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X Dzień Papieski - „Jan Paweł II - Odwaga Świętości”
Tegoroczny jubileuszowy X Dzień
Papieski przypada niewątpliwie
w chwili wyjątkowej. Wyrażone na
Placu Świętego Piotra gorące pragnienie wyniesienia na ołtarze Sługi
Bożego Ojca Świętego Jana Pawła
II, pamiętne santo subito, nie dość,
że nie straciło nic ze swej dynamiki, to jeszcze staje się ciałem na
naszych oczach. Podpisany przez
papieża Benedykta XVI Dekret
o heroiczności cnót Sługi Bożego
Ojca Świętego Jana Pawła II pozwala żywić nadzieję, na rychłe
ziszczenie się pragnień zarówno
wiernych Kościoła Katolickiego,
wyznawców innych religii, jak
również wielu ludzi dobrej woli na
całym świecie. Kościół w Polsce

się nad ubogimi, pełnili posługę
nauczania, oddawali swe życie
wychowaniu czy wreszcie byli
nieugiętymi świadkami niewygodnej prawdy. Wyjątkowym przedstawicielem ostatniej grupy jest
ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego
Opatrzność w przedziwny sposób
związała z czasem Jana Pawła II.
W swej promocji świętych dawał
Papież dowód odważnej wiary
w możliwą przemianę świata
niejednokrotnie odchodzącego od
Boga. W długotrwałym procesie
ewangelicznego zaczynu właśnie
święci odgrywają rolę zasadniczą,
jako bezkompromisowi świadkowie Jezusa Chrystusa i jego
Ewangelii. Przez swą postawę stają

się czytelnymi znakami Bożej miłości i miłosierdzia, dobroci i łaski,
sprawiedliwości i pokoju. Patrząc
na nich świat odzyskuje źródło
światła i sens historii jawiącej nie
jako kalejdoskop bezcelowych
przypadków ale jako historia zbawienia każdego człowieka i całej
ludzkości.
Po wtóre Ojciec Święty dał
niejednokrotnie dowód swej niebywałej odwagi w trudnych realiach
życia. Jednak dzisiaj koniecznie
należy uwypuklić fakt, iż nie bał
się jawnego dążenia do świętości osobistej, która ujawnia się
w człowieczeństwie i może być
realizowana przez każdego. Czynił
to zwyczajnie, prosto i niezwykle

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: 2 Krl 5,14-17
Uzdrowienie Naamana

REFREN PSALMU: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
II CZYTANIE: 2 Tm 2,8-13

Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem

EWANGELIA: Łk 17,11-19

Wiara uzdrowionego cudzoziemca

...A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że
jest uzdrowiony, wrócił chwaląc
Boga donośnym głosem, upadł
na twarz do nóg Jego i dziękował
Mu. A był to Samarytanin. Jezus
zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu
zostało oczyszczonych? Gdzie
jest dziewięciu? Żaden się nie
znalazł, który by wrócił i oddał
chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł:
„Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła”.

Dzień Papieski
10.X. g. 10.00

Pielgrzymka Młodzieży do
Archikatedry w Przemyślu
w dalszym ciągu nie przestaje modlić się o ów upragniony
dar Bożej Opatrzności. W tym
kontekście staje się jasne, że
tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w duchowe przygotowanie
do właściwego przeżycia chwili
ogłoszenia błogosławionym lub
świętym Największego z Rodu
Polaków. Trudno się dziwić, że
Pasterze Kościoła nad Wisłą zadają
nam temat świętości pod rozwagę,
podczas Dnia Papieskiego Anno
Domini 2010.
Analizując treściową zawartość syntetycznego hasła odwaga świętości
u Jana Pawła II dostrzeżemy kilka
istotnych wymiarów.
Odwaga świętości to po pierwsze wyniesienie przez Jana Pawła
II ogromnej rzeszy Sług Bożych
do chwały ołtarzy. Wskazywał
ich pod każdą szerokością geograficzną, w każdym narodzie,
języku, powołaniu i zawodzie,
w każdym stanie, rasie i wieku.
Szukał tych, którzy pochylali

Zbiórka
na Fundusz Stypendialny

konsekwentnie. Odnosiło się wrażenie, że pragnienie świętości jest
jego naczelnym imperatywem,
o którym nie zapominał w żadnej
chwili życia: podczas modlitwy,
pracy, studium, twórczej aktywności, spotkania z człowiekiem, uprawiania sportu, odkrywania piękna
przyrody, sprawując posługę kapłana, biskupa i papieża. Podczas
spotkań indywidualnych i wielkich
liturgii, w chwilach zamyśleń
i w kierowaniu Kościołem, kiedy
pochylał się z czułością nad biedą
człowieka i wtedy, gdy w trosce
o jego dobro gromił poglądy tych,
którzy poprzez demagogię wyprowadzali go na manowce. W każdej
sytuacji z odwagą stawał po stronie
świętości, godności człowieka
i rodziny.
Wreszcie odwaga Papieża ujawniała się w wezwaniu do świętości.
To prawda, że taka jest rola Piotra,
i że zadanie wydaje się względnie
dokończenie na str. 2

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

23 X g. 10.00

Pielgrzymka członków
Dzieła Pomocy Powołaniom
do Archikatedry

Różaniec

w Kościele
codziennie g. 17.30
w środę g. 17.15
w niedzielę g. 17.00
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X Dzień Papieski - „Jan Pa- prawdziwym. Akcentował przy
weł II - Odwaga Świętości” tym nie tylko wysiłek człowieka

II Przemyski Marsz za życiem i rodziną
Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne… Człowiek już w łonie matki
należy do Boga. (EV, Jan Paweł II).
Tymczasem we współczesnym świecie brak szacunku dla życia
najsłabszych, a zwłaszcza nienarodzonych, owocuje różnymi formami niszczenia lub instrumentalnego traktowania istot ludzkich.
Jednocześnie w różny sposób osłabia się pozycję rodziny, która jest
jedynym środowiskiem prawidłowego wzrostu i rozwoju człowieka.
Marsz za życiem i rodziną jest organizowany w celu podjęcia wspólnej
modlitwy i promocji dzieł służących obronie życia i rodziny. Marsz
z założenia jest apolityczny i modlitewny.

dokończenie ze str. 1
proste wobec poszukujących
Boga w pokorze. Niemniej jednak w czasach ukrytej lub wręcz
jawnej kpiny ze świętości trzeba
było być niezwykle odważnym,
aby nieprzekonanym ukazywać
sens świętości. Jan Paweł II zaświadczał, że jest ona głębokim
pragnieniem człowieka, czasem
wprawdzie zagłuszonym troską
tego świata, ułudą bogactwa
i innymi żądzami (por. Mk 4, 19)
ale w gruncie rzeczy pragnieniem

ale przede wszystkim inicjatywę
i pomoc samego Boga. Świętość
była dla niego zwyczajnym pójściem za Chrystusem i zdaniem
się na Niego. Aby to odkryć
trzeba iść do źródła, w górę, pod
prąd...
Mamy nadzieję, że tegoroczny X
Dzień Papieski obchodzony pod
hasłem Jan Paweł II – Odwaga
Świętości sprawi, że zechcemy
ponownie odnaleźć siebie samych
w blasku nauczania i osoby Kandydata na ołtarze!
ks. D. Kowalczyk

Kościół o metodzie in vitro

Dlaczego Kościół sprzeciwia się sztucznemu zapłodnieniu? Bo
Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza na II Przemyski w trakcie in vitro dochodzi do niszczenia ludzkich embrionów, metoda
Marsz za życiem i rodziną 17 października 2010 r.
ta oddziela prokreację od aktu małżeńskiego i nie szanuje prawa do
Rozpoczęcie o godz. 15 przy pomniku Jana Pawła II - pl. Niepod- życia oraz do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia
aż do naturalnej śmierci.
ległości.

Komunikat Episkopatu Polski
/fragment/

...3. Realizując misję ewangelizacyjną Kościół zawsze służył swoimi
dobrami materialnymi celom duszpasterskim oraz edukacyjno-charytatywnym. W latach 50. ubiegłego wieku, z racji ideologicznych,
pozbawiono Kościół w Polsce większości tych dóbr. Tym bardziej
bolesne jest teraz, że działania zmierzające do zwrotu części bezprawnie zabranej własności, spotykają się w mediach z niesprawiedliwą krytyką, podważającą zasadę sprawiedliwości i zaufanie do
Kościoła. Problem zwrotu zagrabionych dóbr, którym zajmują się
Komisje Majątkowe, dotyczy także innych Kościołów i związków
wyznaniowych w Polsce. Wspólnoty te dwukrotnie doświadczyły
niesprawiedliwych działań: raz gdy pozbawiono je mienia, drugi
raz – przez tendencyjną krytykę przy zwrocie części tych dóbr...

Jesienny Dzień Skupienia Akcji
Katolickiej w Pruchniku

Oświadczenie Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z 22 grudnia 2008 r. (fragmenty)
(...) Politycy stają wobec szczególnej odpowiedzialności, gdy
podejmują decyzje dotyczące sprawy życia i godności człowieka.
W żadnym przypadku nie jest dopuszczalna zgoda na niszczenie istnienia ludzkiego na jakimkolwiek etapie jego rozwoju. W tym kontekście
należy popierać starania prawotwórcze zmierzające do stworzenia
przepisów chroniących każdy ludzki zarodek. Jeśli w czyimś przekonaniu przyjmuje się w tych pracach rozwiązania zbyt restrykcyjne,
to takiej restrykcyjności trudno nie uznać za zaletę. Nawet wątpiący
w status ludzki embrionu muszą postępować zgodnie z etyczną
odpowiedzialnością, aby pod żadnym pozorem nie zabić człowieka.
Przygotowywany projekt ustawy jest do przyjęcia wyłącznie wtedy,
gdy podtrzymany zostanie zakaz zabijania i zamrażania ludzkich
istnień. (...) Gdy podejmuje się inicjatywę pierwszego unormowania,
wszyscy posłowie zatroskani o ochronę praw człowieka powinni podjąć działania zmierzające do całkowitego zakazu tej metody. Gdyby
jednak takie rozwiązanie prawne zostało odrzucone, ich etycznym
obowiązkiem jest aktywność w całym procesie legislacyjnym, tak
aby maksymalnie ograniczyć szkodliwe aspekty regulacji.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

03 października 2010 r. w parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa
w Pruchniku odbyło się spotkanie formacyjne dla członków Akcji
Katolickiej archiprezbiteratu jarosławskiego.
W spotkaniu wzięło udział ponad 200 członków. Z naszego POAK
Fundacja „Dzieło Nowego Tyuczestniczyło sześciu członków. Spotkanie rozpoczęło się nabożeńsiąclecia” została powołana przez
stwem do Miłosierdzia Bożego, w czasie którego Asystent Kościelny
Konferencję Episkopatu Polski w
AK ks. prał. Józef Niżnik w konferencji duchowej przekazał uczest2000 roku. Stanowi wyraz wdzięcznikom głębokie treści wiary i miłości zawarte w pierwszej Encyklice
ności dla Ojca Świętego Jana Pawła
Ojca Świętego Benedykta XVI „DEUS CARITAS EST”. Po naboII za jego niestrudzoną posługę
żeństwie rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks.
duchową na rzecz Kościoła i naszej
Prałat Andrzej Surowiec – Archiprezbiter jarosławski. W spotkaniu
Ojczyzny.
uczestniczyło 15 kapłanów. Na zakończenie spotkania odmówiliśmy
Dzień Papieski
uroczysty Różaniec.
Głównym nurtem działalności Fundacji jest propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Konferencja Episkopatu Polski, na
wniosek Fundacji postanowiła, że corocznie w niedzielę poprzedzającą
16 października, organizowany będzie Dzień Papieski. W tym roku
świętujemy ten dzień już po raz dziewiąty. Tego dnia odbywają się
sesje naukowe poświęcone nauczaniu Papieża, dni modlitwy w intencji Ojca Świętego, imprezy kulturalne, a także zbiórka pieniędzy we
wszystkich kościołach w całej Polsce i na ulicach większych miast.
Fundusz stypendialny
To właśnie dzięki hojności i zaangażowaniu Polaków podczas zbiórki
Fundacja może prowadzić swoją działalność stypendialną pośród
utalentowanej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin.

Chrystus Królem



„Wyjątkowe Spotkanie...”

Świetlica „U KOLPINGA”

W dniach 25-26 września br.
mieliśmy zaszczyt uczestniczyć
w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodzin na Jasnej Górze. Czas ten
był dla nas niezwykłym czasem
rekolekcji rodzinnych.
Zjazd Rodzin rozpoczął się
w sobotę (25.09.) o godz. 15.30
Mszą świętą w kaplicy przed obrazem Pani Jasnogórskiej. Tego samego dnia o godz. 17.00 mieliśmy
zaszczyt uczestniczyć we Mszy
świętej sprawowanej w naszej
intencji z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.
Przeżycie to było ogromne, gdyż
mieliśmy możliwość uczestniczyć
we Mszy św. w środku kaplicy,
mając Matkę tak blisko – stojąc
przy samym obrazie.
Wieczorem o godz. 19.30 rozpoczęła się droga krzyżowa, która
zakończyła się apelem jasnogórskim.
Na niedzielny program złożyła
się konferencja prowadzona przez
dr inż. Antoniego Ziębę – prezesa
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka – lekarza,
który przez wiele lat pracował
w klinice wspomagania płodności
metodą „in vitro”. Po latach doznał
głębokiego nawrócenia, uświadamiając sobie, jak bardzo program
„in vitro” godzi w godność ludzką
i że on, człowiek dokonywał selekcji wielu istnień ludzkich. Zrozumiał, iż działał dotąd przeciwko

Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
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. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 4 X, 8 XI, 6 XII - godz. 16.30.
życiu, a nie jak sądził dotąd dla
życia. W związku z tym, że nie był
w stanie dłużej iść tą drogą
i z dnia na dzień zrezygnował
z wysoce dochodowej posady, nie
wiedząc jak dalej będzie utrzymywał rodzinę. Szukając Woli Bożej
dostał wiele znaków i zrozumiał,
że odtąd będzie służył życiu,
otwierając klinikę opartą na programie naprotechnologii – czyli
leczeniu bezpłodności w oparciu
o szacunek godności człowieka
i metod naturalnych.
Na zakończenie Ogólnopolskiego Spotkania Rodzin odbyła
się uroczysta liturgia Mszy św.
z odnowieniem sakramentu małżeństwa.
Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na bardzo głębokie przeżycie
tego czasu spotkania, a w sposób
szczególny zapadło nam w sercu to
wyjątkowe Spotkanie – spotkanie
z naszą Najukochańszą Matką
– Matką Polski – Matką całego
Świata!
Jola i Klaudiusz Nowakowie

Dzień Edukacji w Kolegiacie Jarosławskiej
Z okazji Dnia Nauczyciela serdecznie zapraszamy na spotkanie duszpasterskie w jarosławskiej Kolegiacie

13 października 2010 r. (środa)
W programie: 17.30 - Różaniec, 18.15 - Msza św. i 19.00 - spotkanie
z ks. dr Waldemarem Janigą z Kurii Biskupiej w Przemyślu.
Zapraszają duszpasterze nauczycieli:
ks. Marian Bocho, ks. Stanisław Dyndał

Odprawa odpowiedzialnych za Kręgi w Rejonie
5 października

Nowa para rejonowa, nowy duch, nowe wytyczne odpowiedzialnych w Diecezji.

Dyżury w kuchni
Poniedziałek
11 X
Sekcja
kulinarna
18 X
Sekcja
kulinarna
25 X
Sekcja
kulinarna

Wtorek
12 X

Środa
13 X

Czwartek
14 X

W. Śmiech

L. Puchyr

B. Bernolak

20 X
L. Puchyr
M. Potoczny
27 X

Ł. Kardasiński

L. Puchyr

B. Bernolak

19 X
W. Śmiech
26 X
W. Śmiech

21 X

28 X

Piątek
15 X
Ł. Rzepa
22 X
Ł. Rzepa
29 X
Ł. Rzepa

Kącik Sekcji Literackiej

BÓL

Przegrywam...
Wołam pomocy...
Wpatruję się w ciemność...
Nikt nie odpowiada...
Wsłuchuję się w ciszę...
Wykończona upadam...
ze wszystkich stron napiera na Odpływam w niebyt by obudzić się
mnie ból...
na nowo po bitwie,
walczę...
By patrzeć na pierwsze promienie
Atakuję cierpienie ze wszystkich wstającego słońca...
sił...
(Członek sekcji)

Różańce dzieciom
W ramach
przygotowań
do I Komunii Świętej
w środę 29
września
odbyło się
poświęcenie
i rozdanie
różańców.
Różaniec otrzymało 48 dzieci. Pięknym
gestem był fakt, że różańce wręczały
dzieciom ich mamy jako jeden z najcenniejszych darów w życiu tych dzieci.

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.

Tenis stołowy

W dniu 2 września odbył się
w Stalowej Woli Wojewódzki
Turniej UKS. Nasza drużyna młodzików w składzie: Maksymilian
Mroczka i Gabriel Woźny zajęła
III miejsce.
V Liga

PKS KOLPING IV - STS Jordan Wola Mała 10 : 7

Punkty: Mroczka - 4,5, Thomas - 3, Gałka - 2, Guzowski - 1,5.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 10 X 10 GRUPA II
godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski,
S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński,
S. Sadowski, K. Ziobrowski.
g o d z . 9 : 3 0 - Z. Jędrzejczak,
W. G l i n i a n y, E . P r z e p ł a t a ,
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,
M. Łakomski.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała,
S. Łagocki, Z. Mosiężny
Niedziela 17 X 10 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża męska II św.
Antoniego - p. Brodowicz + Róża
IV św. Benedykta - p. Chomik
+ Róża Boga Ojca I - p. Brodowicz
PONIEDZIAŁEK – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże
młodzieżowe i dziecięce + Róża
Boga Ojca V – D. Rzepka
WTOREK – Wspólnota Biblioteki
ŚRODA – Róża żeńska I św. Teresy
- p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety
- p. Balawender
CZWARTEK – Róża II św. Marii
- p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Waszczuk
PIĄTEK - Róża III św. Łucji - p. Rzepa, Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło,
Róża Boga Ojca XII - p. Rzepa
SOBOTA – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny - p. Wielgos + Róża XI św.
Agnieszki - p. Staroń

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś
������������������������
o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone
z Koronką. 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.
W kościele po nabożeństwie dzieci otrzymują specjalne obrazki.
2. ������������������������
W miesiącu październiku
oprócz nabożeństw różańcowych
w naszym kościele, jest również
w każdą niedzielę o godz. 15.00
Różaniec w Heluszu przy Grocie
Matki Bożej Fatimskiej. Ten wyjazd można połączyć z czasem na
rodzinny wypoczynek.
3. Dziś
����������������������������
obchodzi się „Dzień Papieski”, którego celem jest modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego
Jana Pawła II i lepsze poznanie
jego nauczania.
4. ����������������������������
Dziś także przed wszystkimi
kościołami zbierane są ofiary
przez Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia na rzecz biednej, ale
zdolnej młodzieży. Starajmy się
wesprzeć tę piękną akcję.
5. W
��������������������������
piątek (16 X) pamiętamy

Niedziela 10 X
8:00

o Księdzu Arcybiskupie Józefie
Michaliku, z racji rocznicy jego
świeceń biskupich.
6. �����������������������������
Za tydzień Niedziela Misyjna
i składka mszalna na misje.
7. Dyżur
��������������������������������
do sprzątania kościoła 11
X (poniedziałek wieczorem) os.
1000-lecia bl. 1 m. 1- 18 oraz 16
X 10 (sobota rano) os. 1000-lecia
bl. 2 m. 1 – 15.
8. Serdeczne
���������������������������
Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary na nagłośnienie. Za 2 tygodnie w niedzielę
będzie specjalna składka na ten
cel.
9. ���������������������������
Spotkanie dla rodziców kandydatów do Bierzmowania
z klas 1-3 Gimnazjum odbędzie
się 13.X. (środa). Zapraszamy na
Mszę św. wieczorną i na spotkanie
które odbędzie się w kościele. Zaś
w czwartek (14 X) zapraszamy
uczniów kl. II Gimnazjum na
spotkanie formacyjne. Obecność
obowiązkowa.
10. ������������������������������
W przedsionku kościoła 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.

Różaniec z Ojcem Św. na Heluszu
Zapraszamy dzisiaj

9:30
11:00
12:15

16:00

18:00

Poniedziałek 11 X
7:00

18:00

Wtorek 12 X

18:00

1) + Henryk (12).
2) + Janina (12).
Środa 13 X

7:00

18:00

+ Janina (13).
1) Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. dla sióstr
z Róży św. Teresy.
2) + Henryk (13).
Czwartek 14 X

7:00

i co tydzień
18:00

++ Śp. Jan, Władysława,
Janina i Władysław z Rodziny Kudybów.
1) + Henryk (14).
2) + Janina (14).
3) O błogosł. Boże i zdrowie dla członkiń Rózy św.
Brygidy i ich Rodzin.
Piątek 15 X

7:00

za sprzątanie kościoła:
02.10.2010 r. os. Słoneczne bl. 5
m. 31-45. Sprzątali: Staniszewska,
3 października o godz. 15.00 w Heluszu rozpoczeliśmy cykl cotygodniowych
Gruszczak, Wąsacz, Z. Florek,
Z. Ożyło + Sławek, G. Żmijew- spotkań różańcowych przy Pomniku Jana Pawła II a przed Grotą Matki Bożej
ska, J. Florek. Razem - 100 zł na Fatimskiej w Heluszu. Było kilkadziesiąt osób. Różaniec prowadził ks. prałat
Andrzej Surowiec razem z wiernymi.
środki czystości i kwiaty.
Dziś o g. 15.00 kolejne spotkanie na które zaproszeni są zarówno mieszkań04.10.2010 r. os. Słoneczne bl. cy Helusza jak i Jarosławia oraz całego powiatu.

9 m. 1-16. Sprzątali: Kos, Obrzut, Kalicka-Bąk, Hołowiecka, Polecamy w modlitwach
Portka. Razem - 45 zł na środki w rocznicę ślubu:
czystości i kwiaty.

H. i M. Lotycz, B. i S. Chmielowicz, H. Rodź, G. i W. Żurawscy, K. Szumigraj (nagłośnienie). Razem 250 zł.

++ Józef i Adela Świętoniowski w 5 roczn.
śmierci.
1) + Henryk (11).
2) + Janina (11).
3) + O szczęście wieczne
dla Jakuba Mróz.

7:00

D z i ę k u j e m y ...

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

++ 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.

11.10.08 – Paweł i Magdalena N.
13.10.07 – Leszek i Małgorzata W.
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.

w rocznicę śmierci:
13.01.82 – Bronisława Staniszewska
14.10.82 – Marzena Ponieważ

18:00

Sobota 16 X
7:00
18:00

+ Janina (16).
+ Henryk (16).
Niedziela 17 X

8:00
9:30

11.10.92 – Katarzyna Łyczkowska
12.10.94 – Danuta Potoczny
11.10.98 – Maria Brzezińska
15.10.99 – Franciszka Sobień
15.10.02 – Barbara Strumska
16.10.02 – Karol Fidler
16.10.03 – Łukasz Gorlach
11.10.04 – Olga Odój
16.10.04 – Bogdan Szalast
14.10.05 – Henryk Pękalski
14.10.08 – Krystyna Gruca

+ Z Róży św. Marii za śp.
Władysławę Rząsa.
1) + Henryk (15).
2) + Janina (15).
3) O błogosł. Boże dla Marii i Mariana w 22 roczn.
ślubu oraz dla ich dzieci.

11:00
12:15
16:00

18:00

+ Henryk (17).
+ Janina (17).
O Boże błogosł. i opiekę
MB i potrzebne łaski dla
Lucyny w dniu urodzin.
Za parafian.
O zdrowie i błogosł.
Boże.
O zdrowie i Boże błogosł.
i opiekę MB dla członkiń Róży św. Anny i ich
Rodzin.

