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(580) 14 października 2012

XII Dzień Papieski - „Papież Rodziny”

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Mdr 7, 7-11

Mądrość to skarb najcenniejszy

Dnia 14 października będziemy
przeżywać XII Dzień Papieski
pod hasłem „Jan Paweł II - Papież rodziny”. Wspominając
nauczanie i determinację Ojca
Świętego w trosce o rodzinę,
apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o budowanie
społeczeństwa prorodzinnego
oraz stwarzanie warunków
prawnych i ekonomicznych
sprzyjających rodzinie. Biskupi
wyrażają sprzeciw wobec prób,
a nawet nacisków, zmierzających do zrównania tzw. związków partnerskich z trwałym małżeństwem mężczyzny i kobiety.
(z listu Episkopatu)

Marsz Stop Laicyzacji
w Jarosławiu - 27 X 2012
Z inicjatywy wspólnot istniejących przy kościołach
oraz przy poparciu jarosławskich księży, w Jarosławiu
w sobotę 27 października organizowany będzie „Marsz
Stop Laicyzacji” z akcentami na obronę chrześcijańskich
wartości, a zwłaszcza na
obronę życia, rodziny, krzyża i wolności katolickich mediów, w tym przede wszystkim
Telewizji TRWAM.
Marsz rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w jarosławskiej Kolegiacie, a przewodniczył jej będzie ks. dr Waldemar Janiga z Kurii Biskupiej w Przemyślu. Zaproszeni do uczestnictwa są wierni
z archiprezbiteratu jarosławskiego oraz wszyscy inni ludzie wierzący zaniepokojeni obecną sytuacją.
Marsz zakończy się przy kościele MB Królowej Polski. Uczestnicy mogą zabrać ze sobą transparenty, ale dotyczące tylko wskazanych priorytetów. Marsz będzie miał charakter modlitewny.
Wydaje się, że tego rodzaju nasze świadectwo wiary – właśnie teraz jest szczególnie potrzebne.
Zachęcamy, aby w poszczególnych parafiach trudu organizacji podjęły się parafialne wspólnoty.
Zbiórka do puszek przed kościołem na potrzeby
Fundacji Trzeciego Tysiąclecia wspierającej biedną,
ale zdolną młodzież.

REFREN PSALMU: Nasyć nas,
Panie, Twoim miłosierdziem.
II CZYTANIE: Hbr 4, 12-13
Skuteczność słowa Bożego

EWANGELIA: Mk 10, 17-27
Rada dobrowolnego ubóstwa

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek
i upadłszy przed Nim na kolana,
pytał Go: „Nauczycielu dobry,
co mam czynić, aby osiągnąć
życie wieczne?”...
...Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego
ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim,
a będziesz miał skarb w niebie.
Potem przyjdź i chodź za Mną”.
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał
bowiem wiele posiadłości...
...Jezus powtórnie rzekł im:
„Dzieci, jakże trudno wejść do
królestwa Bożego tym, którzy
w dostatkach pokładają ufność...

16 października
26-lecie
święceń
biskupich
Abpa
Józefa Michalika

Niech Bóg błogosławi !

Różaniec

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

20. X. g. 10.00

Msza św. w naszym
kościele i spotkanie
Parafialnych Oddziałów
AK Archiprezbiteratu
Jarosławskiego pod hasłem
„Kościół domem wiary”
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Chrystus Królem

scy obrońcy różańca będą
mieli za wystawienników cały
Dwór Niebieski w czasie życia
przez odmawianie różańca i w godzinie śmierci.
świętego, otrzyma wyjątkowe
łaski.
Wszyscy, którzy odmawiają
różaniec, są moimi synami
Obiecuję moją specjalną obro- i braćmi mojego Jedynego
nę i największe łaski wszystkim Syna Jezusa Chrystusa.
tym, którzy będą odmawiać
różaniec.
Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem
Różaniec stanie się bronią przeznaczenia do nieba.
przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży Działalność Alana przyczyheretyków.
niła się do wielkiej popularyzacji modlitwy różańcowej
Spowoduje on, że cnoty i dobre i tworzenia się licznych bractw
dzieła zakwitną; otrzyma on od różańcowych. W 1521 roku
Boga obfite przebaczenie dla ukazał się modlitewnik dla
dusz; odciągnie serca ludu od użytku jednego z takich bractw,
umiłowania świata i jego mar- autorstwa dominikanina Alberności; podniesie je do pożąda- to da Castello. Wprowadził on
nia rzeczy wiecznych.
termin „różaniec” w miejsce
„Psałterza Najświętszej Maryi
Dusza, która poleci mi się Panny”, natomiast zbawcze
przez odmawianie różańca, wydarzenia, ku czci których
nie zginie.
należało odmawiać kolejne
dziesiątki, nazwał „tajemniKtokolwiek będzie odmawiał cami” i ustalił, że tajemniróżaniec i odda się rozmyślaniu ce te należy odtąd rozważać
nad jego świętymi tajemnica- w trakcie modlitwy różańcomi, nigdy nie będzie pokonany wej. Pierwszą pięćdziesiątkę
przez niepowodzenia. Bóg nie Castello nazwał tajemnicami
będzie go karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią
niespodziewaną, jeżeli będzie
sprawiedliwym, wytrwałym
w łasce Bożej i będzie godzien
życia wiecznego.

Historia Różańca Świętego cd.
Rozważanie tajemnic wiary
W XIV wieku Zdrowaś Maryjo
zaczęto kończyć na imieniu
Jezus. Nie było jednak jeszcze
mowy o rozważaniu tajemnic
wiary. Wreszcie na początku
XV wieku rozpowszechnił się
zwyczaj przeplatania każdych
dziesięciu Zdrowaś Maryjo
jednym Ojcze nasz. Chodziło
o to, aby wpleść w bukiet Maryi po każdych dziesięciu białych różach jedną czerwoną,
którą symbolizuje Ojcze nasz
i poprzez którą mamy pamiętać o krwi Chrystusa przelanej
z woli Ojca dla naszego zbawienia.
Następnym ważnym momentem w rozwoju różańca było
połączenie modlitwy z rozważaniem tajemnic wiary. Na
początku XV wieku w klasztorze Kartuzów w Trewirze,
później w Marienfloss, jeden
z mnichów, Dominik z Prus,
do każdego ze 150 Zdrowaś...
zaczął dołączać po słowie
„Jezus” krótkie zdania przypominające różne epizody z życia
Chrystusa i Jego Matki (np.
„któregoś Ty, Panno, z Ducha
Świętego poczęła”, „którego
św. Jan ochrzcił w Jordanie
i nazwał Barankiem Bożym”,
„który na górze Tabor przemienił się na oczach apostołów”
itp.). Co prawda te klauzule
z kartuskiego różańca nie utrwaliły się w praktykowanym dziś,
to jednak wycisnęły na nim
swe piętno. Obecnie także wiążemy poszczególne dziesiątki
z określoną tajemnicą, czyli
wydarzeniem z życia Jezusa
i Maryi.
Ogromny wkład w kształtowanie i propagowanie modlitwy
różańcowej miał żyjący w XV
wieku bretoński dominikanin
Alan de la Roche (1428-1475).
Ustalił on liczbę 150 Zdrowaś
Mario na wzór 150 psalmów,
które podzielił na dziesiątki
przeplatane Modlitwą Pańską.
Alanowi miała objawić się
Maryja, która poleciła mu propagować różaniec i zakładać
bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla
tych, którzy będą odmawiać tę
modlitwę:

radosnymi, drugą - bolesnymi,
a trzecią - chwalebnymi. Ponadto zamienił dwie ostatnie
tajemnice na Wniebowzięcie
i Ukoronowanie Matki Bożej
na Królową nieba i ziemi
(zgodnie z tradycją hiszpańską) oraz wprowadził Credo
oraz trzy Zdrowaś Maryjo na
początku różańca, aby uprosić
wiarę, nadzieję i miłość.
W 1568 roku papież Pius V,
wielki czciciel i propagator
różańca, zatwierdził listem
Consueverunt Romani Pontifices tę formę jako jedyną
w całym Kościele powszechnym. Dopiero tam pojawiło
się też wezwanie kończące Pozdrowienie Anielskie: „Święta
Maryjo, Matko Boża, módl
się za nami teraz i w godzinie
śmierci naszej” oraz „Chwała
Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu” na zakończenie
każdej dziesiątki.
Taki kształt modlitwy różańcowej przetrwał aż do 16
października 2002 roku, kiedy
to papież Jan Paweł II wprowadził tajemnice światła.

Inauguracja Roku Akademickiego

Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca
- nie umrze bez sakramentów
Kościoła.
Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy
śmierci światło Boże i pełnię
Jego łaski.
Uwolnię z czyśćca tych, którzy
mieli nabożeństwo do różańca
świętego.
W poniedziałek, 8 października
2012 r. PWSTE w Jarosławiu
Wierne dzieci różańca zasłu- świętowała Inaugurację Roku
żą na wysoki stopień chwały Akademickiego 2012/2013.
w niebie.
Uroczystość poprzedziła Msza
Św. w Kościele pw. MiłosierOtrzymacie wszystko, o co dzia Bożego. Eucharystii przeprosicie przez odmawianie
różańca świętego.
Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę
wspomagała w ich potrzebach.

Otrzymałam od mojego BoKtokolwiek będzie mi służył skiego Syna obietnicę, że wszy-

wodniczył Biskup Pomocniczy
Archidiecezji Przemyskiej, ks.
Adam Szal. Uczestniczyli także jarosławscy kapłani na czele
z Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Prałatem Andrzejem
Surowcem.

Chrystus Królem

Komunikaty Konferencji
Episkopatu Polski /fragmenty/
W dniach 2 i 3 października
2012 roku biskupi zgromadzili
się na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski pod przewodnictwem
abp Józefa Michalika. W obradach uczestniczył abp Celestino
Migliore, nuncjusz apostolski
w Polsce. W czasie spotkania
dokonano wyboru członków
Rady Stałej i innych gremiów
Konferencji Episkopatu Polski.
Treścią obrad były aktualne
zadania duszpasterskie Kościoła
w Polsce.

uznania są słowa Ojca Świętego
Benedykta XVI wypowiedziane
do Polaków w czasie modlitwy
Anioł Pański 19 sierpnia 2012
r. Biskupi ufają że to Przesłanie
wyda dobre owoce na drodze ku
pojednaniu obydwu narodów.

4. Pasterze Kościoła w Polsce wyrażają swą solidarność
z chrześcijanami prześladowanymi w wielu regionach świata.
Domagają się zaprzestania tragicznych aktów łamania prawa
do wolności religijnej. Niepokój
budzą także antykościelne za1. Biskupi przypominają, że chowania i postawy ujawniające
11 października br. Kościół się w naszym społeczeństwie...
rozpoczyna Rok Wiary. Ojciec Święty Benedykt XVI ... 9. Konferencja Episkopatu
zachęca nas, aby „ponownie Polski oczekuje zapowiedzianej
odkryć treść wiary wyznawa- przez Ministerstwo Edukacji
nej, celebrowanej, przeżywanej Narodowej nowelizacji rozpoi przemodlonej, i zastanowić rządzenia dotyczącego m.in.
się nad samym aktem wiary” nauczania religii w szkołach.
(Benedykt XVI, Porta fidei, 9). Winno ono przywrócić należne
Biskupi zapraszają wiernych do mu miejsce w ramowych proudziału w diecezjalnych i pa- gramach nauczania.
rafialnych inauguracjach Roku
Wiary i zachęcają poszczególne 10. Biskupi, zgodnie z wcześwspólnoty do uroczystego wy- niej wyrażonym stanowiskiem
znawania wiary.
w sprawie TV Trwam, kolejny
raz upominają się o prawo trakto2. W obchody Roku Wiary wpi- wania nadawców kościelnych na
suje się program duszpasterski równi z innymi nadawcami...
Kościoła w Polsce rozpoczynający się w I Niedzielę Adwentu. W Roku Wiary biskupi zachęcaJego myśl przewodnia wyra- ją wszystkich wiernych do meżona w ewangelicznym haśle dytacji Słowa Bożego, pogłębio„Być solą ziemi” skłania nas do nej lektury dokumentów Soboru
podjęcia dzieła nowej ewange- Watykańskiego II i Katechizmu
lizacji. Na ten temat wypowie Kościoła Katolickiego. U progu
się najbliższy Synod Biskupów nowego roku akademickiego
w Rzymie. Te ważne wydarze- biskupi przekazują studentom
nia będziemy polecać Bogu i nauczycielom akademickim
w modlitwie różańcowej.
słowa serdecznych pozdrowień
i zapraszają do aktywnego udziału
3. Biskupi z wdzięcznością w duszpasterstwie akademickim.
przyjęli pozytywne reakcje tak Wszystkim udzielają pasterskiew Polsce, jak i w Rosji oraz go błogosławieństwa.
Podpisali: Pasterze Kościoła
w całej Europie na podpisane
katolickiego w Polsce
Wspólne Przesłanie do Narodów Rosji i Polski. Wyrazem

Spotkania formacyjne dla
młodzieży z gimnazjum przed
bierzmowaniem
- II czwartek miesiąca - klasy I,
- III czwartek miesiąca - klasy II,
- IV czwartek miesiąca - klasy III.
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Świetlica „U KOLPINGA”
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
15 X

22 X

29 X

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

Środa
17 X

Czwartek
18 X

Piątek
19 X

Ł. Rzepa

G. Hejsak

25 X

26 X

Ł. Rzepa

G. Hejsak

1 XI

2 XI

24 X

31 X

Ożywmy naszą wiarę
Rozpoczęcie Roku Wiary w naszym kościele

Uroczyście wniesione egzemplarze Ksiąg Soborowych i Katechizmu Kościoła Katolickiego będą eksponowane na kamiennym postumencie przez cały najbliższy rok.

Z Rokiem Wiary Stolica Apostolska związała dodatkowe
odpusty zupełne, są one także
wezwaniem do duchowego
wysiłku. Bo oczywisty jest fakt,
że aby otrzymać łaskę odpustu
zupełnego, musimy wypełnić wskazany konkretny czyn
i spełnić następujące warunki:

przystąpić do spowiedzi św.,
Komunii św., zmówić modlitwę
w intencjach Papieża. W Roku
Wiary taką łaskę pod zwykłymi warunkami otrzymamy na
przykład nawiedzając miejsce
swojego chrztu i odnawiając
tam przyrzeczenia chrzcielne.

Tenis stołowy
II liga

PKS Kolping II Jarosław - UKS Gryfek Dębica 10 : 0
Punkty: K. Zieliński - 2,5, J. Flaumenhaft - 2,5, P. Oziębło - 2,5, A. Kowal - 2,5.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 14 X 12 GRUPA II
Niedziela 21 X 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy
- p. Waszczuk
PONIEDZIAŁEK – Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII - p. Rzepa
WTOREK – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
Ś R O D A – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV p. Kopczacki
CZWARTEK – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki p. Skorupska
PIĄTEK – Wspólnota Biblijna, Róża VII
św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św.
Bernadetty - p. Przepłata
SOBOTA – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

06.10.2012 r. os. 1000-lecia bl.
5 m. 1-28. Sprzątali i ofiara:
A. Delegiewicz, K. Z. Welc,
P. Dobrowolska, A. Mroczka,
M. Wysocka, Z. Rychtyk. Ofiara:
A. Wnuk. Razem – 110 zł na środki
czystości i kwiaty.
08.10.2012 r. os. 1000-lecia bl. 7
m. 1-18. Sprzątali i ofiara: Tuleja, Pawiola, B. Dąbrowska, J. B.
Kaczmarscy, K. Welc. Razem – 40
zł na środki czystości i kwiaty.
Dodatkowe ofiary na inwestycje i pamiątkową tablicę ks.
Ślusarczyka:

S. i J. Jaworscy, T. i M. Wasiuta, E. Kondycka (tablica);
E. i J. Chmielowiec (inwestycje). Razem 300 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.
Zapraszamy w dni powszednie
na nabożeństwa o godz. 17.30,
a w środy o 17.15.
2. Dziś obchodzimy XII Dzień
Papieski, którego celem jest m.in.
lepsze poznanie nauczania Jana
Pawła II. Ofiary zbierane przed
polskimi kościołami mają pomóc
w edukacji biedniejszej, ale zdolnej młodzieży. Będą one pięknym
gestem na zakończenie Tygodnia
Miłosierdzia.
3. Również dzisiaj Dzień Edukacji
Narodowej. W modlitwach pamiętajmy o nauczycielach.
4. We wtorek (16 X) – 34 rocznica
wyboru kardynała Karola Wojtyły – bł. Jana Pawła II na Stolicę
Piotrową. Tego dnia pamiętamy
również o Księdzu Arcybiskupie
Józefie Michaliku, z racji rocznicy
jego święceń biskupich.
5. Spotkanie wspólnoty biblijnej
odbędzie się we wtorek 16 października. Serdecznie zapraszamy
wszystkich, którzy chcą poznać
biblię nieco bliżej.
6. W czwartek (18 X) święto św.
Łukasza Ewangelisty. Jest to patronalne święto służby zdrowia.

Modlimy się o jej dobre funkcjonowanie w służbie człowiekowi.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 15
X 2012 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 9 m. 1-18 oraz
20 X 2012 (sobota rano) os. 1000lecia bl. 10 m. 1-20.
8. Dziękujemy za ofiary na inwestycje i na tablicę dla pierwszego
proboszcza.
9. W gazetce znajdują się terminy spotkań formacyjnych dla
młodzieży z gimnazjum przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania. Przypominamy
jeszcze raz, że przygotowanie trwa
3 lata i może odbywać się tylko we
własnej parafii.
10. Po Mszy św. dzieci ze szkoły podstawowej zapraszamy do
zakrystii po odbiór obrazków do
wklejenia w książeczkach.
11. Już dziś zapowiadamy, że
w Jarosławiu odbędzie się „Marsz
przeciw laicyzacji” z akcentami w obronie chrześcijańskich
wartości, a przede wszystkim
w obronie życia, rodziny, krzyża i wolności katolickich mediów. Marsz będzie w sobotę
27 października. Zaproszone są
wszystkie osoby wierzące.

Ogłoszenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej i Rada Osiedla Kombatantów zapraszają Mieszkańców Osiedla na zebranie, które
odbędzie się w Katolickim Centrum Kultury w dniu 18 października o godz. 18.00.
Tematem zebrania będzie:
* w pierwszej części: Informacja Operatora TV kablowej
o przygotowaniach do przejścia na TV cyfrową,
* w drugiej części: dotyczy tylko bloków Spółdzielczych:
- Informacja Zarządu Spółdzielni o zmianach w Regulaminie
opłat za centralne ogrzewanie pozwalających na wybór indywidualnego sposobu rozliczania kosztów przez poszczególne
nieruchomości.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TYM ZEBRANIU

14.10.95 – Mariusz i Agnieszka Ch.
15.10.05 – Krzysztof i Katarzyna R.
16.10.82 – Edward i Maria K.
16.10.99 – Tomasz i Katarzyna S.
16.10.10 – Piotr i Aneta Ż.
17.10.92 – Marek i Krystyna P.
17.10.92 – Andrzej i Agnieszka D.
17.10.98 – Arkadiusz i Anna K.
17.10.98 – Jerzy i Zofia S.
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.

8:00
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.

7:00

O zdrowie i błogosł. Boże dla członkiń Róży św. Moniki.

18:00

1) Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosł. i opiekę
MB dla członkiń Róży św. Łucji i XII
Róży Boga Ojca.
2) W wigilię wyboru JP na stolicę
Piotrową dziękując Bogu za otrzymywane przez pośrednictwo bł. JP
II dary i łaski.

7:00

++ Jadwiga, Michał i Anna.

18:00

1) Msza dziękczynna w 30 roczn.
ślubu Marii i Edwarda z prośbą
o potrzebne w codziennym życiu
dary i łaski.
2) O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę
MB Szkaplerznej dla kapłanów
i członków Bractwa Szkaplerznego
przez wstawiennictwo bł. Jana
Pawła II - int. Bractwa MB Szkaplerznej.

Poniedziałek 15 X

Wtorek 16 X

Środa 17 X
7:00
18:00

1) O Boże błogosł. dla członkiń Róży
św. Anny z prośbą o łaskę zdrowia
dla chorych z Róży.
2) ++ Emilia, Piotr.
Czwartek 18 X

7:00

18:00

1) W int. Michała o rozpoznanie
drogi życiowej i opiekę Matki Najświętszej.
2) O zdrowie, błogosł. Boże, dary
i łaski dla członkiń Róży św. Faustyny
oraz o opiekę dla ich Rodzin.
Piątek 19 X

7:00
18:00

W int. członkiń Róży św. Jadwigi
i ich Rodzin.

7:00

1) + Józefa Jucha (począt. greg.).
2) + Józef w 2 roczn. śmierci.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błgosł. dla Oliwii i Mikołaja z okazji
urodzin.
2) + Janina Papak.

8:00

+ Józefa Jucha (2).

9:30

Dziękczynna w 40 roczn. ślubu
Janiny i Macieja z prośbą o dalsze
błogosł. w życiu.

11:00

++ O miłosierdzie Boże dla Andrzeja
Wysockiego w 4 roczn. śmierci i radość życia wiecznego dla Rodziców
z obu stron: Stanisławy i Franciszka
oraz Marii i Józefa.

12:15

1) + Helena Kochmańska w 12
roczn. śmierci.
2) Za Jolantę i Klaudiusza w 12 roczn.
ślubu o Boże błogosł. dla nich oraz
o dary i łaski dla Julii w 10 roczn.
urodzin.

16:00

O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę
MB w Rodzinie Pieszko.

18:00

+ Roman Usiądek.

Sobota 20 X

Niedziela 21 X

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

Niedziela 14 X
Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosł. dla Katarzyny i Daniela
z Rodziną w 12 roczn. ślubu.

20.10.84 – Witold i Elżbieta P.

w rocznicę śmierci:

14.10.82 – Marzena Ponieważ
17.10.88 – Emilia Chmielowicz
19.10.88 – Roman Usiądek
17.10.98 – Stanisław Wawro
15.10.99 – Franciszka Sobień
15.10.02 – Barbara Strumska
16.10.02 – Karol Fidler
18.10.02 – Teodora Wowczak
16.10.04 – Bogdan Szalast
14.10.05 – Henryk Pękalski
14.10.08 – Krystyna Gruca
19.10.09 – Maria Ofiara
17.10.10 – Józefa Frendo
20.10.10 – Józef Nauka

