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W dniach 3-9 października 2010 r. Kościół
w Polsce przeżywa 66. Tydzień Miłosierdzia. Tym razem przebiega on pod hasłem:
„Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem”
Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia
rozpoczyna się 23 lutego 1937 r., kiedy
to na pierwszym ogólnopolskim zjeździe
dyrektorów diecezjalnych Caritas - największej obecnie pozarządowej organizacji
charytatywnej w Polsce - podjęto decyzję
o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Po
II wojnie światowej pomysł podjęto ponownie. Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym.
Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim formacja - budzenie wrażliwości na
potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych.
Obchody są okazją do głębszej refleksji na
temat miłosierdzia czynionego na co dzień,
służą także prezentacji pracy, jaką różne
organizacje charytatywne wykonują na polu
pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.
Niech najbliższe dni staną się okazją do
uwrażliwienia nas na tych, którzy często żyją
obok nas i potrzebują naszej pomocy.

JAN PAWEŁ II - ODWAGA ŚWIĘTOŚCI
List pasterski Episkopatu Polski na X Dzień Papieski 10.X.2010 /fragmenty/
... 3. Ojciec Święty Jan Paweł II
dawał niejednokrotnie dowód
swej niezwykłej
odwagi w trudnych sytuacjach
życiowych. Dziś
chcemy podkreślić fakt, że wszystkie jego działania wynikały z dążenia do świętości osobistej. Jej źródłem było głębokie zjednoczenie
z Bogiem, przez Jezusa Chrystusa,
w Duchu Świętym. Wiara nadawała kształt jego osobistej urzekającej świętości, którą dostrzegali
wszyscy. Fundamentem tego dążenia było ujmujące człowieczeństwo Jana Pawła II. Wszystko,
co czynił, było zwyczajne, proste
i konsekwentne. Spontanicznie odnosiło się wrażenie, że pragnienie
świętości jest naczelnym motywem jego działania, o którym nie
zapominał w żadnej chwili życia.
Opatrznościowe było i to, że

również jako papież jawił się
w całej swej ludzkiej prawdzie
przed światem. Było to widoczne
podczas jego modlitwy, pracy,
studium, twórczej aktywności,
spotkań z ludźmi, uprawiania
sportu, zauroczenia pięknem przyrody, sprawowania posługi kapłana, biskupa czy papieża. Mogli
to dostrzegać wszyscy podczas
jego spotkań indywidualnych
i podczas wielkich liturgii,
w chwili medytacji i w kierowaniu
Kościołem oraz kiedy pochylał się
z miłością nad biedą człowieka;
również wtedy, gdy w trosce o jego
dobro obnażał poglądy tych, którzy
chcieli wyprowadzić człowieka na
błędne drogi. W każdej sytuacji
z odwagą stawał w obronie godności osoby ludzkiej i praw rodziny.
Na sercu leżały mu trzy wielkie wartości, które mają istotne
znaczenie: życie człowieka od
poczęcia do naturalnej śmierci,
wielkość i świętość trwałego

związku małżeńskiego mężczyzny
i kobiety, którego owocem jest
nowy człowiek, i wreszcie rodzina,
która otacza opieką człowieka na
wszystkich etapach jego życia.
Kiedy w Starym Sączu, w dniu 16
czerwca 1999 r., kanonizował św.
Kingę, pytał: „Co zrobić, aby dom
rodzinny, szkoła, zakład pracy,
biuro, wioski i miasta, w końcu
cały kraj, stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością
nauce Chrystusa, świadectwem
codziennego życia, sprawiając
duchowy wzrost każdego człowieka?” I odpowiadał: „Potrzeba
świadectwa, potrzeba odwagi, aby
nie stawiać pod korcem światła
swej wiary. Potrzeba wreszcie,
aby w sercach ludzi wierzących
zagościło to pragnienie świętości,
które kształtuje nie tylko prywatne
życie, ale wpływa na kształt całych
społeczności”...

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Ha 1,2-3;2,2-4

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej
wierności

REFREN PSALMU: Słysząc głos
Pana, serc nie zatwardzajcie.
II CZYTANIE: 2 Tm 1,6-8.13-14
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

EWANGELIA: Łk 17,5-10
Służyć z pokorą

A

postołowie prosili Pana:
„Przymnóż nam wiary”.
Pan rzekł: „Gdybyście mieli
wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem
i przesadź się w morze«,
a byłaby wam posłuszna...
...Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono:
»Słudzy nieużyteczni jesteśmy;
wykonaliśmy to, co powinniśmy
wykonać«”.

3.X. g. 16.00
Dzień Skupienia AK
w Pruchniku

Dzień Papieski
10.X. g. 10.00

Pielgrzymka Młodzieży do
Katedry w Przemyślu

Różaniec

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

16 X g. 10.00

Dzień Skupienia Kręgów
Domowego Kościoła
w HELUSZU

Różaniec

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

Nam, ludziom XXI wieku trudno
jest sobie wyobrazić pobożność
maryjną bez modlitwy różańcowej, jednak musimy pamiętać, że
ta, chyba najbardziej znana modlitwa ma swoja długą i zawiłą historię. Jan Paweł II różaniec nazywał
swoja ulubiona modlitwa, czego
świadectwo dał zaraz u początku
swojego pontyfikatu mówiąc
„Różaniec, to modlitwa, która
bardzo ukochałem. Przedziwna
w swej prostocie i głębi zarazem.
Powtarzamy w niej wielokrotnie
te słowa, które Maryja usłyszała
z ust Archanioła i z ust swojej
krewnej Elżbiety. Ta prosta modlitwa ubogacona wydarzeniami
z życia Jezusa i Kościoła pulsuje
niejako życiem ludzkim”. Modlitwa ta w Kościele znana jest już
od około 500 lat. Powszechnie
przypisuje się ją św. Dominikowi,
który miał otrzymać różaniec od
samej Matki Bożej – nie jest to
jednak historia prawdziwa. Od
dawna uważa się że owe 150
Zdrowaś Maryjo (przy trzech
częściach różańca) miało coś
wspólnego ze 150-cioma Psalmami Starego testamentu. Mnisi
irlandzcy w swojej pobożności
(w okresie średniowiecza) niejednokrotnie codziennie odmawiali
owe 150 psalmów lub przynajmniej jedną trzecią tych psalmów
(w liczbie 50-ciu). Często taka
także byłą pokuta zadawana
podczas sakramentu pojednania.
Dostępność psalmów nie była jednak łatwa (wierni często nie znali
łaciny i nie umieli czytać), dlatego
miejsce poszczególnych psalmów
zostało zastąpione powtarzaniem
(150 lub 50 razy) modlitwy Ojcze
nasz. Dla ułatwienia skonstruowano sznurek z odpowiednią
ilością supełków, aby modlący się
nie skupiał się na liczeniu lecz na
samej modlitwie. Z biegiem czasu
na sznurek nawlekano koraliki
– był to prototyp naszego różańca.
Z czasem (przed 1150 rokiem)
zakon cystersów za wyraźną
sugestią swojego założyciela Bernarda z Clairvaux zaczął zastępować modlitwę Pańską modlitwą
Zdrowaś Maryjo. – przyjęło się
to w szerokich kręgach wierzą-

cych europejczyków. Kolejnym
ważnym etapem w formułowaniu
się dzisiejszego różańca świętego były poczynania zakonnika
z klasztoru kartuzów Dominika
z Prus, który otrzymując pokutę
od swojego spowiednika (codzienna modlitwa 50-ciu zdrowaśkami) ubogacił je rozważając
przy każdej zdrowaśce sceny
z życia Matki Najświętszej. Mając
trudności z ową pokutą podzielił
sobie życie Pana Jezusa i Matki Bożej na 50 pojedynczych
wydarzeń do zwiastowania aż
po powtórne przyjście Jezusa.
W ten sposób powstało 50 tajemnic. Taka forma różańca nie
zawierała modlitwy Ojcze nasz
a modlitwy Zdrowaś Maryjo
nie były jeszcze podzielone na
dziesiątki (w tej modlitwie także
nie było jeszcze drugiego członu
rozpoczynającego się słowami
Święta Maryjo). Dominik spisał
owe 50 tajemnic i przekazał
swoim przełożonym, zaś przeor dominikanów niemieckich
o. Adolf z Essen zmniejszył liczbę
tajemnic do 15, tak aby można je
było bez zapisywania zapamiętać.
W 1475 roku właśnie w takiej formie różaniec zyskał wielką popularność w całym chrześcijańskim
świecie. Następny przeor zakonu
dominikanów o. Jakub Sprenger
podzielił tajemnice na trzy części
wyodrębniając rozważania radosne, bolesne i chwalebne. W tym
samym czasie w Hiszpanii pojawiła się nieco zmieniona wersja
modlitwy różańcowej do której
po każdych 10-ciu zdrowaśkach
dołożono modlitwę Pańską, która
miała ukierunkować modlącego
się ku innemu wydarzeniu biblijnemu. W 1569 r. papież św. Pius
V zatwierdził pośrednią wersję
modlitwy różańcowej poddając
ją całemu Kościołowi jako narzędzie odkrywania i poznawania
Bożej miłości. Wykorzystał także
termin „tajemnica” aby podkreślić
wagę tej modlitwy. 16 października 2002 r. papież Jan Paweł
II ogłosił w liście apostolskim
o różańcu „Rosarium Virginis
Mariae” pięć nowych tajemnic,
zwanych tajemnicami światła.
W liście tym przypomniał o wielkiej wadze tej modlitwy w której
wstawiamy się przed Bogiem
przez pośrednictwo Maryi – tej,
która jest naszą nadzieją, naszym
wybawieniem. Jan Paweł II nazywa także różaniec modlitwą
Pokoju, ponieważ prowadzi do
Chrystusa.
Jak odmawiać różaniec:
Tajemnice radosne – w poniedziałek i w sobotę
Tajemnice światła – we czwartek
Tajemnice bolesne – we wtorek
i w piątek
Tajemnice chwalebne - w środę
i w niedzielę.

Słynny Profesor
W piątek po uroczystościach
w Szpitalu Psychiatrycznym
odwiedził naszą parafię słynny
naukowiec, psychiatra, dyplomata, autor ok. 400 publikacji
prof. Jan Ryn. Znakomity gość
niezwykle interesująco mówił
o słynnej Wyspie Wielkanocnej
i wyświetlił bardzo ciekawy film.
Szkoda tylko, że słuchających
było bardzo mało.

Pielgrzymka Róż Różańcowych
do Tuligłów
25 września

Było kilka tysięcy wiernych i kilkudziesięciu księży.

Przewodniczył bp Marian Rojek i bp Adam Szal.

Wartość modlitwy Różańcowej jest bezcenna - bądźmy dobrymi świadkami.

Przypominamy, że za odmówienie różańca (5 tajemnic)
zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami,
ilekroć różaniec odmawia się w kościele, w kaplicy lub
w rodzinie.

Chrystus Królem



XVII Festiwal Piosenki Religijnej Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje:
Przemyśl 2010 /fragment protokołu/
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
Dnia 25 IX 2010 r., w Przemyślu w sali koncertowej Zamku
Kazimierzowskiego odbył się
XVII Festiwal Piosenki Religijnej organizowany co roku przez
Archidiecezjalne Duszpasterstwo
Młodziezy i Parafię Chrystusa
Króla w Jarosawiu. Funkcję dyrektora Festiwalu pełni ks. prałat
Andrzej Surowiec a od strony
muzycznej przygotowuje Festiwal
przewodniczący Jury ks. Tadeusz
Bratkowski.
Na festiwalowej scenie wystąpiło
18 wykonawców.

Jury przyznało następujące miejsca:
I m. - Wiktoria Wach
z Przemyśla,
II m. - Zespół
„Dysonans”
z Krosna,
III m. - Zespół ze Szkoły Muzycznej z Przemyśla „ABI”.
Wyróżnienie specjalne otrzymała
Luba Skiba z Ukrainy.

Pielgrzymka niepełnosprawnych

W dniach 10 – 12.09.2010 r.
grupa osób niepełnosprawnych
„Samarytanin” oraz ich przyjaciele
z oazy i ministranci pod opieką
ks. Mariusza Kilara rozpoczęli
kolejny rok pracy formacyjnej
połączony z wycieczką do Domu
Ojca Świętego Jana Pawła II
w Wadowicach oraz do Bazyliki w której 20.06.1920 przyjął
chrzest Karol Wojtyła. W Kalwarii
Zebrzydowskiej zwiedziliśmy

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
i mieliśmy Mszę Święta. Następnie
w Limanowej wzięliśmy udział
w XII Forum Niepełnosprawnych
Ruchowo Diecezji Tarnowskiej,
a po Mszy Świętej do późnego
wieczora bawiliśmy się wraz
z innymi na limanowskim rynku.
Byliśmy też w Dębowcu, w którym
zwiedziliśmy Sanktuarium Matki
Bożej Salestyńskiej; w Komańczy,
gdzie obejrzeliśmy Klasztor Sióstr
Nazaretanek, w którym był więziony Kardynał Stefan Wyszyński. Wszystkim dopisywał dobry
humor. Droga upływała radośnie,
umilana wspólnym śpiewem i grą
na gitarze oraz modlitwą.
Agnieszka Jusięga

środa 15.00),
historia: Ryszard Polkowski (codziennie od 15.00),
język polski, matematyka: Agnieszka Jusięga (środa 15.00-16.00),
język polski, logopedia: Monika Noworol (środa 15.00-17.30),
zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Radca prawny:
Maria Drabik - 26 X, 30 XI - godz. 16.30.
Tomasz Oronowicz - 4 X, 6 XII - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
4 X
Sekcja
kulinarna
11 X
Sekcja
kulinarna
18 X
Sekcja
kulinarna
25 X
Sekcja
kulinarna

Wtorek
5 X
W. Śmiech
12 X
W. Śmiech
19 X
W. Śmiech
26 X
W. Śmiech

Środa
6 X
L. Puchyr
M. Potoczny
13 X
L. Puchyr

Czwartek
7 X
K. Stopa

Piątek
8 X
Ł. Rzepa

14 X
B. Bernolak

20 X
L. Puchyr
M. Potoczny
27 X

Ł. Kardasiński

L. Puchyr

B. Bernolak

15 X
Ł. Rzepa

21 X

22 X
Ł. Rzepa

28 X

29 X
Ł. Rzepa

Tenis stołowy

Udany początek sezonu
Same zwycięstwa !
I Liga

PKS KOLPING - KSTS Krosno 10 : 0

Punkty: Kuchuk - 2,5, Kiełb - 2,5, Klag - 2,5, Marcinowski - 2,5.

I Liga

UKS 23 Lublin - PKS KOLPING 2 : 8

Punkty: Kuchuk - 2,5, Klag - 2, Marcinowski - 2, Kiełb - 1,5.

II Liga

PKS KOLPING II - Nurt Przemyśl 6 : 4

Punkty: Zieliński - 2,5, Dziukiewicz - 1,5, Adamski - 1,5, Dudek - 0,5.

Tenis stołowy
Prezes naszego Klubu ks. prałat A. Surowiec
gratuluje srebrnego medalu drużynowego
wicemistrza Europy naszemu najlepszemu
zawodnikowi z Białorusi - Aleksandrowi
Kuchukowi.

III Liga

PKS KOLPING III - LKS Brzostowianka 10 : 7

Punkty: Głąb - 4,5, Żołyniak - 2,5, Flaumenhaft - 1,5, Cukierda - 1,5.

I liga

Drużyna grała w najsilniejszym składzie: (od lewej) Dariusz Kiełb, Aleksandr Kuchuk,
Krzysztof Marcinowski, Tomasz Klag, Kamil Dziukiewicz.

Mecz stał się okazją do pamiątkowego zdjęcia z Panem Starostą Tadeuszem
Gościnna hala MOSiR.
Chrzanem i przedstawicielem Burmistrza Andrzeja Wyczawskiego.



Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 3 X 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.
godz. 16:00 - J. Gwóźdź, T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała,
Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 10 X 10 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII
PONIEDZIAŁEK – KSM + Zespół
muzyczny
W TO R E K – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
ŚRODA – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
CZWARTEK – Koło Misyjne
PIĄTEK - Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II
- p. Chomik
SOBOTA – Róża męska I św. Józefa
- p. Zięba + Róża V męska św. Piotra
- p. Przepłata
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
25.09.2010 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
1-15. Sprzątali: E. i A. Kawulkowie +
Małgorzata + Krzysztof, Żurawska.
Razem - 10 zł na środki czystości
i kwiaty.
27.09.2010 r. os. Słoneczne bl.
5 m. 16-30. Sprzątali: Konopelscy, Załuscy, Kruk, Adameczek, Ungeheuer, Mazurowie,
Pajdowie, Wierzbieniec. Razem - 80 zł na środki czystości
i kwiaty.
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.
09.10.82 – Mirosław i Bogumiła K.
09.10.93 – Piotr i Beata Sz.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone
z Koronką i ze zmianą tajemnic.
Po nabożeństwie spotkanie Koła
Misyjnego. 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.
W kościele po nabożeństwie dzieci
otrzymują specjalne obrazki.
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, gdzie Różaniec będzie prowadził ks. Prałat.
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. W następną niedzielę obchodzi
się „Dzień Papieski”, którego
celem jest modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II

i lepsze poznanie jego nauczania.
Zachęcamy całą parafialną młodzież do wyjazdu na pielgrzymkę młodych do Archikatedry
w Przemyślu.
5. Dzisiejsza składka przeznaczona na Seminarium Duchowne
w Przemyślu.
6. Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej zaprasza na wspólny wyjazd do
Krosna w dniu 16 października
(sobota) na VII Spotkanie Rodziny Szkaplerznej z Podkarpacia.
Wyjazd do Krosna w dniu 16 października o godz. 6.30 autokarem
z placu przed marketem. Koszt 35
zł od osoby. Zapisy w kiosku do 14
października.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 4
X (poniedziałek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 9 m. 1-16 oraz 9 X
10 (sobota rano) os. Słoneczne bl.
9 m. 17-32.
8. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary
na Pomnik Jana Pawła II, Drogę
Krzyżową w Heluszu i na nagłośnienie. Spłata nagłośnienia
jest nadal największym naszym
problemem. Do dnia dzisiejszego
z ofiar do kopert, ze zbiórek po
blokach i na tacę zebraliśmy ok.
31 tys. zł, a więc brakuje jeszcze
9 tys. zł. Zbiórkę będziemy kontynuować.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM
W trosce o zdrowie mieszkańców Powiatu Jarosławskiego zapraszam do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych,
mających na celu zdiagnozowanie poziomu cukru we krwi i uzyskania wiedzy na temat zagrożenia cukrzycą.
Bezpłatne badania profilaktyczne przeprowadzone będą przez
wykwalifikowany personel medyczny Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu w dniach: 9 i 16 października br. (sobota) w godzinach od 900 do 1300 w przygotowanych na terenie Miasta Jarosławia
punktach konsultacyjnych, tj:
1. Hala Targowa przy ul. Grodzkiej nr 1 (wejście od strony Ratusza).
2. Mega Delikatesy Centrum „ABC” przy ul. Pruchnickiej 6a.
3. Galeria Jarosławska przy ul. Jana Pawia II 2.
4. Delikatesy Centrum przy ul. 3-go Maja 33.
Do udziału w badaniach profilaktycznych serdecznie zapraszam.
STAROSTA JAROSŁAWSKI
TADEUSZ CHRZAN

w rocznicę śmierci:

06.10.85 – Bronisław Szołek
02.10.86 – Józef Kisiel
05.01.86 – Józefa Chycińska
07.10.91 – Witold Korzeń
09.10.94 – Gustaw Milianowicz
08.10.03 – Edmund Reczko
05.10.06 – Tadeusz Kmieć
06.10.09 – Stefania Kamińska

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

Kucza (droga krzyżowa + pomnik + nagłośnienie); S. i W. Jaworscy
(droga krzyżowa + nagłośnienie); M. i R. Sudoł (pomnik); Róża
św. Weroniki, L. Tomkiewicz, E. i A. Bieniek, A. Czyżowska,
K. Wysocka, A. i P. Pałys, P. Suchy, E. i M. Bilik, J. Płocica (nagłośnienie). Razem 850 zł.

Niedziela 3 X
8:00

+ Henryk (3).

9:30

+ Janina (3).

11:00

12:15

16:00
18:00

O błogosł. Boże, zdrowie,
dary i łaski Ducha Św. w 50
roczn. sakramentu małżeństwa Józefy i Stanisława
Pietluch wraz z dziękczynieniem Bogu.
+ Krzysztof Blok o łaskę
zbawienia i radość wieczną
- od sąsiadów.
Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. dla całej
Rodziny.
Za parafian.
Poniedziałek 4 X

1) ++ Franciszek, Maria.
7:00
2) + Henryk (4).
1) + Jan w 6 roczn. śmier18:00 ci.
2) + Janina (4).
Wtorek 5 X

+ Henryk (5).
1) + Janina (5).
18:00
2) + Franciszek Pawlak.
7:00

Środa 6 X

1) + Henryk (6).
7:00
2) ++ Karolina, Agnieszka,
Ludwik, Stanisław.
1) Janina (6).
2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
18:00
o błogosł. Boże i opiekę MB dla Szymona
w 2 roczn. urodzin.
Czwartek 7 X

+ Henryk (7).
1) Za kapłanów z naszej
18:00 parafii.
2) + Janina (7).
7:00

Piątek 8 X

+ Henryk (8).
1) + Janina (8).
18:00 2) W int. Kościoła Misyjnego i misjonarzy.
7:00

Sobota 9 X

+ Henryk (9).
1) + Janina (9).
18:00 2) ++ Genowefa, Feliks
Sokulski.
7:00

Niedziela 10 X
8:00
9:30
11:00
12:15

16:00

18:00

++ Jadwiga i Michał Morończykowie.
+ Henryk (10).
+ Janina (10).
++ Waleria, Józef Rech
o spokój duszy.
++ Aleksander w 20 roczn.
śmierci, Krystyna w 1 roczn.
śmierci.
++ Lucyna, Weronika, Władysław.

W minionym tygodniu ...

Odeszła do Pana:

Władysława RZĄSA

