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Niedziela Środków Społecznego Przekazu
    44. Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu przypada
24 stycznia, gdy Kościół wspomina św. Franciszka Salezego
– jednego z patronów dziennikarzy.
Kościół w Polsce
obchodzi ten dzień
19 września. W tym
roku odbywa się on
pod hasłem „Kapłan
i duszpasterstwo
w świecie cyfrowym: nowe media
w służbie Słowa”.
     Przewodniczący
Papieskiej Rady ds.
Środków Społecznego Przekazu przypomina, że “od kapłana
nie wymaga się, by
był profesjonalistą
w dziedzinie przekazu, lecz wiernym i zapalonym sługą Słowa
Bożego”. „Powiem więcej: skuteczność przekazu zależeć będzie
właśnie od wierności i miłości, jaką
okaże on w relacjach z wiernymi”
- podkreśla hierarcha, który jest
“ojcem” watykańskiego Internetu.

Abp Celli dodaje, że “przekazuje
się, jeśli ma się coś do powiedzenia”. “Pod tym względem kapłan
jest uprzywilejowany, ponieważ
posiada orędzie, które dla niego

stało się życiem. Jego zadaniem
jest także przekazywanie – to
jest umożliwienie innym udziału
w tej radości. Kiedy to następuje,
nie pozostaje niezauważone; ani
w bezpośrednich i osobistych spotkaniach, ani w sieci czy w wirtualnej przestrzeni. Prawda umie sobie

torować drogę w świecie mediów,
choć jest on tak zróżnicowany
i częstokroć trudny” – mówi abp
Celli.
      Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu ustanowił Paweł VI
w 1967 w odpowiedzi
na wielokrotnie zgłaszane przez ojców Soboru
Watykańskiego II życzenie poświęcenia jednego
dnia w roku mediom
i ukazaniu ich roli z katolickiego punktu widzenia. Po raz pierwszy dzień taki odbył się
7 maja 1967 a papież
ogłosił z tej okazji specjalne orędzie. Zwyczaj
ten szybko się przyjął
i w kolejnych latach po dziś
dzień Kościół katolicki obchodzi raz w roku Światowy
Dzień Środków Społecznego
Przekazu z własnym hasłem
i okolicznościowym orędziem
papieskim.  /za: KAI/

Orędzie papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Społecznego Przekazu
„Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe media w służbie Słowa” /fragmenty/
    Drodzy bracia
i siostry,
   Temat najbliższego Światowego Dnia Środków
Społecznego Przekazu – „Kapłan
i duszpasterstwo
w świecie cyfrowym: nowe media
w służbie Słowa” – wpisuje się
szczęśliwie w drogę Roku Kapłańskiego i wysuwa na pierwszy
plan refleksję na temat rozległej
i delikatnej dziedziny duszpasterstwa, jaką jest komunikacja
i świat cyfrowy, w którym czekają
na kapłana nowe możliwości pełnienia właściwej posługi Słowa
i Słowu. Nowoczesne środki przekazu dawno już stały się częścią
zwykłych narzędzi wypowiadania
się wspólnot kościelnych, nawiązywania kontaktu z własnym terenem i wprowadzania bardzo często
form dialogu o szerszym zasięgu,
jednakże ich coraz większe ostatnio szerzenie się i ich znaczący

wpływ sprawiają, że stają się one
coraz ważniejsze i użyteczniejsze
w posłudze kapłańskiej...
    ...Jednakże rozpowszechniona
wielomedialność i urozmaicona
„klawiatura” tejże komunikacji
mogą pociągać za sobą niebezpieczeństwo użytku podyktowanego
głównie zwykłą potrzebą zaznaczenia swej obecności i błędnego
uważania sieci jedynie jako przestrzeni, którą należy zająć. Tymczasem od kapłanów wymaga się
zdolności do obecności w świecie
cyfrowym przy stałej wierności
orędziu ewangelicznemu, aby odgrywali właściwą im rolę animatorów wspólnot, które wypowiadają
się już coraz częściej przez liczne
„głosy” pochodzące ze świata cyfrowego i aby głosili Ewangelię,
wykorzystując, obok tradycyjnych
narzędzi, możliwości nowej generacji środków audiowizualnych
(zdjęcia, wideo, animacja, blog,
strony web), które stanowią nieznane dotychczas okazje do dia-

logu i środki użyteczne także dla
ewangelizacji i katechezy.
   Za pośrednictwem nowoczesnych
środków przekazu kapłan będzie
mógł ukazywać życie Kościoła
i pomagać ludziom dzisiejszym odkrywać oblicze Chrystusa, łącząc
właściwe i kompetentne korzystanie z tych narzędzi, nabyte także
w okresie formacji, z solidnym
przygotowaniem teologicznym
i mocną duchowością kapłańską,
ożywianą przez ciągłą rozmowę
z Panem. Bardziej aniżeli wprawną
rękę pracownika mediów kapłan w
zetknięciu ze światem cyfrowym
powinien ukazać swe konsekrowane serce, aby wnieść ducha
nie tylko w swoje zaangażowanie duszpasterskie, ale również
w nieprzerwany komunikacyjny
strumień „sieci”...
    ...W orędziu ubiegłorocznym
zachęcałem odpowiedzialnych za
procesy komunikacji do wspiedokończenie na str. 2

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Am 8,4-7

Bóg ukarze gnębicieli ubogich

REFREN PSALMU: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.  
II CZYTANIE: 1 Tm 2,1-8

Wspólne błagania za wszystkich
ludzi

EWANGELIA: Łk 16,10-13

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

J

ezus powiedział do swoich
uczniów: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten
i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie
niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe
dobro kto wam powierzy? Jeśli
w zarządzie cudzym dobrem
nie okazaliście się wierni, kto
wam da wasze? Żaden sługa nie
może dwom panom służyć. Gdyż
albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego miłował; albo z tamtym
będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie«”.

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

25 września g. 16.00
MECZ
i promocja naszego
Klubu Sportowego
w Hali MOSiR

Wszyscy kibicujemy

25 września g. 16.00
XVII Festiwal Piosenki
Religijnej - Przemyśl 2010
Zamek Kazimierzowski
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Spotkanie biblijne w Heluszu

   11 września 2010 r. w Heluszu
w Ośrodku Rekolekcyjno – Rekreacyjnym odbyło się spotkanie
absolwentów Szkoły Animatora
Biblijnego, a zarazem członków
Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła
II w Archidiecezji Przemyskiej.
Udział wzięło 38 absolwentów

Szkoły Animatora Biblijnego
z Przemyśla i Jarosławia. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św.
w kaplicy Ośrodka , której przewodniczył ks. prof. Stanisław
Haręzga   moderator Dzieła Biblijnego. W koncelebrze brał
udział ks. Ryszard Pelc rektor

Orędzie papieża Benedykta
XVI na 44. Światowy Dzień
Społecznego Przekazu
dokończenie ze str. 2

ści jako takiej i dla człowieka
w wyjątkowości jego bytu oraz
bodziec do konfrontacji i dialogu.
Jednocześnie jednak jawią się
one również jako wielka szansa
dla wierzących. Żadna droga bowiem nie może i nie powinna być
zaniedbana przez tego, kto w imię
zmartwychwstałego Chrystusa
zobowiązuje się być coraz bliżej
człowieka. Dlatego nowe media
dają przede wszystkim kapłanom
stale nowe i z duszpasterskiego
punktu widzenia nieograniczone
perspektywy, które mobilizują
ich do tego, aby docenić powszechny wymiar Kościoła; do
budowania szerokiej i konkretnej
wspólnoty; do bycia w dzisiejszym świecie świadkami życia
wciąż nowego, rodzącego się ze
słuchania Ewangelii Jezusa, Syna
przedwiecznego, który przybył
pośród nas, by nas zbawić. Nie
należy jednak zapominać, że
owocność posługi kapłańskiej
pochodzi przede wszystkim od
Chrystusa, spotykanego i słuchanego w modlitwie; głoszonego
przepowiadaniem i świadectwem
życia; poznawanego, miłowanego
i celebrowanego w Sakramentach,
przede wszystkim Najświętszej
Eucharystii i Pojednania.
  Raz jeszcze wzywam was, najdrożsi kapłani, do uchwycenia
z mądrością tych szczególnych
możliwości, jakie daje współczesna komunikacja. Niech Pan
uczyni z was zapalonych głosicieli dobrej nowiny także na nowej
„agorze”, jaką tworzą dzisiejsze
środki przekazu...

rania kultury szacunku dla godności i wartości osoby ludzkiej.
Jest to jedna z dróg, na których
Kościół jest wezwany do pełnienia „diakonii kultury” na
dzisiejszym „kontynencie cyfrowym”. Z Ewangelią w dłoniach
i w sercu należy powtórzyć, że
nadszedł czas, by nadal przygotowywać drogi prowadzące do
Słowa Bożego, nie zapominając
o okazywaniu szczególnej troski
tym, którzy poszukują, co więcej
– starając się podsycać ją jako
pierwszy krok ewangelizacji.
Duszpasterstwo świata cyfrowego powołane jest bowiem po
to, aby brać pod uwagę również
tych, którzy nie wierzą, są nieufni
i mają w sercu głębokie, niewypowiedziane pragnienie absolutu
i prawdy, ponieważ nowe środki
pozwalają nawiązywać kontakt
z wyznawcami wszystkich religii, z niewierzącymi i z osobami
wszelkich kultur. Tak jak prorok
Izajasz potrafił wyobrazić sobie
dom modlitwy dla wszystkich
narodów (por. Iz 56, 7), można
chyba przyjąć, że sieć może być
miejscem – niczym „dziedziniec
pogan” w Świątyni jerozolimskiej
– również dla tych, którzy Boga
jeszcze nie poznali?
    Rozwój nowych technologii
i w swoim wymiarze całościowym cały świat cyfrowy stanowi
wielkie bogactwo dla ludzko-

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Jarosławiu

zaprasza na

IX Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

„Schizofrenia Otwórzcie Drzwi”
19 września 2010 r.

przy Ośrodku Dzieła Biblijnego
w Przemyślu.
    Po Mszy św. przy kawie
i herbacie odbyło się spotkanie
integracyjne w rodzinie sług Słowa Bożego. Po nim odprawiliśmy
Drogę Krzyżową rozważając
Listy św. Pawła.

  Przy Grocie Matki Bożej Fatimskiej odmówiliśmy Różaniec.
   Spotkanie zakończył wspólny
obiad. Ustalono, że następne
spotkanie będzie w drugą sobotę
września 2011 roku, też w Heluszu,   ponieważ wszyscy byli
zachwyceni tym miejscem.    PJ

Katolickie Centrum Kultury
24 września godz. 18.30
zapraszamy na spotkanie

z prof. Zdzisławem J. Rynem
psychiartą, dyplomatą, podróżnikiem, autorem przeszło 400
publikacji naukowych na temat psychatrii klinicnej, sądowej
i społecznej, patologii obozów koncentracyjnych, medycyny
górskiej, psychologii, alpinizmu, antropologii i medycyny
Indian Ameryki Południowej, reportaży i esejów o tematyce
górskiej, psychologicznej, biograficznej i historycznej. Autorem
i konsultantem kilku filmów popularno-naukowych, oraz wielu
audycji radiowych i telewizyjnych.

oraz na pokaz filmu

„Podziemny świat Rapa Nui”
nakręcony podczas ostatniego etapu wyprawy ekipy National Geographic

Będzie sklep FRAC
    Właściciel obiektu w którym mieścił się Carrefour zapowiada,
że po remoncie planowane jest uroczyste otwarcie nowego sklepu
z sieci FRAC 9 października. Brak sklepu to duża niedogodność
dla mieszkańców, lecz pocieszające jest to, że sieć sklepów FRAC
słynie z dobrej klientów i dobrej jakości towarów (np. w Rzeszowie
rozchwytywane są wędliny). Zwiększy się też zatrudnienie. A więc
warto poczekać.  
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Tenis stołowy

Świetlica „U KOLPINGA”

W dniu 11.09. odbył się we Frysztaku I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetów na
sezon 2010/2011. Bardzo dobrze wypadli zawodnicy PKS Kolping: 2 m. - P. Oziębło, 3 m.
- H. Żołyniak. Obaj awansowali do Półfinału
Ogólnopolskiego, który odbędzie się w Łodzi
19.09. Ponadto 15 m. zajął M. Rejterowski,
a 17 m. M. Mroczka (młodzik).

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 Brodowicz, Lidia Przybylska.
Psycholog. Monika Raróg, Joanna Wysocka-Gałasiewicz.

Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
środa 15.00),
historia: Ryszard Polkowski (codziennie od 15.00),
W niedzielę 12 .09.2010 odbył sie we Frysztaku I WTK Seniorów. język polski, matematyka: Agnieszka Jusięga (środa 15.00-16.00),
Czołówka Turnieju: I m. - D. Kiełb, II m. - K. Marcinowski, III-IV m. język polski, logopedia: Monika Noworol (środa 15.00-17.30),
- T. Klag, T. Jurkiewicz (GMKS Strzelec Frysztak), V m. - K. Dziu- zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Radca prawny:
kiewicz.
Maria Drabik - 28 IX, 26 X, 30 XI - godz. 16.30.
Dariusz Kiełb otrzymał awans do I OTK Seniorów.
Tomasz Oronowicz - 4 X, 6 XII - godz. 16.30.

Prosimy o kibicowanie

*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
*s. bilarda:
M. Kud
*s. muzyczna:
A. Jusięga
*s. kulinarna:
M. Jaroni, E. Waszczuk

poniedziałek, środa; 15.00-17.00;
KCK;
poniedziałek; 16.15-17.00 (gr. I), 17.15-18.00
(gr. II);                                  s. komputerowa;
poniedziałek; 16.00-17.00;
s. rycerska;
środa; 15.30-16.30;
s. oazowa;
poniedziałek; 17.00;                                        
s. rycerska;
środa; 16.30-17.30;
sala oazowa;
spotkania wg ustaleń na spotkaniu organizacyjnym;
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;
s. rycerska;
poniedziałek; 15.30;
świetlica;
wtorek, czwartek; 14.00;
sala sportowa;
poniedziałek; 17.00 (gr. młodsza), wtorek;
19.00 (gr. starsza);                   KCK - balkon;
środa; 16.00-17.00;
sala lustrzana;
poniedziałek; 16.00-17.00;
śwetlica - kuchnia;

Dyżury w kuchni
Poniedziałek
20 IX
Sekcja
kulinarna
27 IX
Sekcja
kulinarna

Wtorek
21 IX

Środa
22 IX

W. Śmiech

L. Puchyr

28 IX
W. Śmiech

29 IX
L. Puchyr

Prowadzą bezinteresownie zajęcia w świetlicy

Czwartek
23 IX
Ł. Kardasiński
30 IX
M. Potoczny

Piątek
24 IX
Ł. Rzepa
1 X
Ł. Rzepa
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Zbiórka na tacę
Niedziela 19 IX 10 GRUPA I

godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, S. Płoskoń, J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
godz. 12:15 - K. Chrapek,
M. Kiper, J. Piróg, T. Sabat.
g o d z . 1 6 : 0 0 - J. Gwóźdź,
T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 26 IX 10 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

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

Ogłoszenia parafialne
1. ������������������������
Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Bożego
Miłosierdzia.
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. ������������������������������
Grupie charytatywnej dziękujemy za wydawanie darów.
4. �����������������������������
W piątek (24 IX) po Mszy św.
wieczornej zapraszamy do KCK
na spotkanie z prof. Zdzisławem
Rynem - znanym psychiatrą,
dyplomatą i podróżnikiem, który
w tym dniu będzie na uroczystościach w Jarosławiu.
5. ����������������������������
W sobotę 25 września w Hali
Sportowej MOSiR o godz. 16.00
odbędzie się pierwszy mecz
z nowego sezonu I ligi tenisa
stołowego, w którym wystąpi
znacznie wzmocniony zespół
z naszego parafialnego Klubu

i zmierzy się z drużyną z Krosna.
Będzie to jednocześnie dzień promocji naszego Klubu i świetlicy,
dlatego wszyscy nasi sportowcy
przyjdą w strojach sportowych,
a pozostałe dzieci, wszystkich
rodziców i sympatyków sportu
zapraszamy do licznej obecności
i kibicowania. Wstęp jest wolny.   
6. ��������������������������������
Dyżur do sprzątania kościoła 20
IX 10 (poniedziałek wieczorem)
os. Słoneczne bl. 4 m. 86- 95
oraz 25 IX 10 (sobota rano) os.
Słoneczne bl. 5 m. 1 – 15.
7. �����������������������������
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na Pomnik Jana Pawła II,
Drogę Krzyżową w Heluszu i na
nagłośnienie. Ponieważ ciągle
jeszcze nie możemy zebrać całej
sumy na spłatę nagłośnienia,
a firma poprosiła o zrealizowanie
rachunku, dlatego w następną
niedzielę ogłaszamy specjalną
tacę na wypłacenie długu za wykonanie nagłośnienia w naszym
kościele.
8. �����������������������������
W tym roku do świetlicy zapisało się ponad 180 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.

Helusz coraz piękniejszy

Zapowiedzi przedślubne
Michał Marek WILK
s. Lecha i Danuty
zam. Głogów
Joanna Maria TROJNAR
c. Mariana i Albiny
zam. Jarosław, os. Słoneczne

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.

7:00

Dziękczynna za 75 lat życia
Krystyny oraz o dalsze błogosł.

18:00

1) Dziękczynna za otrzymane
łaski za wstawiennictwem
MBNP z prośbą o moc Ducha
Św. w wypełnianiu woli Bożej
i zdrowie dla Krystyny w dniu
urodzin.
2) W 25-lecie małżeństwa
Małgorzaty i Bolesława oraz
o błogosł. dla dzieci.

Poniedziałek 20 IX

Wtorek 21 IX
7:00
18:00

Dziękczynna za otrzymane
łaski oraz o zdrowie i błogosł.
Boże dla Wojciecha.
Środa 22 IX

7:00
18:00

Dziękczynna z prośbą
o opiekę MB i potrzebne dary
Ducha Św. dla Agatki w 10
roczn. urodzin.
Czwartek 23 IX

7:00
Piątek 24 IX

11.09.2010 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 51-60. Sprzątali: Cimirkiewicz,
K. Piątek + Julia. Razem - 20 zł na
środki czystości i kwiaty.
13.09.2010 r. os. Słoneczne bl.
4 m. 61-75. Sprzątali: Nikt nie
przyszedł.

K.K. (droga krzyżowa +
pomnik + nagłośnienie);
G. i M. Ziółek (pomnik +
nagłośnienie); J. Ziółkowska, G. Żmijewska (pomnik); S. i W. Kanclerz,
M. Obrzut, M. Łuc, M. i S.
Przepłata (nagłośnienie). Razem 570 zł.

8:00

18:00

za sprzątanie kościoła:

Dziękujemy za dodatkowe ofiary
na Drogę Krzyżową, Pomnik Jana
Pawła II i nagłośnienie:

Niedziela 19 IX

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

7:00
18:00

Dziękczynna za kolejne lata
życia w 80 roczn. urodzin oraz
o dalsze błogosł.

7:00

++ Katarzyna i Józef.

18:00

1) + Elżbieta Miller. O błogosł.
Boże dla Izabeli w roczn.
urodzin.
2) O szczęśliwą operację
i powrót do zdrowia dla Jerzego.

8:00

+ Władysław.

9:30

++ Z Rodziny Kluk: Tadeusz
w 6 roczn. śmierci, Anna,
Szczepan, Jan, Józef.

11:00

O błogosł. Boże dla Marii Łuc
z okazji 80 roczn. urodzin - od
Rodziny.

12:15

+ Michał Hamelusz w 2 roczn.
śmierci.

16:00

+ Krzysztof Blok o łaskę życia
wiecznego - od sąsiadów.

18:00

Za parafian.

Sobota 25 IX

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
19.09.98 – Lesław i Joanna F.
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.
25.09.93 – Piotr i Iwona S.

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
25.09.96 – Edmund Pająk
25.09.99 – Genowefa Niemczyk
23.09.00 – Ignacy Orzech
19.09.01 – Zofia Widacka
25.09.02 – Maria Świątek
22.09.03 – Władysław Seremet
22.09.04 – Anna Agrasińska
22.09.04 – Andrzej Ciuba
25.09.04 – Janina Tomaszewska
24.09.09 – Józefa Jucha

Niedziela 26 IX

W minionym tygodniu ...

Odszedł do Pana:

Henryk BUKOWY

