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Niedziela Misyjna - Z Ewangelią do narodów
Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 19 października 2014 r.
Drodzy
Bracia
i Siostry!
Dziś jeszcze bardzo
dużo ludzi
na świecie

nie zna Jezusa Chrystusa.
Dlatego misja „ad gentes”
pozostaje sprawą bardzo
pilną. Do uczestniczenia
w niej powołani są wszyscy
należący do Kościoła, dlatego że Kościół jest ze swej
natury misyjny: narodził

się „wychodząc” do ludzi.
Światowy Dzień Misyjny
to uprzywilejowany czas,
kiedy wierni różnych kontynentów angażują się przez
modlitwę i konkretne czyny
dokończenie na str. 2

Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki
W latach 1980-1984 wsławił
się odprawianiem „mszy
św. za ojczyznę” w kościele
pw. św. Stanisława Kostki
na Żoliborzu. W trudnym
okresie dziejów Polski (stanu
wojennego i komunizmu)
obejmował wszystkich ludzi,
bez wyjątku, swą pasterską

miłością, nawołując do pojednania i zwyciężania zła
dobrem. 19 października
1984 roku został zamordowany za wiarę i za Kościół
przez oficerów Służby Bezpieczeństwa. Do jego grobu
od dnia pogrzebu pielgrzymują rzesze wiernych.

21 października

Wspomnienie św. Jana Pawła II
Karol Józef Wojtyła urodził
się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Wyświęcony na
prezbitera w Krakowie, kontynuował studia teologiczne
w Rzymie. Po powrocie do
kraju pełnił różne obowiązki
duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem
pomocniczym archidiecezji
krakowskiej, w roku 1964
został jej arcybiskupem me-

tropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego
II. 16 października 1978 roku
wybrany na papieża, przyjął
imię Jan Paweł II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską rodziny młodzież
i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do
najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem
jego posługi papieskiej jest

m. in.: bogate magisterium
promulgacja Katechizmu
Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego
Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł
w Rzymie 2 kwietnia 2005
roku, w wigilie Święta Miłosierdzia Bożego (II Niedziela
Wielkanocy).

24 października

Wspomnienie bł. Jana Wojciecha Balickiego
Jan Wojciech Balicki urodził
się 25 stycznia 1869 roku
w Staromieściu koło Rzeszowa. Wstąpił do Seminarium
Duchownego w Przemyślu, gdzie 20 lipca 1892

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 45, 1.4–6

Król Cyrus narzędziem Boga

REFREN PSALMU: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
II CZYTANIE: 1 Tes 1,1–5b

19 października

Jerzy Aleksander Popiełuszko urodził się 14 września
1947 roku we wsi Okopy na
Podlasiu. Wyświęcony na
prezbitera 28 maja 1972 roku
w Warszawie, był gorliwym
duszpasterzem ludzi pracy,
służby zdrowia, chorych,
ubogich i prześladowanych.

Dziś w Kościele
katolickim w Polsce
odbywa się
liczenie wiernych!

roku otrzymał święcenia
prezbiteratu. Był gorliwym
wykładowcą, wychowawcą,
w końcu rektorem przemyskiego seminarium. Zasłynął
jako spowiednik, kierownik

duchowy, a przede wszystkim jako mąż modlitwy
i wzór pokory. Zmarł 15 marca 1948 roku w Przemyślu.

Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

EWANGELIA: Mt 22,15–21

Oddajcie cezarowi to, co należy
do cezara,a Bogu to, co należy
do Boga

Faryzeusze odeszli i naradzali
się, jak by podchwycić Jezusa
w mowie. Posłali więc do Niego
uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli:
„Nauczycielu, wiemy, że jesteś
prawdomówny i drogi Bożej
w prawdzie nauczasz. Na nikim
Ci nie zależy, bo nie oglądasz
się na osobę ludzką. Powiedz
nam więc, jak Ci się zdaje? Czy
wolno płacić podatek cezarowi,
czy nie?”. Jezus przejrzał ich
przewrotności rzekł: „Czemu
Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”.
Przynieśli mu denara. On ich
zapytał: „Czyj jest ten obraz
i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas rzekł do nich:
„Oddajcie więc cezarowi to, co
należy do cezara, a Bogu to, co
należy do Boga”.

Różaniec

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

24 - 26 X.

Rekolekcje dla małżeństw
i narzeczonych
Msze św.: Kościół MB Bolesnej
Spotkania: Gimnazjum Nr 2
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Chrystus Królem

Orędzie papieża Fran- uczestniczyli w Jego ra- ludźmi zarozumiałymi,
ciszka na Światowy Dzień dości, innej i wspanialszej pysznymi, którym się wydaod tego, czego wcześniej je, że wiedzą już wszystko.
Misyjny
doświadczyli.
Są oni niejako zaślepieni
dokończenie ze str. 1
przez zarozumialstwo i dlasolidarności we wspieranie 2. Uczniowie byli napełnie- tego nie pozostawiają miejmłodych Kościołów na tere- ni radością, podekscytowani sca dla Boga. Każdy może
nach misyjnych. Jest to czas swoją mocą uwalniania łatwo przypomnieć sobie
okazywania wdzięczności ludzi od złych duchów. osoby z otoczenia Jezusa,
i radości. Wdzięczności – Jednakże Jezus przestrzega które On sam wielokrotnie
dlatego, że Duch Święty, ich, by nie cieszyli się głów- napominał, ale przecież
posłany przez Ojca, daje nie z otrzymanej mocy, ale niebezpieczeństwo istnieje
mądrość i siłę tym, którzy raczej z otrzymanej miłości, zawsze i tak samo nas dopoddają się Jego działaniu. ponieważ: „wasze imiona tyczy. Natomiast „mali” są
Radości – dlatego, że Jezus zapisane są w niebie” (Łk pokorni, prości, ubodzy,
Chrystus, Syn Ojca, posłany 10, 20). Uczniowie zostali lekceważeni, bez głosu,
do ewangelizacji świata, obdarowani doświadcze- utrudzeni i obciążeni; Jezus
wspiera i towarzyszy na- niem Bożej miłości, ale nazywa ich „błogosławioszym misyjnym wysiłkom. także możliwością dzie- nymi”. Łatwo przychodzą
Chciałbym więc zaprezen- lenia się nią z innymi. To nam na myśl Maryja i Józef,
tować biblijny obraz pokarybacy z Galilei i uczniowie,
zujący radość Jezusa i Jego
których Jezus powołał poduczniów jako misjonarzy,
czas przepowiadania.
który znajdujemy w Ewangelii św. Łukasza (por. 10,
3. „Tak, Ojcze, gdyż takie
21-23).
było Twoje upodobanie”
(Łk 10, 21). Te słowa Jezusa
1. Ewangelista opowiada,
należy rozumieć w odniejak to Pan posłał siedemsieniu do Jego wewnętrznej
dziesięciu dwóch uczniów,
radości. Słowo „upodobapo dwóch, do miast i wsi,
nie” wskazuje na zbawczy
aby głosili, że Królestwo
i łaskawy plan Ojca woBoże jest bliskie i aby przybec ludzkości. To właśnie
gotowali ludzi na spotkanie
ta Boża łaskawość rozraz Jezusem. Po wypełnieniu doświadczenie uczniów dowała Jezusa, ponieważ
tej misji głoszenia ucznio- jest powodem wdzięczności Ojciec postanowił kochać
wie powrócili pełni radości: i radości w sercu Jezusa. ludzi taką samą miłością,
radość jest więc tematem Łukasz ujął tę radość Jezusa jaką kochał swego Syna.
wiodącym tego pierwszego w perspektywie trynitarnej Ponadto Łukasz wspomina
i niezapomnianego doświad- komunii: „Jezus rozrado- o podobnej radości Maryi:
czenia misyjnego. Wtedy wał się w Duchu Świę- „Wielbi dusza moja Pana
Boski Mistrz powiedział im: tym”, zwracając się do Ojca i raduje się duch mój w
„Nie cieszcie się z tego, że i wysławiając Go. Ta głębo- Bogu, moim Zbawcy” (Łk
duchy się wam poddają, ale ka radość Jezusa wypływa 1, 47). Chodzi tu o Dobrą
cieszcie się raczej z tego, że z ogromnej synowskiej mi- Nowinę, która prowadzi do
wasze imiona zapisane są łości do Jego Ojca, Pana zbawienia. Maryja nosząw niebie. W tej właśnie nieba i ziemi, który ukrył ca w swoim łonie Jezusa,
chwili Jezus rozradował te sprawy przed mądry- Ewangelizatora w pełnym
się w Duchu Świętym i po- mi i uczonymi, a objawił tego słowa znaczeniu, spowiedział: Wysławiam Cię, tym, którzy są jak małe tkała Elżbietę i rozradowała
Ojcze (…) Zwracając się na dzieci (por. Łk 10, 21). się w Duchu Świętym tak,
osobności do uczniów, po- Bóg jednocześnie ukrył że wyśpiewała swoje Mawiedział: Szczęśliwe oczy, i objawił, a w tej modlitwie gnificat. Jezus widząc udaktóre widzą to, co wy widzi- uwielbienia najważniejsze ną misję swoich uczniów
jest, że Bóg objawił. Czym oraz ich radość, rozradocie” (Łk 10, 20-21.23).
jest to, co Bóg objawił wał się w Duchu Świętym
Takie są więc trzy sceny i ukrył? Tajemnice Jego i zwrócił się do Swego Ojca
przedstawione przez Łuka- Królestwa, objawienie się w modlitwie. W obu tych
sza. Najpierw Jezus mówi Bożego panowania w Je- przypadkach jest mowa
do uczniów, potem zwraca zusie i zwycięstwo nad o radości ze zbawienia dosię do Ojca, a następnie po- szatanem.
konanego przez czyn, gdyż
nownie do uczniów. Jezus
miłość, jaką Ojciec kocha
chciał, by Jego uczniowie Bóg ukrył to wszystko przed Syna, przychodzi aż do nas

i poprzez Ducha Świętego
ogarnia nas i daje udział
w życiu Trójcy Świętej.
Ojciec jest źródłem radości. Syn jest jej wyrazem,
a Duch Święty jej dawcą.
Natychmiast po uwielbieniu
Ojca, jak nam opowiada
o tym Ewangelista Mateusz,
Jezus mówi: „Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo
i uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokornego
serca, a znajdziecie ukojenie
dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie”
(Mt 11, 28-30). „Radość
Ewangelii napełnia serce
oraz całe życie tych, którzy
spotykają się z Jezusem. Ci,
którzy pozwalają, żeby ich
zbawił, zostają uwolnieni
od grzechu, od smutku,
od wewnętrznej pustki, od
izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze
i odradza radość” (Evangelii
gaudium, nr 1).
Maryja miała wyjątkowe
doświadczenie spotkania
z Jezusem i dlatego stała
się „przyczyną naszej radości”. Uczniowie natomiast
zostali powołani do tego,
by podążać za Jezusem
i zostać posłanymi przez
Niego do głoszenia Ewangelii (por. Mk 3, 14) i to właśnie napełniło ich radością.
Dlaczego i my także nie
mielibyśmy dać się porwać
temu nurtowi radości?
4. „Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego
świata, z jego wieloraką
i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym
sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu
powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu” (Evangelii
dokończenie na str. 3
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Orędzie papieża Fran- świadomość tożsamości
ciszka na Światowy Dzień i misji wiernych świeckich
Misyjny
w Kościele, jak również
dokończenie ze str. 2
świadomość, że są powogaudium, nr 2). Dlatego łani, aby odgrywać coraz
ludzkość odczuwa wielką bardziej odpowiedzialną
potrzebę czerpania ze zba- rolę w szerzeniu Ewangewienia przyniesionego przez lii. Dlatego ważną rzeczą
Chrystusa. Uczniowie Jezu- jest, aby byli odpowiednio
sa to ci, którzy pozwalają formowani do skutecznej
się pociągnąć coraz bardziej działalności apostolskiej.
Jego miłości oraz rozpalić
ogniem zapału dla Króle- 5. „Radosnego dawcę miłuje
stwa Bożego i głoszenia Bóg” (2 Kor 9, 7). Światowy
radości Ewangelii. Wszyscy Dzień Misyjny jest również
uczniowie Pana są powo- okazją, aby ożywić pragniełani do ożywiania radości nie i moralny obowiązek
ewangelizacji. Biskupi, jako radosnego uczestniczenia
pierwsi odpowiedzialni za w misji „ad gentes”. Osogłoszenie, mają obowiązek bista pomoc materialna jest
wspierać lokalny Kościół znakiem ofiarowania samew jego misyjnym zaangażo- go siebie najpierw Bogu,
waniu. Powinni zdawać so- a następnie braciom. W ten
bie sprawę z faktu, że radość sposób dar materialny może
głoszenia Jezusa Chrystusa stać się sposobem ewangewyraża się zarówno poprzez lizacji świata budowanego
troskę o Jego głoszenie na miłości.
w najbardziej odległych
miejscach, jak też poprzez Drodzy bracia i siostry,
ciągłe wychodzenie na pe- w ten Światowy Dzień Miryferie ich własnego teryto- syjny moje myśli biegną
rium, gdzie wielu ubogich do wszystkich Kościołów
czeka na Dobrą Nowinę.
lokalnych. Nie pozwólmy
się okradać z radości ewanW wielu regionach świata gelizacji! Zachęcam was
zaczyna brakować powołań do zanurzenia się w radości
do kapłaństwa i do życia Ewangelii i do pielęgnowakonsekrowanego. Często nia miłości zdolnej rozpalić
jest to spowodowane bra- wasze powołanie i waszą
kiem udzielającego się in- misję. Namawiam każdego
nym zapału apostolskiego z was, abyście przypomnieli
wewnątrz wspólnot, które sobie, tak jakbyście odbywatracą entuzjazm i dlatego li wewnętrzną pielgrzymkę,
nikogo nie przyciągają. tę „pierwszą miłość”, którą
Radość Ewangelii rodzi się Pan rozpalił serce każdego
ze spotkania z Chrystusem z was, nie po to, by wywoi z dzielenia się z ubogimi. łać odczucie nostalgii, ale
Zachęcam więc wspólnoty by trwać w radości. Uczeń
parafialne, stowarzyszenia Chrystusa trwa w radoi grupy do życia intensyw- ści, gdy czuje Jego obecnym braterskim życiem, ność, wypełnia Jego wolę
opartym na miłości Jezusa i dzieli się wiarą, nadzieją
i wyczulonym na potrzeby i ewangeliczną miłością.
najuboższych. Prawdziwe
powołania wyrastają tam, Prośmy przez wstawiengdzie jest radość, entuzjazm nictwo Maryi, która jest
i pragnienie niesienia Chry- wzorem pokornej i radosnej
stusa innym. Pośród tych ewangelizacji, aby Kościół
powołań nie możemy prze- stał się przytulnym domem,
oczyć świeckich powołań matką dla wszystkich ludzi
misyjnych. Od pewnego i źródłem odrodzenia dla naczasu wzrosła znacznie szego świata. Franciszek, Papież

„U Kolpinga” równe szanse dla wszystkich

Świetlica „U KOLPINGA”
Lokalna Świetlica Globalna
- Edukacja Dzieci i Młodzieży
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziałek miesiąca g. 16.00 - KCK.

Aktywni seniorzy
W ubiegłym tygodniu nasi
seniorzy uczestniczyli
w ostatnich warsztatach
z cyklu „Umiejętności
na zdrowie” prowadzonych w ramach projektu
„Trzy aspekty profilaktyki
zdrowotnej wśród seniorów – wiedza, umiejętności
i ruch”. Tematem warsztatów była domowa opieka
nad chorym, a prowadził je
lekarz neurolog p. Przemysław Nowak.
Nadal trwają zajęcia w terenie z nordic walking oraz
zajęcia z gimnastyki, na
które chętnych seniorów
zapraszamy – szczegółowe informacje można uzyskać w każdy poniedziałek
w kawiarence KCK od godz.
16.00.
Ponadto informujemy, że

dwa razy w miesiącu (drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca) czynny jest punkt
poradnictwa prawnego
i obywatelskiego. Prawnik
p. Maria Drabik udziela
w świetlicy Katolickiego Centrum Kultury bezpłatnych porad prawnych
wszystkim osobom 60+,
chcącym skorzystać z tej
formy wsparcia. Od stycznia 2015 roku ruszają kursy
informatyczne dla seniorów w dwóch poziomach
– podstawowy i średniozaawansowany „E-aktywność
seniorów”. Wspomniane
działania są możliwe dzięki
projektowi realizowanemu
przez Związek Centralny
Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach Programu
Obywatele dla Demokracji
finansowanego z Funduszy
EOG.

Tenis stołowy
Superliga

Duży sukces

ASTS „Olimpia-Unia” Grudziądz - PKS Kolping Frac Jarosław 2
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Evgueni Chtchetinine - 1, Vitali Nekhviadovich - 1.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 19 X 14 GRUPA II
Niedziela 26 X 14 GRUPA I
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 +
Kolpingowski Klub Seniora
PIĄTEK – Ministranci + Lektorzy, Rodziny powołanych
SOBOTA – Róża VI św. Krzysztofa
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączona
została:

Zuzanna MAĆKOWIAK-GIL
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
11.10.2014 r. ul. Przyklasztorna,
Głęboka, Żołnierska, Basztowa.
Sprzątali i ofiara: Duszko, Panek,
Stecko, Pietluch, Adamek, Drapała,
Płoskoń + 1 osoba. Ofiara: Wąsacz,
Kondracka. Razem – 120 zł na środki
czystości i kwiaty.
13.10.2014 r. Jarosław ul. Włókiennicza, Dziewiarska, Spółdzielcza.
Sprzątali i ofiara: Sulima + Wiktoria,
Turowska, Lipczyńska, Kieljan, Czepiel, Stachowicz + Kamilka, Kobylarz + Natalia, Strawa, Chmielowiec.
Razem – 80 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
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.
25.10.97 – Piotr i Małgorzata Sz.
25.10.97 – Andrzej i Beata S.
25.10.08 – Piotr i Ewa B.

w rocznicę śmierci:
19.10.88 – Roman Usiądek
24.10.88 – Karol Gumiński
24.10.98 – Maria Kochan
24.10.98 – Janusz Kotyla
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

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś w całym Kościele polskim jest liczenie wiernych
przed świątyniami.
2. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone
z Koronką.
3. Dziś wspominamy bł. Jerzego Popiełuszkę.
4. Dziś niedziela rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Pamiętajmy
o modlitwie w intencji misjonarzy, zwłaszcza pochodzących
z naszej diecezji.
5. Dzisiejsza taca mszalna jest
przeznaczona na misje.
6. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
7. W piątek przypada liturgiczne wspomnienie 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.
8. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe są o godz.
17.30, w środy o 17.15 razem
z Nowenną do MB Częstochowskiej.
9. Dyżur do sprzątania kościoła
20 X 14 (poniedziałek wieczorem) ul. 3 Maja m. 85-124 oraz
25 X 14 (sobota rano) Munina
ul. Dziewiarska.
10. W sobotę 25 października odbędzie się Pielgrzymka
Dzieła Pomocy Powołaniom
do Przemyśla. Zapisy w kiosku.
Wyjazd koordynuje ks. Rafał.
Zapraszamy i zachęcamy do
wyjazdu.
11. W przedsionku kościoła

Niedziela 19 X

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. Duszpasterstwo Akademickie w Jarosławiu zaprasza
wszystkich młodych na spotkania pod hasłem: jak poznać
siebie i drugiego człowieka,
jak rozeznać swoje powołanie.
Ta katecheza przedmałżeńska
odbywać się będzie w każdy
poniedziałek o godz. 19.00
w Kaplicy Duszpasterstwa przy
ul. Pruchnickiej.
14. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem do Pragi na Europejskie Spotkanie Młodych
organizowane przez wspólnotę
Taize, Duszpasterstwo Akademickie zaprasza na spotkanie
formacyjno-modlitewne do
Parafii MB Królowej Polski
w najbliższy czwartek na godz.
19.00.
15. Bardzo dziękujemy za
ofiary złożone na utrzymanie
naszej parafii. Pełny wykaz
ofiarodawców opublikujemy
pod koniec roku w świątecznej
gazetce. Bóg zapłać.
16. Sympatyków sportu zachęcamy do kibicowania naszej drużynie z Superligi tenisa stołowego
w najbliższy wtorek o godz.
18.00 w hali MOSiR.

8:00
9:30
11:00

12:15
16:00
18:00

O Boże błogosł. i opiekę
MB dla członkiń i ich Rodzin
z Róży św. Anny.
+ Paweł (19).
+ Aldona Tarapacka w dzień
imienin.
1) Za parafian.
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (19).
+ Arkadiusz Cielęcy (19).
+ Augustyn Olejarski
w 1 roczn. śmierci.
Poniedziałek 20 X

1) ++ Józef i Krystyna Surowiec (20).
7:00
2) + Janusz Kolasa - int. od
sąsiadów i znajomych.
1) + Paweł (20).
18:00
2) + Arkadiusz Cielęcy (20).
Wtorek 21 X

1) ++ Józef i Krystyna Surowiec (21).
7:00
2) + Janusz Kolasa - int. od
sąsiadów i znajomych.
1) + Paweł (21).
18:00
2) + Arkadiusz Cielęcy (21).
Środa 22 X

1) ++ Józef i Krystyna Suro7:00
wiec (22).
2) + Franciszek Jakieła.
1) + Paweł (22).
18:00
2) + Arkadiusz Cielęcy (22).
Czwartek 23 X

1) ++ Józef i Krystyna Suro7:00
wiec (23).
2) + Józef Jakieła.
1) + Paweł (23).
18:00
2) + Arkadiusz Cielęcy (23).
Piątek 24 X

1) ++ Józef i Krystyna Surowiec (24).
7:00
2) + Julia w 41 roczn. śmierci.
1) + Paweł (24).
18:00
2) + Arkadiusz Cielęcy (24).
Sobota 25 X

1) ++ Józef i Krystyna Surowiec (25).
2) Dziękczynna za otrzymane
7:00
łaski w Rodzinie z prośbą
o dalszą opiekę dla synów
i ich Rodzin.
1) + Paweł (25).
18:00
2) + Arkadiusz Cielęcy (25).
Niedziela 26 X
8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

++ Józef i Krystyna Surowiec
(26).
+ Paweł (26).
++ Lucyna, Helena, Stanisław.
Za parafian.
+ Arkadiusz Cielęcy (26).
+ W 14 roczn. śmierci Wanda
Majcher.

