie i Wrocławiu,
a 22 listopada br. na Jasnej
Górze.
Biskupi błogosławią wszystkim rodakom w kraju i za
granicą oraz zachęcają do
modlitwy w intencji trwającego Synodu, pokoju na
świecie i Ojczyzny.
Podpisali: Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce
Warszawa, dn. 7.10.2015 r.

Chrystus Królem

24 października

Wspomnienie
bł. Jana Wojciecha Balickiego
Urodził się
25 stycznia 1869 r.
w Staromieściu pod
Rzeszowem.
W 1892 r.
ukończył
seminarium
duchowne w
Przemyślu
i otrzymał święcenia kapłańskie. Doktorat z teologii
zrobił w Rzymie. Po powrocie wykładał w rodzimym
seminarium, a w latach
1928-1934 piastował urząd
rektora. Założył dom opieki

Świetlica „U KOLPINGA”

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
dla zdemoralizowanych ko- g. 15.30-17.00.
biet, który zlikwidowano po
wkroczeniu do Przemyśla W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących
Sowietów w czasie drugiej sekcjach:
wojny światowej. Nigdy nie *s. taneczna:
grupa młodsza - czwartek g. 15.00-17.00;
odmawiał pomocy chorym H. Mól
grupa starsza - piątek g. 15.00-17.00;
i ubogim, ale szczególnie
KCK;
mocno jego służba kapłańponiedziałek g. 16.10;
*s. komputerowa:
ska przejawiała się w posłusala komputerowa;
S.
Durski
dze w konfesjonale. Zmarł
środa g. 16.00;
15 marca 1948 r. Po siedmiu *s. teatralna:
latach, zgodnie z powszech- ks. M. Berdechowski
scena KCK;
nym życzeniem, jego ciało *s. plastyczna:
wtorek g. 15.30-17.00;
przeniesiono do osobnego W. Kruk
sala plastyczna;
grobowca. Beatyfikacji do- *s. modelarska:
wtorek g. 16.00;
konał w sierpniu 2002 r. Jan
pracownia modelarska;
Paweł II podczas Mszy św. J. Kruk
poniedziałek godz. 15.00-20.15; środa
*s.
judo:
na krakowskich Błoniach.
ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:

g. 15.00-20.15; KCK;
codziennie g. 15.00; piątek g. 14.15;

K. Dziukiewicz

sala sportowa;

*s. fotograficzna:

druga i czwarta sobota miesiąca g. 15.00;

ks. G. Gładysz
*s. muzyczna-gitara:

sala oazowa;
grupa początkująca - poniedziałek

KST Energa-Manekin Toruń
- PKS Kolping Frac Jarosław 2 : 3
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Bartosz Such - 1, Robert Floras - 1.

ks. R. Wójtowicz

g. 16.00-17.00, grupa zaawansowana - wtorek

*s. krótkofalarska:

g. 16.00-17.00; sala oazowa;
czwartek g. 17.00;

Ponad 210 minut trwał
najbardziej zacięty mecz
czwartej kolejki Wschodzący Białystok Superligi. Energa-Manekin Toruń
uległa po horrorze Kolpingowi Frac Jarosław 2:3.
Bohaterem przyjezdnych
został Robert Floras, który
w ostatniej partii dnia pokonał Brazylijczyka Cazuo
Matsumoto 3:2 (w ostatnim
secie 18:16!).

T. Mazur
*s. bilarda:

sala oazowa;
środa, piątek g. 13.00-15.00

P. Maciałek

KCK;

Tenis stołowy

Horror dla Jarosławia
Superliga

Początek spotkania w toruńskiej hali nie wskazywał
na końcowy triumf ekipy
z Podkarpacia. Gospodarze
po zwycięstwach Chena
Weixinga nad Roberem Florasem 3:0 oraz Cazuo Matsumoto nad Wangiem Zeng
Yi 3:2 prowadzili w całym
meczu 2:0 i do pełni szczęścia potrzebowali już tylko
jednej wygranej.

od trzeciej partii przy stole
ton rywalizacji nadawali już
tylko reprezentanci Kolpinga Frac. Marsz po wygraną
za dwa punkty w Toruniu
rozpoczął Bartosz Such,
który ograł dużo młodszego
Konrada Kulpę 3:1. Do remisu 2:2 doprowadził popularny „Wandżi”. Były mistrz
Europy w deblu potwierdził
swoją dobrą dyspozycję
w rywalizacji z defensorami
i dość pewnie pokonał Chena Weixinga 3:1 (w ostatniej
kolejce Wang wygrał z Adamem Pattantyusem 3:0).

O losach czwartkowej konNiestety dla miejscowych, frontacji decydowała zatem

ostatnia gra, w której Cazuo
Matsumoto rywalizował
z Robertem Florasem. Od
samego początku zawodnicy
toczyli zaciętą i wyrównana
walkę, o czym świadczyć
mogą trzy pierwsze sety,
zakończone grą „na przewagi”. Kibiców do czerwoności rozgrzał jednak tie break,
w którym najpierw Floras
przy wyniku 10:8 miał dwie
piłki meczowe, a następnie
pozwolił rywalowi wyjść
na prowadzenie. Ostatecznie to jednak podopieczny
Kamila Dziukiewicza zwyciężył 18:16, zapewniając

tym samym swojej ekipie
triumf w Grodzie Mikołaja
Kopernika.
Występujący w tym sezonie
w krajowym zestawieniu
jarosławianie mają za sobą
bardzo udany start rozgrywek. Triumf w Toruniu był
trzecim odniesionym przez
Kolping Frac w sezonie.
Na zupełnie przeciwnym
biegunie znajduje się Energa-Manekin Toruń, która
w czterech spotkaniach wywalczyła dotychczas tylko
cztery punkty.

Chen Weixing - Robert Floras 3:0 (15:13, 11:4, 11:3)
Cazuo Matsumoto - Wang Zeng Yi 3:2 (11:13, 11:9, 5:11, 11:8, 12:10)
Konrad Kulpa - Bartosz Such 1:3 (9:11, 11:4, 10:12, 9:11)
Chen Weixing - Wang Zeng Yi 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 9:11)
Cazuo Matsumoto - Robert Floras 2:3 (13:11, 10:12, 11:13, 11:6, 16:18)
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Zbiórka na tacę
Niedziela 18 X 15 GRUPA II
Niedziela 25 X 15 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 +
Kolpingowski Klub Seniora
SOBOTA – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
10.10.2015 r. Munina ul. Włókiennicza. Sprzątali i ofiara: Świtalska,
Hejsak, Pacuła. Razem – 57 zł na
środki czystości i kwiaty.
12.10.2015 r. Munina ul. 3 Maja
i Wodna. Sprzątali i ofiara: Wańcio,
R. Sudoł, E. Dąbrowska, M. Dąbrowska, Kryczało, A. Hudycz + Madzia,
D. Sobiecka, J. Mrozowicz, B. Ciurko
(ul. Południowa). Ofiara: M. i D.
Tracz. Razem – 105 zł na środki
czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
18.10.08 – Bruce i Anna P.
19.10.85 – Tadeusz i Czesława Z.
19.10.85 – Mirosław i Dorota K.
19.10.85 – Jarosław i Marta B.
19.10.00 – Władysław i Stefania Ch.
20.10.84 – Janusz i Mariola M.
20.10.84 – Witold i Elżbieta P.
21.10.89 – Jarosław i Halina M.
22.10.83 – Andrzej i Elżbieta T.
24.10.87 – Leszek i Maria K.
24.10.87 – Wiesław i Lucyna Ch.
24.10.92 – Andrzej i Wioletta t.
24.10.92 – Krzysztof i Renata B.

w rocznicę śmierci:

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone
z Koronką.
2. Dziś wspominamy św. Łukasza Ewangelistę. Jest to
patronalne święto służby zdrowia. Modlimy się o jej dobre
funkcjonowanie w służbie
człowiekowi.
3. Dziś niedziela rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Pamiętajmy o modlitwie w intencji
misjonarzy, zwłaszcza pochodzących z naszej diecezji.
4. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na misje.
5. W czwartek liturgiczne
wspomnienie św. Jana Pawła
II.
6. W sobotę przypada lit u rg i c z n e w s p o m n i e n i e
bł. Jana Wojciecha Balickiego – byłego rektora naszego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Relikwie
św. Jana Pawła II i bł. Jana Balickiego znajdują się w naszej
kaplicy Miłosierdzia Bożego, dlatego wspominamy ich
w kanonie każdej Mszy św.
7. Za tydzień w niedzielę we
wszystkich polskich kościołach będzie liczenie wiernych.
8. 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.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 19 X 15 (poniedzia-

Niedziela 18 X

łek wieczorem) Munina ul.
Południowa m. 124-160
oraz 24 X 15 (sobota rano)
Os. Kombatantów bl. 1 m.
1-9.
10. W sobotę 24 października
odbędzie się Pielgrzymka
Dzieła Pomocy Powołaniom do
Przemyśla. Zapisy w zakrystii
i w kiosku. Wyjazd koordynuje
ks. Rafał. Zapraszamy i zachęcamy do wyjazdu.
11. W przedsionku kościoła
znajdują się kartki na wypominki. Prosimy o czytelne wypełnianie i składanie w zakrystii. Różaniec z wypominkami
będzie przez cały listopad
o godz. 17.15, a w niedziele
i środy o godz. 17.00.
12. Przed uroczystością
Wszystkich Świętych pamiętamy o uporządkowaniu grobów
zarówno rodzinnych jak i tych
całkowicie zapomnianych.
13. Ojciec Święty Franciszek
przypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo jest
cnotą, a uczestnictwo w życiu
politycznym jest obowiązkiem moralnym”. A zatem
każdy obywatel - wierzący
w szczególności - ma prawo
i obowiązek uczestniczenia
w zbliżających się wyborach
parlamentarnych.
Zachęcamy więc każdego
z wiernych do głosowania
w zgodzie z własnym sumieniem, wrażliwym na dobro
wspólne i stojącym na straży
życia każdego człowieka od
poczęcia do naturalnej śmierci
i na straży normalnej rodziny.

19.10.88 – Roman Usiądek
24.10.88 – Karol Gumiński
24.10.98 – Maria Kochan
24.10.98 – Janusz Kotyla
18.10.02 – Teodora Wowczak
24.10.02 – Janina Metyk
22.10.06 – Ryszard Martyniuk
21.10.08 – Andrzej Wysocki
21.10.09 – Janusz Kłapa
19.10.09 – Maria Ofiara
20.10.10 – Józef Nauka
22.10.10 – Adolf Rychtyk
20.10.12 – Janusz Fudala
24.10.12 – Kacper Jakubik
19.10.13 – Augustyn Olejarski

9:30

1) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (18).
2) + Helena Konieczny - int. od
Rodziny.

11:00

+ Michał Florek (18).

12:15

1) Za parafian.
2) O Boże błogosł., potrzebne
łaski dla Wacława i Marii w 40
roczn. ślubu.

16:00

+ O dar życia wiecznego dla Antoniego Żabińskiego w 1 roczn.
śmierci.

18:00

+ Augustyn Olejarski w 2 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (19).
2) + Emilia Warchoł - int. od mieszkańców z bl. nr 4 klatki 2 i 4.

18:00

1) + Michał Florek (19).
2) O Boże błogosł. członkiń Róży
św. Jadwigi i ich Rodzin.

7:00

1) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (20).
2) + Emilia Warchoł - int. od mieszkańców z bl. nr 4 klatki 2 i 4.

18:00

1) + Michał Florek (20).
2) + Jan Marchwiany - int. od
mieszkańców bl. nr 2.

7:00

1) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (21).
2) + Aldona Tarapacka.

18:00

1) + Michał Florek (21).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Heleny i Mieczysława w 35 roczn. ślubu.

7:00

+ Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (22).

18:00

1) + Michał Florek (22).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. i opiekę MB dla
sióstr i ich Rodzin z Róży św.
Faustyny.

7:00

1) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (23).
2) ++ Zmarli Rodzice: Maria
i Albin, Weronika i Józef, oraz
Elżbieta i Marek.

18:00

1) + Michał Florek (23).
2) ++ Anna, Stefan, Zbigniew
w kolejną roczn. śmierci.

7:00

1) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (24).
2) ++ Julia, Franciszek Wojtaszek.

18:00

1) + Michał Florek (24).
2) ++ Wiesław i Ryszard.

8:00

++ Aniela i Stanisław Metyk
i Janusz Kłapa w roczn. śmierci.

9:30

+ Michał Florek (25).

11:00

Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Zofii w 75 roczn.
urodzin.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Arkadiusz Cielęcy w 2 roczn.
śmierci.

18:00

+ Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (25).

Poniedziałek 19 X

Wtorek 20 X

Środa 21 X

Czwartek 22 X

Piątek 23 X

Sobota 24 X

Niedziela 25 X

W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Edward SKALSKI
Emilia Maria WARCHOŁ

8:00

O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla kapłanów i sióstr z naszej
parafii, oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne - int.
od Róży św. Anny.

W Heluszu przed salą konferencyjną powstał duży plac rekreacyjny, na którym
staną specjalne ławeczki.

