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Rok Wiary od 11.X.2012

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Warto propagować potrzebę modlitwy o wiarę, troski o nią, zarówno
w wymiarze osobistym, jak i publicznym, gdyż jak napisał Ojciec Święty
Benedykt XVI w motu proprio Porta Fidei „Wiara oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że
wiara jest sprawą prywatną”. Te słowa są szczególne ważne teraz, gdy
zaplanowane są akcje propagowania ateizmu, faktycznie skierowane
przeciw wierze i Kościołowi. Dla katolików publiczne propagowanie
ateizmu jest obrażaniem Pana Boga.

Kościół Domem Miłosierdzia
68 Tydzień Miłosierdzia 7-14.10.2012 r.
Posługa charytatywna Kościoła, przynajmniej w pierwszej kolejności, nie jest lepiej lub gorzej zorganizowaną pomocą społeczną, lecz jest dzieleniem się z innymi darem miłości Bożej, której
doświadczenie umożliwia Kościół – „lud zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (KK 4). Życie Kościoła
i jego działalność w świecie polega w istocie na urzeczywistnianiu miłości osobowej, będącej jakimś odbiciem w relacjach
międzyludzkich miłości wiekuistej Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego posługa charytatywna zawsze będzie potrzebna
i to nawet w najbardziej sprawiedliwym społeczeństwie „Kościół jest jedną z tych żywotnych sił: pulsuje w nim dynamizm
miłości wzbudzanej przez Ducha Chrystusa. Ta miłość daje
ludziom nie tylko pomoc materialną, ale również odpoczynek
i troskę o duszę, pomoc często bardziej konieczną od wsparcia
materialnego” (DCE 28).

JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY

I CZYTANIE: Rdz 2,18-24
Stworzenie niewiasty

REFREN PSALMU: Niechaj nas
zawsze Pan Bóg błogosławi.
II CZYTANIE: Hbr 2,9-11

Chrystus, który uświęca, jak
i ludzie, którzy mają być uświęceni,
z jednego są wszyscy

EWANGELIA: Mk 10,2-12

Co Bóg złączył, tego człowiek niech
nie rozdziela

Faryzeusze przystąpili do Jezusa
i chcąc Go wystawić na próbę,
pytali Go, czy wolno mężowi
oddalić żonę. Odpowiadając
zapytał ich: „Co wam nakazał
Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz
pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus
rzekł do nich: „Przez wzgląd na
zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz
na początku stworzenia Bóg
«stworzył ich jako mężczyznę
i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy
się ze swoją żoną, i będą oboje
jednym ciałem». A tak już nie
są dwoje, lecz jedno ciało. Co
więc Bóg złączył, tego człowiek
niech nie rozdziela”...

List pasterski Episkopatu Polski na XII Dzień Papieski 7.X.2012 /fragment/
Umiłowani w Chrystusie Panu w popularnych czasopismach,
w programach radiowych i teBracia i Siostry!
lewizyjnych pojawiają się treści
Już za tydzień, 14 paździer- świadczące o pogardzie dla
nika, będziemy obchodzili rodziny. Rodziny chrześcijańkolejny, dwunasty Dzień Pa- skie poddawane są wpływom
pieski, pod hasłem Jan Paweł prądów myślowych „nowego
II - Papież Rodziny. W tym
roku błogosławiony Jan Paweł
II zaprasza nas do pochylenia
się nad chrześcijańską prawdą
o rodzinie. Refleksja nad rodziną jest bowiem najważniejszą
sprawą w kontekście przemian
ekonomiczno-ideowych we
współczesnym świecie, które
często prowadzą do nego- wieku” (New Age) i ostatwania wartości małżeństwa nio bardzo modnej ideologii
i rodziny, marginalizowania gender, która zaciera różnice
czy nawet wyśmiewania mał- pomiędzy mężczyzną i kobieżeństwa jako nierozerwalnego tą. Nasze rodziny przeżywają
związku mężczyzny i kobiety. zagubienie oraz wątpliwości
W publikacjach książkowych, w odniesieniu do podstawo-

wego znaczenia życia małżeńskiego i rodzinnego. Na nowo
pojawiają się próby podważania
prawdy o rodzinie i wprowadzenia „związków partnerskich”
w miejsce małżeństwa rozumianego jako jedność mężczyzny
i kobiety.
Zbliżający się Dzień Papieski
stwarza okazję do zastanowienia się nad rodziną, nad jej
istotą i misją we współczesnym
świecie. Rodzina – jak pisał
Ojciec Święty w Adhortacji
Familiaris consortio – jest znakiem nadziei dla współczesnego
świata, z niej bowiem wywodzą
się przyszłe pokolenia, które
przekazują wiarę w jedynego
Boga i objawiają w pełni miłość
Jezusa Chrystusa, naszego Pana
i Odkupiciela, do człowieka...

Różaniec

w Kościele
codziennie g. 17.30
w środę g. 17.15
w niedzielę g. 17.00

14. X. g. 11.30

Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry
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Historia Różańca Świętego
Proces powstawania modlitwy różańcowej był długi
i skomplikowany. Nie był on
też dziełem jednego człowieka. Trzeba było wielu wieków
doświadczeń i duchowych
doznań świętych ludzi, by
wykształciła się obecna forma
różańca.
Ostatnia reforma modlitwy
różańcowej miała miejsce
zaledwie kilkanaście lat temu,
dokładnie 16 października
2002 roku, i była dziełem
papieża Jana Pawła II, który
z okazji 24. rocznicy swego
pontyfikatu w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae ogłosił wprowadzenie
czwartej części różańca, czyli
tajemnic światła.

gałązkach upowszechniło się
w IV i V wieku, potem zostało
zastąpione przez sznur modlitewny.
Sznur modlitewny nie jest
wcale chrześcijańskim wynalazkiem. Występuje on we
wszystkich niemal religiach,
gdzie stosuje się modlitwę
polegającą na powtarzaniu
jakiegoś świętego imienia,
wezwania lub wersetu. Służy
on do odliczania przy pomocy
paciorków, węzełków czy specjalnych nacięć odmawianych
modlitw. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa sznurów
modlitewnych używali głównie pustelnicy na Wschodzie,
którzy mieli zwyczaj powtarzania tysiąc razy dziennie

zakonu templariuszy.
Początkowo sznury modlitewne służyły głównie do
odmawiania Modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz) i dlatego
nazywano je „paternostrami”.
W klasztorach irlandzkich już
we wczesnym średniowieczu
przyjął się zwyczaj odmawiania wszystkich 150 psalmów
w ciągu dnia: 50 rano, 50
w południe i 50 wieczorem.
Nie wszyscy zakonnicy byli
wykształceni. Ci, którzy nie
potrafili czytać, zastępowali
każdy psalm jednym Ojcze
nasz. To właśnie owi niewykształceni mnisi irlandzcy
jako pierwsi zaczęli używać
sznurów modlitewnych z odpowiednią liczbą paciorków
- 50 (sznur krótki) lub 150
(sznur długi).

Mniej więcej w tym samym
czasie powstały pierwsze zakony żebracze, które propagowały Psałterz Najświętszej Maryi
Panny. Czynili to zwłaszcza
dominikanie. Święty Dominik modlił się w ten sposób,
aby wyprosić zwycięstwa nad
heretyckimi katarami i w ogóle
w intencji ich nawrócenia. To
właśnie on upowszechnił zwyczaj wielokrotnego powtarzania Pozdrowienia Anielskiego
i dlatego uważa się go za ojca
różańca do Najświętszej Maryi
Panny.
Zakonnicy wśród wiernych
szerzyli różne nowe formy
nabożeństwa do Matki Bożej,
które polegały na odmawianiu
określonej liczby Zdrowaś
Maryjo ku czci radości czy
też smutków Najświętszej
Panienki. Jako Jej pięć radości
wymieniano: Zwia-stowanie,
Narodzenie, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Wniebowzięcie; jako pięć boleści:
Agonia w Ogrójcu, Biczowanie, Koronowanie cierniem,
Ukrzyżowanie i Przebicie
boku.

Prześledźmy kolejne etapy
tworzenia się modlitwy różańcowej.
Geneza różańca
Już w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa wierni próbowali odpowiedzieć na wezwanie św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym
ze sposobów było powtarzanie
różnych modlitw. Pierwszą
i najstarszą modlitwą chrześcijan jest ta, której nauczył
nas sam Jezus - Ojcze nasz.
Dlatego też niektóre zgromadzenia zakonne zobowiązywały prostych mnichów do wezwania: „Jezu Chryste,
wielokrotnego odmawiania Synu Boży, zmiłuj się nade
właśnie tej modlitwy.
mną, grzesznikiem”. Ich sznury musiały być odpowiednio
Zwyczaj powtarzania tych długie, aby zmieścić aż tysiąc
samych krótkich formuł mod- węzełków.
litewnych jest powszechnie
spotykaną formą modlitwy W chrześcijaństwie zachodnim
wśród ludów różnych kultur. sznury modlitewne pojawiły
Występuje już w Starym Testa- się w VII wieku. Na pewno
mencie, chociażby w Psalmie używali ich benedyktyni, któ136 z jego powtarzającym rzy dla zachowania rachuby
się refrenem: „Bo Jego łaska modlitw przesuwali kuleczki
na wieki”. Natomiast pierw- względnie kamyki nawleczosze zapisane chrześcijańskie ne na sznurku. Właśnie taki
świadectwo wielokrotnego sznurek z nawleczonymi kulpowtarzania tych samych kami znaleziono w grobie św.
modlitw zawdzięczamy zna- Gertrudy z Nivelles (+ 658)
nemu historykowi Kościoła, i uznano za najstarszy różaniec
Sozomenowi. Dotyczy ono chrześcijański. Niestety, ten
sławnego patriarchy życia pu- cenny zabytek zaginął. Najstelniczego Pawła z Teb, który starszy zachowany wizerunek
odmawiał każdego dnia trzysta różańca pochodzi z XIII sturazy Ojcze nasz, a do liczenia lecia. Jest on wyrzeźbiony na
ich używał kamyków. Licze- na-grobku zmarłego w 1273
nie modlitw na kamykach lub roku rycerza Gerarda, członka

i pięćdziesięciu wieczorem.
W XII wieku do Pozdrowienia
Anielskiego dodano pozdrowienie św. Elżbiety: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc
żywota Twojego”.

Wieniec z róż
Od XI wieku zaczęto praktykować także Psałterz Najświętszej Maryi Panny polegający na
zastąpieniu Modlitwy Pańskiej
przez Pozdrowienie Anielskie
(Zdrowaś Maryjo). Należy
wspomnieć, iż już w VII wieku
przyjął się w Rzymie zwyczaj
używania tych słów w refrenach hymnów śpiewanych
w czasie Mszy z okazji święta
Zwiastowania i Bożego Narodzenia. W późniejszym okresie, gdy zaczęto czcić figury
i obrazy Matki Bożej, śpiewano również Zdrowaś Maryjo,
aby Ją w możliwie najpiękniejszy sposób powitać. Stąd już
krok do powstania swoistego
nabożeństwa polegającego
na odmawianiu przed figurą,
którą chciano uczcić, pięćdziesięciu Zdrowaś... rano,
pięćdziesięciu w południe

Jednocześnie coraz częściej
nowe nabożeństwo maryjne
zaczęto nazywać różańcem.
W ówczesnej mentalności
stworzony świat traktowano
jako księgę o Panu Bogu,
a w przyrodzie dopatrywano
się rzeczywistości duchowych.
Szczególną rolę pełniły kwiaty. Symbolizowały one różne
cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym
osobom. Modlitwy traktowane
były jako duchowe kwiaty.
Odmawianie kolejnych Zdrowaś... porównywano do róży,
którą wierny ofiarowuje Maryi
jako wyłącznej Pani swojego
serca. Każda wypowiedziana
pięćdziesiątka stanowiła koronę róż, jaką wierny wieńczył
skroń Matki Bożej, a 150 Pozdrowień Anielskich stanowił
już cały ogród różany. Stąd
modlitwę tę nazwano wieńcem
z róż lub po prostu różańcem.
cd w następnym numerze

Chrystus Królem
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Różańce rozdane

Świetlica „U KOLPINGA”

Pierwszego października ks. dzieci będą odmawiać Różaniec
prałat Andrzej Surowiec po- zależy przede wszystkim od
święcił, a ks. Daniel rozdał rodziców.
różańce dzieciom z klas II. Czy

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Dorota Jasiewicz, Monika Potoczny, Marzena
Haftek.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska,
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski (piątek 16.15); Krystyna
Korecka - matematyka (środa 15.00-17.00), Maria Konopelska - matematyka (poniedziałek 16.00-17.30, środa 15.30-17.00).
Radca prawny:
Maria Drabik - 30.X., 27.XI. - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 5.XI., 3.XII. - godz. 17.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
8 X

1 październik 2012

15 X

22 X

Tenis stołowy
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - SPAR Politechnika Rzeszowska 2:3
Punkty: Wang Zeng Yi - 2.

Zwycięstwa w pięknym stylu
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - ZKS Palmiarnia Zielona Góra 3:2
Punkty: Wang Zeng Yi - 2; Vitali Nekhviadovich - 1.

Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - ALFA Bank Spół. Radzyń Podl. 3:0
Punkty: Wang Zeng Yi - 1; Vitali Nekhviadovich - 1; Marek Klasek - 1.

Na czas meczów hala MOSiR przybiera piękne kolorowe barwy: czerwona podłoga,
niebieski stół i płotki, oraz mnóstwo pięknych reklam. Widowisko jest wspaniałe,
zwłaszcza kiedy gra gwiazda zespołu Wang Zeng Yi.

Wtorek
9 X
E. Waszczuk
J. Przyczyna
16 X
E. Waszczuk
J. Przyczyna
23 X
E. Waszczuk
J. Przyczyna

Środa
10 X

17 X

24 X

Czwartek
11 X

Piątek
12 X

Ł. Rzepa

G. Hejsak

18 X

19 X

Ł. Rzepa

G. Hejsak

25 X

26 X

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Wycieczka do domku myśliwskiego w Wydrzu

20 października (sobota)
Zapisy w świetlicy „U Kolpinga” codziennie od 15.00 do 17.30 do
10 października włącznie.

Zespół Apostolos zwyciężył
Festiwal Piosenki Religijnej
odbywa się w Przemyślu od
dziewiętnastu lat, jednak jego
korzenie sięgają Festiwalu Piosenki Oazowej, który odbywał
się w Stalowej Woli. W 1993
roku został przeniesiony do
Przemyśla, gdzie zyskał nową
formułę.
Głównymi organizatorami festiwalu są: Duszpasterstwo

Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz parafia
Chrystusa Króla w Jarosławiu.
Zespół Apostolos tworzony
przez 20 animatorów Ruchu
Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej zwyciężył
w XIX Festiwalu Piosenki Religijnej Przemyśl 2012, który 29
września odbywał się w przemyskim Centrum Kulturalnym.
Ta sama grupa zdobyła również
nagrodę publiczności.
Miejsce drugie zajęła Monika Czarny, natomiast trzecie
ex aequo: Aleksandra Czuba
i Katarzyna Kulpaczyńska. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz
Wysocki, Katarzyna Motyka
i zespół Ablet.

4

Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 7 X 12 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.
g o d z . 1 2 : 1 5 - K. Chrapek,
M. Kiper, 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 14 X 12 GRUPA II
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

22.09.2012 r. os. 1000-lecia bl.
1 m. 1-18. Sprzątali i ofiara:
M. Liberkowska, A. Dubaj, J. Popiel,
K. Rygowska, M. Czerwińska.
Ofiara: Janawa-Bratek. Razem –
80 zł na środki czystości i kwiaty.
24.09.2012 r. os. 1000-lecia bl. 2
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: K. Sabat
+ córka, M. Głąb. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
29.09.2012 r. os. 1000-lecia bl. 3 m.
1-18. Sprzątali i ofiara: S. Stukan,
T. Buczek, K. Niedzielska, H. Plezia, Z. Jędrzejczak. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
01.10.2012 r. os. 1000-lecia bl. 4
m. 1-26. Sprzątali i ofiara: Zgórska
+ syn, Piróg, Pietruszewska, Wilczyńska, Gmyrek. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
Dodatkowe ofiary na inwestycje i pamiątkową tablicę ks.
Ślusarczyka:

A. Fryń (tablica + inwestycje); M. i B. Słysz,
A. Głąb, E. Prokuska, Kuźniar
(tablica); Róża św. Weroniki,
R. Śliwa, Plezia (inwestycje).
Razem 530 zł.
W tej rubryce drukujemy nazwiska
tylko tych, którzy co miesiąc systematycznie składają drobne ofiary,
a oprócz tego przekażą jednorazowo dodatkową ofiarę, lub nie składają
systematycznie ofiar, ale jednorazowo przekażą powyżej 100 zł. Przy
innym podejściu byłoby to niesprawiedliwe dla wielu comiesięcznych
ofiarodawców, których nazwisk nigdy
nie podawaliśmy.
Zapowiedzi przedślubne
Tomasz PŁOSKOŃ
s. Stanisława i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Dorota Monika MROZOWICZ
c. Kazimierza i Krystyny
zam. Wiązownica

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
różańcowe połączone z Koronką
i ze zmianą tajemnic. W dni powszednie nabożeństwa 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.
2. W dniu dzisiejszym rozpoczyna
się Tydzień Miłosierdzia. Zachęcamy wiernych do świadczenia dobra
bliźnim przez zwiększoną pomoc
materialną i duchową.
3. Dzisiejsza składka przeznaczona na Seminarium Duchowne
w Przemyślu. Za tydzień zbieramy
na Fundację Dzieło III Tysiąclecia.
4. W związku z rozpoczynającym
się Rokiem Wiary decyzją Księdza
Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego, uroczyste
rozpoczęcie Roku Wiary odbędzie
się w każdej parafii naszej Archidiecezji w dniu 11 października
2012 roku (czwartek), pozostając
w ten sposób w duchowej łączności
z Ojcem Świętym Benedyktem XVI
i z Ojcami Synodalnymi, zgromadzonymi w Rzymie na Synodzie Biskupów nt. Nowej Ewangelizacji. Na
tę uroczystość zaproszona jest cała
wspólnota parafialna. Towarzyszyć
temu będzie uroczyste wniesienie
dokumentów Soboru Watykańskiego

II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Szczególne zaproszenie
kierujemy do naszych wspólnot.
5. Tego samego dnia czyli w czwartek po Mszy św. wieczornej będzie
spotkanie wszystkich Pań z biblioteki.
6. Wyjątkowo w najbliższy piątek
(12 X) po Mszy św. wieczornej
odbędzie się spotkanie dla kl. I
gimnazjum przygotowujących się
do bierzmowania.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 8
X 2012 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 7 m. 1-18 oraz 13
X 2012 (sobota rano) os. 1000-lecia
bl. 8 m. 1-20.
8. Dziękujemy za ofiary na inwestycje i na tablicę dla pierwszego
proboszcza.
9. Oaza dziecięca i młodzieżowa prowadzi przed kościołem zapisy na znicze, które później będą dostarczane
do domów. Fundusze w ten sposób
pozyskane będą wykorzystywane
na duchowy i formacyjny rozwój
wspólnoty oazowej.
10. Świetlica „U Kolpinga” organizuje
atrakcyjny wyjazd dzieci na wycieczkę
w sobotę 20 października do domku
myśliwskiego w Wydrzu połączony
ze zwiedzaniem Bazyliki w Leżajsku. Zapisy odbywają się w świetlicy
codziennie od 15.00 do 17.30 do 10
października włącznie.

z siebie. Pokazuje, że możemy
podarować więcej niż myślimy.
Oddanie „kropli” krwi to jeden
z najcenniejszych darów, to
danie drugiemu człowiekowi WIARY - często traconej
w wyniku choroby, to NADZIEJA na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO. TO NIEWIELE,
A ZARAZEM NAJWIĘCEJ,
BO KREW TO ŻYCIE.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
07.10.89 – Piotr i Małgorzata W.
07.10.95 – Zbigniew i Marta Ch.
07.10.00 – Dariusz i Urszula K.
09.10.82 – Mirosław i Bogumiła K.
09.10.93 – Piotr i Beata Sz.
09.10.10 – Stanisław i Lucyna F.
11.10.08 – Paweł i Magdalena N.
13.10.07 – Leszek i Małgorzata W.

w rocznicę śmierci:
13.10.82 – Bronisława Staniszewska

8:00
9:30

++ Lucyna, Weronika, Władysław.

11:00

+ Anna Kocioł - int. od sąsiadki.

12:15

Dziękczynna w 17 roczn. ślubu
Grażyny i Andrzeja z prośbą
o dalsze Boże błogosł. dla całej
Rodziny.

16:00

Za misje i misjonarzy.

18:00

Za parafian.

7:00

+ Józefa Płonka - int. z Róży
św. Anny.

18:00

1) ++ Jan w 2 roczn. śmierci
i z Rodziny Dołemskich.
2) Msza św. dziękczynna za
zdrowie i przeżycie 83 lat z prośbą
o dalszą opiekę i błogosł. Boże
dla Heleny oraz o łaskę zdrowia
dla wnuczki Iwony.

7:00

++ Za zmarłych z bloku nr 1
z os. Niepodległości - int. mieszkańców.

18:00

O zdrowie i Boże błogosł. dla
członkiń i ich Rodzin z Róży
św. Zofii.

7:00

+ Pochodaj Piotr w 2 roczn.
śmierci.

18:00

1) O zdrowie dla Anieli.
2) + Jerzy.

Poniedziałek 8 X

Wtorek 9 X

Środa 10 X

Czwartek 11 X
7:00

Nie tylko z okazji
Tygodnia Miłosierdzia
Podaruj Kroplę Miłości
Z okazji 68 Tygodnia Miłosierdzia Caritas Archidiecezji Przemyskiej w ramach kampanii
„Podaruj Kroplę Miłości” organizuje zbieranie krwi. Kampania ma na celu promowanie
i zachęcanie społeczeństwa do
honorowego oddawania krwi
w Polsce. Kampania swoim
hasłem: „Znajdź czas! Podaruj kroplę miłości” motywuje do niematerialnego daru

Niedziela 7 X

++ Karolina, Stanisława, Ludwik.

07.10.91 – Witold Korzeń
11.10.92 – Katarzyna Łyczkowska
09.10.94 – Gustaw Milianowicz
12.10.94 – Danuta Potoczny
11.10.98 – Maria Brzezińska
08.10.03 – Edmund Reczko
11.10.04 – Olga Odój
08.10.10 – Jan Dołemski
10.10.10 – Piotr Pochodaj
08.10.11 – Krystyna Strach
13.10.11 – Lidia Olesek

18:00

1) + Wiktor.
2) ++Kazimierz i Wiesława.
Piątek 12 X

7:00
18:00

Podziękowanie za dotychczasowe łaski z prośbą o opiekę
w codziennym życiu (w dniu
urodzin).

7:00

+ Lidia Olesek w 1 roczn. śmierci.

18:00

1) Dziękczynna za dary Ducha
Św. dla Róży św. Teresy z prośbą
o dalsze Boże błogosł.
2) + Witold Kapera.

8:00

Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosł. dla Katarzyny
i Daniela z Rodziną w 12 roczn.
ślubu.

9:30

+ Trubas Zofia.

11:00

++ 24 roczn. śmierci Zofii oraz
Stanisław, Stanisław.

12:15

++ Aleksander Łupina i Krystyna
Batko.

16:00

++ Jan Wnuk w 14 roczn. śmierci, Irena, Józef, Roman.

18:00

Za parafian.

Sobota 13 X

Niedziela 14 X

W minionym czasie ...

Odeszły do Pana:

Józefa Płonka
Jadwiga Szymanowicz

