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67. Tydzień
Miłosierdzia
2-8 października 2011 r.
Tydzień Miłosierdzia przebiega zawsze na dwóch, ściśle ze
sobą powiązanych płaszczyznach.
Pierwsza obejmuje różne działania
służące uwrażliwianiu na potrzebę
niesienia pomocy. Służą temu m.in.
okolicznościowe kazania oraz
katechezy w szkołach, związane
z problematyką osób potrzebujących. Oprócz tego sprawowane są
Msze Św., odprawiane nabożeństwa, podczas których obejmuje
się modlitwą osoby potrzebujące
i tych, którzy śpieszą im z pomocą.
Druga płaszczyzna to konkretne
działania podejmowane na rzecz
ludzi potrzebujących: biednych,
chorych czy samotnych (odwiedziny, pomoc w zakupie leków czy
choćby czas poświęcony chorej
osobie przez młodzież z SCK).
Wszelkie działania podejmowane
dla drugiego człowieka nie tylko
niosą pożyteczną i wymierną pomoc potrzebującym, ale są przypomnieniem, że dzieło miłosierdzia
chrześcijańskiego jest sprawą całej
wspólnoty Kościoła.

JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK MODLITWY
List pasterski Episkopatu Polski na XI Dzień Papieski 9.X.2011 /fragmenty/
Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem,
abyście szli
i owoc przynosili” – słowa
Chrystusa z dzisiejszej liturgii (J
15, 16).
Drodzy Bracia i Siostry!
Przejmująca jest troska o winnicę,
o której Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Tą winnicą jest
Kościół. Przez prawie dwadzieścia
siedem lat kierował pracami w tej
Winnicy Papież Jan Paweł II – dziś
błogosławiony. Natchnieniem była
dla niego więź z Chrystusem,
z którym nieustannie jednoczył
się podczas modlitwy. Za tydzień
przeżyjemy XI już Dzień Papieski

pod hasłem Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy. W tym wyjątkowym roku beatyfikacji rozważmy
szczególną drogę Błogosławionego, który dla nas wszystkich
jest nieustannym przykładem
i wyzwaniem, „abyśmy szli i owoc
przynosili”.
1. Dar beatyfikacji
W dniu 1 maja 2011 r. w Watykanie miało miejsce wydarzenie,
które na trwałe zapisało się tak
w historii Kościoła Powszechnego,
jak i w dziejach świata. Wszyscy
z radością przyjęli słowa Ojca
Świętego Benedykta XVI, który
po przeprowadzonym procesie beatyfikacyjnym uroczyście ogłosił,
że „Jan Paweł II jest błogosławionym”. Ze szczególną wdzięcznością i nieukrywanym wzruszeniem

przeżywali wyniesienie na ołtarze Papieża Polaka jego rodacy
w Kraju i poza Ojczyzną.
Pontyfikat Jana Pawła II jest
wielkim zwycięstwem Boga
w dziejach świata. Wybór na Stolicę Piotrową Kardynała Karola
Wojtyły i jego papieską posługę
odczytujemy jako wyjątkowy
znak Bożego Miłosierdzia. Pan
Bóg w swoich zbawczych planach
dał nam Jana Pawła Wielkiego na
czas niezwykły. Nowy błogosławiony Papież Polak dzięki swej
modlitwie, heroicznej odwadze
i szczególnemu charyzmatowi
podjął działania, które doprowadziły do odzyskania wolności
przez naród polski i przez wiele
innych narodów Europy Środkodokończenie na str. 2

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 5,1–7
Pieśń o winnicy

REFREN PSALMU: Winnicą Pana
jest dom Izraela.
II CZYTANIE: Flp 4,6–9

Czyńcie to, czego się nauczyliście,
a Bóg pokoju będzie z wami

EWANGELIA: Mt 21,33–43

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

...Był pewien gospodarz, który
założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją
w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu
należny...
...W końcu posłał do nich swego
syna...
...Chwyciwszy go, wyrzucili
z winnicy i zabili...
...„Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim,
którzy mu będą oddawali
plon we właściwej porze”...

14 - 16. X.

Konferencja Episkopatu
Polski w Przemyślu

16. X. g. 11.00

Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry

Różaniec

z Ojcem Świętym JP II
w Heluszu
Każda niedziela
października g. 15.00

Różaniec

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



Chrystus Królem

List pasterski
dokończenie ze str. 1
wo-Wschodniej...
2. Wiara podstawą papieskiej
służby
Jan Paweł II przypominał,
że z natury Kościoła wynika
jego misja wobec świata, który
„z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych” – jak
pisał do Rzymian św. Paweł (Rz
8,19). Z heroiczną miłością Boga
i człowieka podejmował epokowe
wyzwania, które miały dalekosiężny wpływ na dzieje świata, nie
tylko w naszym pokoleniu...
3. Świadectwo Następcy
Już kilka dni po odejściu Jana Pawła II do Domu Ojca, w trudnych
dniach kwietnia 2005 r., Benedykt
XVI powiedział pamiętne słowa:
„Wprawdzie Jan Paweł II odszedł,
ale się nie oddalił”...
...Ksiądz Kardynał Stanisław
Dziwisz stwierdził krótko, iż Jan
Paweł II „był to przede wszystkim mąż modlitwy i człowiek
kontemplacji Boga”. Nie sposób
zapomnieć przejmującego obrazu Jana Pawła II, obejmującego
krzyż podczas ostatniej w swoim
życiu drogi krzyżowej.
4. Rodzice nauczycielami modlitwy swych dzieci
Karol Wojtyła miał szczęście
wzrastania w rodzinie, dla której
potrzeba modlitwy była tak oczywista jak smak codziennego chleba. Papież obserwował swego ojca,
Karola, urzędnika wojskowego,
który codziennie klękał do modlitwy. Ojciec prowadził też małego
Karola do kościoła parafialnego
i zachęcał do modlitwy. Pewnego
razu wręczył mu tekst modlitwy
do Ducha Świętego, z którą Papież nigdy się nie rozstawał.
Drodzy Rodzice!
Niezwykła jest wasza rola w uczeniu dziecka modlitwy. Jesteście
pierwszymi nauczycielami wiary
w Boga, który prowadzi wasze
dziecko przez całe życie. Wielka
jest moc waszej modlitwy i siła
świadectwa chrześcijańskiego
życia, które dziecko obserwuje
od najmłodszych lat. Rodzice są
bowiem łącznikiem pomiędzy
światem Boga a światem dzie-

cka. Jest to zarazem zaszczyt ną. Żona Leona Barszczaka umari odpowiedzialne zobowiązanie. ła nie wiedząc nic o losach męża,
który przez wiele lat po zakoń5. Tydzień wdzięczności
czeniu wojny był poszukiwany
Drodzy Bracia i Siostry!
przez Czerwony Krzyż a w latach
Celem tegorocznego Dnia Pa- pięćdziesiątych oficjalnie uznany
pieskiego jest pobudzenie w nas za zmarłego. Dopiero wnuczka
ducha modlitwy. Będzie to wypeł- Aspiranta Policji znalazła na liście
nianiem duchowego testamentu katyńskiej imię i nazwisko idenPapieża Polaka. Obchodząc Dzień tycznie brzmiące jak jej dziadka.
Papieski możemy modlić się za Dzięki Federacji Rodzin Katyńwstawiennictwem błogosławio- skich udało się ustalić, że Leon
nego Jana Pawła II. Dołączył Barszczak został zamordowany
on bowiem do grona świętych w Twerze przez NKWD a nie
i błogosławionych Kościoła, do przez UPA jak myślała Rodzina
rzeszy męczenników, mistyków przez kilkadziesiąt lat.
i doktorów, jako Nauczyciel Uroczystości zorganizowane
i Świadek dla następnych pokoleń przez członków Stowarzyszenia
ludzi wierzących.
Tradycja i Rozwój ze ŚwiebodXI Dzień Papieski rozpoczyna nej wraz ze Szkołą Podstawową
w tym roku tydzień wdzięcz- im. Jana Pawła II w Świebodnej
ności Polaków za pontyfikat wpisują się w ogólnokrajowy
Jana Pawła II. Jest to naturalny program „Katyń… ocalić od
odruch naszych serc, które czują zapomnienia” Stowarzyszenia
obowiązek podziękowania Bogu Parafiada im. św. Józefa Kalasanza ten niezwykły dar.
cjusza. Program, którego celem
Wdzięczność okażemy na różne jest uczczenie pamięci Bohaterów
sposoby. Najpierw modlitwą Zbrodni Katyńskiej, a zarazem
dziękczynną, następnie poprzez przywrócenie i zagwarantowanie
wydarzenia artystyczne i kultural- im zbiorowej, pokoleniowej pane, a zwłaszcza przez zgłębianie mięci poprzez posadzenie 21.857
papieskiego nauczania. Będziemy DĘBÓW PAMIĘCI.
mieli także okazję wspomóc
dzieło, które Jan Paweł II nazywał swoim żywym pomnikiem.
Jest to Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która poprzez
stypendia wspiera materialnie
i duchowo rzeszę ponad 2500
stypendystów z całej Polski...
Drodzy Bracia i Siostry!
Uczyńmy wszystko, aby XI Dzień
Papieski był wielkim świętem wiary
i modlitwy w naszym narodzie. Zrealizujmy zachętę św. Pawła, który
w dzisiejszym drugim czytaniu zwraca się w następujących
słowach do wiernych w Filippi:
„W końcu, bracia, wszystko, co
jest prawdziwe, co godne, co
sprawiedliwe, co czyste, co miłe,
co zasługuje na uznanie: jeśli jest
jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się nauczyliście,
co przejęliście, co usłyszeliście
i co zobaczyliście u mnie, a Bóg
pokoju będzie z wami.”...
Podpisali: Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce obecni
na 355. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Uroczystość posadzenia „Dębu
Pamięci”
W dniu 25 września 2011 roku
w Świebodnej odbyła się uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci”
i odsłonięcia tablicy pamiątkowej
poświęconej Aspirantowi Policji
Państwowej Leonowi Barszcza-

kowi zamordowanemu strzałem w
tył głowy przez NKWD w Twerze
w 1940 r.
W uroczystościach uczestniczyła
jedyna córka Aspiranta Policji
Pani Genowefa Dragan z Rodzi-

Pierwszym punktem programu
była Msza Św. w Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Mszę koncelebrował ks.
prałat ppłk WP Archiprezbiter
Andrzej Surowiec – proboszcz
Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Orkiestra OSP z Pruchnika
na czele z kapelmistrzem Zbigniewem Bratkowskim, zespół Equale, kompania reprezentacyjna 21
Brygady Strzelców Podhalańskich uświetniła koncelebrę. Po
mszy św. uczestnicy uroczystości
przeszli w orszaku na miejsce
odsłonięcia tablicy pamiątkowej

i posadzenia dębu pamięci.
Poświęcenia tablicy dokonał ks.
Archiprezbiter Andrzej Surowiec. Następnie zasadzono dąb
– żywy pomnik upamiętniający
osobę aspiranta policji Leona
Barszczaka. Każdy posadzony
Dąb Pamięci upamiętnia jedno
nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana
na rozkaz Stalina w Katyniu,
Miednoje, Twerze lub Charkowie
przez NKWD. Mordu dokonano
na 21 857 polskich obywatelach
– jeńcach wojennych: oficerach
Wojska Polskiego, oficerach
i podoficerach KOP, Policji Państwowej, Straży Granicznej i Więziennej osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD
w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie. Na cześć zamordowanego Leona Barszczaka i ku
pamięci wszystkich ofiar katyńskich kompania reprezentacyjna
21 Brygady Strzelców Podhalańskich oddała trzy salwy.
Oto fragment wspomnień o Leonie Barszczaku zapisanych przez
córkę Genowefę Dragan:
„Próbując przypomnieć sobie
ojca, utkwił mi w pamięci obraz
jak to w naszym domu tato ( był
członkiem Rady Parafialnej)
wraz z innymi mężczyznami
wyrabiają domowym sposobem
woskowe świece do kościoła.
Utkwiło mi też wspomnienie ojca
w mundurze, miał też w domu
broń i amunicję, wtedy uważałam,
że był żołnierzem, zwłaszcza że
opowiadał o walkach podczas
I Wojny Światowej. Tato często
wychodził z domu na cały dzień
lub wieczorem i wracał dopiero
rankiem ( wtedy jeszcze nie wiedziałam, że pełnił w tym czasie
służbę). Ojciec wiedział, że zbliża
się kolejna wojna, że czeka go
mobilizacja, dlatego starał się
w jakiś sposób nas przygotować
m.in. udał się do miasta i zakupił
zapasy żywności i inne potrzebne
towary.
Pamiętam ten wieczór - było to
5 września) kiedy usłyszeliśmy
pukanie do drzwi domu. Ukazało
się w nich dwóch nieznanych
dokończenie na str. 3

Chrystus Królem
16 października

25-lecie święceń
biskupich Abpa
Józefa Michalika

Uroczystość posadzenia
„Dębu Pamięci”
dokończenie ze str. 2
mężczyzn, którzy kazali mojemu
ojcu - Leonowi Barszczakowi
ubierać się i iść z nimi. Mama zdążyła tylko dać mu kawałek chleba
na drogę, w środku którego ukryła
masło i ser. Tato poprosił mnie,
abym pożyczyła mu nożyk (mały
ozdobny, składany, który dostałam
od dziadka i był dla mnie bardzo
cenny). Przyznam, że niechętnie
rozstawałam się z tym skarbem, ale
ojciec obiecał: „Ja go nie zgubię
- będę go pilnował, a jak wrócę, to
Ci go oddam”. Wtedy ja, 8-letnia
wówczas dziewczynka, widziałam
go po raz ostatni. Zostałyśmy
same - ja, starsza siostra i mama.
Po jakimś czasie dotarł do nas list
od Taty. Okazało się, że przebywa wraz z grupą ludzi w Lasach

Janowskich, gdzie mobilizują siły
do walki z wrogiem. Pamiętam
jedno zdanie z tego listu - ojciec
napisał - „To dziwne, ale Niemcy
już tu są”.
Wszyscy zabierający głos goście
podkreślali w swoich wystąpieniach, jak ważna jest pamięć
i prawda o zbrodniach dokonanych
na naszych rodakach. Pamięć
ta stanowi o naszej tożsamości
narodowej. Słowa Jana Pawła II
najlepiej oddają to o czym mówili
w swoich wystąpieniach: Człowiek
nie może pozwolić, żeby prawda
została wydarta pod pozorem
niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie
krzyku sumienia, jako głosu
Prawdy, która go przerasta,
ale która jednocześnie czyni go
człowiekiem i stanowi o jego
człowieczeństwie.
za: gminapruchnik.pl

Spotkania formacyjne dla
młodzieży z gimnazjum przed
bierzmowaniem
- II czwartek miesiąca - klasy I,
- III czwartek miesiąca - klasy II,
- IV czwartek miesiąca - klasy III.

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 - 25 X, 29 XI - godz. 16.00-17.00 .
Tomasz Oronowicz - 10 X, 7 XI, 5 XII - godz. 17.00.
mec. Jerzy Mitkowski - 12 X, 9 XI, 14 XII.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
3 X
Stażystki
10 X
Stażystki
17 X
Stażystki
24 X
Stażystki
31 X
Stażystki

Wtorek
4 X
B. Sopel
11 X
M. Jaworska
18 X
B. Grzyb
25 X
G. Hejsak

Środa
5 X
E. Chmura
12 X
E. Chmura
19 X
E. Chmura
26 X
E. Chmura

Czwartek
6 X
M. Potoczny
13 X
Ł. Rzepa
20 X
M. Potoczny
27 X
Ł. Rzepa

Piątek
7 X
B. Hofbauer
14 IX
B. Hofbauer
21 X
B. Hofbauer
28 X
B. Hofbauer

Zakończył się XVIII Festiwal
Piosenki Religijnej w Przemyślu
W głosowaniu publiczności najwięcej głosów otrzymał zespół
Gospel in the heaven.
„Uprawianie piosenki religijnej to
pewna przyjemność, ale również
i chwalenie Pana Boga. Staramy
się przypominać młodym uczestnikom, że aby dobrze odtwarzać
piosenkę religijną, trzeba ją rozumieć, wczuć się i samemu
jednocześnie być blisko Pana
Boga” – mówi ks. prałat Andrzej
Surowiec, dyrektor Festiwalu.
Festiwal Piosenki Religijnej odbywa się w Przemyślu od osiemnastu
lat, jednak jego korzenie sięgają
Festiwalu Piosenki Oazowej, który
odbywał się w Stalowej Woli. Po
mianowaniu ks. Surowca proboszczem parafii. pw. Chrystusa Króla
w Jarosławiu, został przeniesiony
do Przemyśla, gdzie zyskał nową
formułę.
za: ekai.pl

Szesnastu artystów wzięło udział
w XVIII Festiwalu Piosenki Religijnej Przemyśl 2011, który 24
września odbył się w przemyskim
Centrum Kulturalnym. Głównymi organizatorami festiwalu są:
Duszpasterstwo Młodzieży Kurii
Metropolitalnej w Przemyślu
W dniu 25 września odbył się w Łańcucie turniej półfinałowy do I OTK. oraz parafia Chrystusa Króla
Awans do I Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego w kategorii w Jarosławiu.
młodzików, który odbędzie się w dniach 7-8 października w Gdańsku Na podium znaleźli się kolejwywalczył Adrian Kowal.
no: zespół (f)lumen z Biłgoraja, Monika Czarny z I Liceum
Ogólnokształcącego w Jarosławiu
Aktualne wyniki
i zespół wokalno-instrumentalny
z I Liceum OgólnokształcąceV Liga
PKS KOLPING III - LKS Stobierna 7 : 10
go w Brzozowie. Decyzją jury
Punkty: A. Kowal - 3, A. Rejterowski - 2, A. Suchy - 1, J. Zastyrec - 1.
wyróżnienia otrzymali: Mariola
V Liga
Leń, Kinga Sudoł, Maciej Organ
PKS KOLPING IV - LKS Darowice 10 : 3
Punkty: M. Mroczka - 3,5, G. Woźny - 3,5, M. Rejterowski - 2,5, R. Zaborowski - 0,5. i Szymon Niespodziewański. Nasi kibicowali

Tenis stołowy





Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 2 X 11 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, A. Kasjan, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - R. Rusinkiewicz,
M. Siry, A. Sopel, S. Strójwąs,
A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 9 X 11 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg II - św. Marka
+ Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
PONIEDZIAŁEK – Krąg III - św.
Zofii + Krąg VI św. Piotra + Krąg
VII Jana Vianney’a
WTOREK – KSM + Zespół muzyczny
ŚRODA – OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
CZWARTEK – Akcja Katolicka,
Rada parafialna
PIĄTEK - Koło Misyjne
SOBOTA – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
różańcowe połączone z Koronką
i ze zmianą tajemnic. W dni powszednie nabożeństwa będą 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 miesiącu październiku, oprócz
nabożeństw różańcowych w naszym
kościele, będzie również w każdą
niedzielę o godz. 15.00 Różaniec w
Heluszu przy Grocie Matki Bożej
Fatimskiej. Tych, którzy mogą dojechać serdecznie zapraszamy do Helusza. Ten wyjazd można połączyć
z czasem na rodzinny wypoczynek.
3. W dniu dzisiejszym rozpoczyna
się Tydzień Miłosierdzia. Zachęcamy wiernych do świadczenia dobra
bliźnim przez zwiększoną pomoc
materialną i duchową.
4. Dzisiejsza składka przeznaczona na Seminarium Duchowne
w Przemyślu.
5. W tym tygodniu wypada pierw-

Niedziela 2 X

szy czwartek i piątek miesiąca.
W piątek rano odwiedziny u chorych,
po południu spowiedź od godz.
16.00.
6. Za tydzień na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia zbiórka do
puszek na dzieła miłosierdzia oraz
na potrzeby Fundacji Trzeciego
Tysiąclecia.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 3
X 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 1 m. 1-18 oraz 8
X 2011 (sobota rano) os. 1000-lecia
bl. 2 m. 1-15.
8. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone na relikwiarz Jana Pawła II.
9. W kiosku można zamówić film
DVD z Pieszej Pielgrzymki do
Jodłówki oraz z instalacji relikwii
bł. Jana Pawła II w cenie 20 zł.
Polecamy.
10. W gazetce znajdują się terminy
spotkań formacyjnych dla młodzieży z gimnazjum przygotowującej
się do Sakramentu Bierzmowania. Przygotowanie trwa 3 lata
i może odbywać się tylko we własnej
parafii.

Pokazy tenisa w SP nr 10

8:00

Za parafian.

9:30

+ Stanisław Kanclerz (2).

11:00

+ Emilia Brzezińska (4).

12:15

O błogosł. Boże dla Macieja
z okazji chrztu.

16:00

Msza św. dziękczynna z prośbą
o błogosł. Boże dla Rodziny
Waldemara.

18:00

+ Katarzyna w 25 roczn. śmierci.
Poniedziałek 3 X

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (3).
2) + Emilia Brzezińska (5).

18:00

1) ++ Teresa Kogut, Maria,
Władysław, Zygmunt, Katarzyna
od Rodziny Sobieniów i Brodowiczów.
2) + Monika Juszczak - int. od
sąsiadów z os. Słonecznego
bl. 4 kl. 3.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (4).
2) + Emilia Brzezińska (6).

18:00

1) ++ Franciszek i Maria.
2) + Monika Juszczak - int. od
Rodziny Pysiaków.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (5).
2) + Emilia Brzezińska (7).

18:00

1) + Bronisława w 5 roczn.
śmierci.
2) ++ Agnieszka, Karolina, Ludwik, Stanisław.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (6).
2) + Emilia Brzezińska (8).

18:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla Ks. Abpa Józefa Michalika z okazji 25-lecia święceń
biskupich - int. od Akcji Katolickiej i Bractwa Najświętszego
Sakramentu.
2) O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Księdza Asystenta
i członków Akcji Katolickiej.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (7).
2) + Emilia Brzezińska (9).

18:00

1) Za misje i misjonarzy.
2) W 18 urodziny Justyny Pich
o potrzebne łaski i Bożą opiekę.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (8).
2) + Emilia Brzezińska (10).

18:00

1) + Jan Dołemski w 1 roczn.
śmierci.
2) + Monika Juszczak - int. od
Kasi z Rodziną.

8:00

Za parafian.

9:30

+ Stanisław Kanclerz (9).

11:00

+ Emilia Brzezińska (11).

12:15

Dziękczynna w 3 roczn. małżeństwa Anny i Rafała o dalsze
błogosł. i potrzebne łaski.

16:00

++ Lucyna, Helena, Stanisław.

18:00

+ Monika Juszczak od Rodziny
Kowalczyk i Filipek.

Wtorek 4 X

Środa 5 X

Czwartek 6 X

Zapraszamy
chętnych

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
24.09.2011 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
31-45. Sprzątali i ofiara: D. Majcher,
Z. Ożyło + Sławek Sikora, Staniszewska (2 os.). Ofiara: J. Ziółkowska,
S. Kuchta. Razem – 50 zł na środki
czystości i kwiaty.

Piątek 7 X

26.09.2011 r. os. Słoneczne bl. 9 m.
1-16. Sprzątali i ofiara: Kos, Hołowiecka, Kalicka-Bąk, Portka. Razem – 40
zł na środki czystości i kwiaty.

Sobota 8 X

Dzieci chętne do gry w tenisa stołowego mogą zapisywać się u trenera,
* Bóg zapłać p. Kwaterczak za który będzie prowadził zajęcia w szkole lub w hali sportowej klubu PKS
kwiaty.
Kolping-Jarosław przy kościele. Prezes klubu ks. prałat Andrzej Surowiec wypożyczył jeden stół do tenisa stołowego na treningi w szkole.
Dziękujemy za ofiary na Figury
Świętych w Heluszu i relikwiarz
Jana Pawła II:

K. Korecka, M. Konopelska (figura bł. Kolpinga);
A. i P. Pałys (figury św.);
A. i S. Sadowski, A. Stybel,
Z. Jazienicka, M. Gniewek,
S. Błasik, M. Gmyrek, J. i J.
Kubas, Poseł Andrzej Ćwierz
(relikwiarz). Razem 1500 zł.

Niedziela 9 X

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
03.10.99 – Wiliam i Jadwiga F.
04.10.08 – Jacek i Monika M.
05.10.96 – Ryszard i Ewa K.
06.10.01 – Paweł i Magdalena L.
07.10.89 – Piotr i Małgorzata W.
07.10.95 – Zbigniew i Marta Ch.
07.10.00 – Dariusz i Urszula K.

w rocznicę śmierci:
06.10.85 – Bronisław Szołek
02.10.86 – Józef Kisiel
05.10.86 – Józefa Chycińska
07.10.91 – Witold Korzeń
08.10.03 – Edmund Reczko
05.10.06 – Tadeusz Kmieć
06.10.09 – Stefania Kamińska
08.10.10 – Jan Dołemski

