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Episkopat Polski w Przemyślu

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 45, 1.4–6

25 lat posługi Abpa Józefa Michalika
Metropolita
przemyski,
doktor teologii,
ur. 20 kwietnia
1941 w Zambrowie (diecezja
łomżyńska),
wyświęcony na
kapłana 23 maja 1964 r. w Łomży, mianowany ordynariuszem
gorzowskim 1 października
1986 r., konsekrowany przez
Ojca Świętego Jana Pawła II 16
października 1986 r. w Bazylice
św. Piotra, 17 kwietnia 1993 r.
ustanowiony Arcybiskupem
Metropolitą Przemyskim.

Okres studiów w Warszawie był
nie tylko czasem nauki, ale też
pełnienia pomocy duszpasterskiej
w parafii Opatrzności Bożej na
ul. Dickensa 1. Pracując w każdą
sobotę i niedzielę w parafii, ksiądz
Michalik poznawał rzeczywistość
Kościoła warszawskiego od strony
praktyki: mówił kazania, spowiadał, odprawiał Mszę świętą.

Król Cyrus narzędziem Boga

wrócił do kraju i objął stanowisko
wicekanclerza Kurii Biskupiej
w Łomży, a także rozpoczął pracę
wykładowcy teologii dogmatycznej i homiletyki w Wyższym
Seminarium Duchownym w tym
mieście. Pracując w Kurii, pełnił
też funkcję referenta ds. środków
przekazu i redaktora miesięcznika
diecezjalnego „Rozporządzenia
Urzędowe Łomżyńskiej Kurii
Diecezjalnej”. Zgodnie z tradycją
warszawską w każdą sobotę i niedzielę dojeżdżał do swojej parafii
w Zambrowie, aby pełnić posługę
duszpasterską.

Studia w Rzymie w latach 19691972 wzbogacone były nowymi
doświadczeniami. Był to czas nad
rozprawą doktorską poświęconą
Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu jako teologowi, czas nauki
języka włoskiego, ale też była to W 1978 roku biskup Sasinowski po
Józef Michalik urodził się 20 wielka szkoła Kościoła powszech- powrocie z Watykanu, gdzie przekwietnia 1941 roku w Zambrowie
bywał z wizytą „ad limina”, zaprow rodzinie inteligencko-rolniczej.
ponował ks. Michalikowi wyjazd
Archikatedra
Z miastem tym związane są lata
do Rzymu do pracy w Papieskiej
Przemyska
dzieciństwa i młodości ArcybiskuRadzie ds. Świeckich. Przyjazd do
pa, które przypadły na trudny czas
Rzymu zbiegł się z vacatem stanookupacji niemieckiej i dramatyczwiska rektora w Papieskim Kolene lata powojenne. W wieku sześgium Polskim. W czerwcu 1978
ciu lat rozpoczął naukę w szkole
roku Prymas Stefan Wyszyński
podstawowej, następnie uczęszczał
powierzył objęcie tego stanowiska
do liceum. Jakkolwiek w sferze
ks. dr. Michalikowi. Pobyt w Rzyzainteresowań młodego matumie trwał 10 lat. W tym czasie,
rzysty były studia medyczne lub
pracując w Papieskiej Radzie ds.
polonistyka, to jednak pod wpły- nego, a także możliwość poznania Świeckich, ks. dr Józef Michalik
wem delikatnych sugestii księdza, wielu wspaniałych osobistości, jak zostaje pierwszym szefem Biura
który uczył go religii, zdecydował profesor Karl Rahner, Joseph Rat- ds. Młodzieży i ma duży udział
się wstąpić w 1958 roku do Wyż- zinger, Yves Congar, którzy przy- w przygotowaniu I Światowych
szego Seminarium Duchownego, jeżdżali z wykładami do Rzymu. Dni Młodzieży w Rzymie.
które ukończył w 1964 r. „Była To był również czas dosyć częstych
to dla mnie ważna szkoła życia, kontaktów z kardynałem Karolem Czas „rzymski” Arcybiskup Mipogłębienia wiary i pracy nad Wojtyłą, który zatrzymywał się chalik uważa za niezwykle ważny
sobą w oparciu o dobrą znajo- w Kolegium Polskim podczas i dobry. Świadomość bliskości
mość psychologii. Świat filozofii, pobytu w Rzymie, z Prymasem Ojca Świętego Jana Pawła II ułaktóry się przede mną otworzył Stefanem Wyszyńskim, a także twiała posługę rektora Kolegium.
w seminarium - stał się dla mnie z Papieżem - podczas nabożeństw Jest to również czas poznania
wielkim oddechem pokrzepienia i wydarzeń kościelnych. Czas niezwykłych ludzi, jak brat Roger,
intelektualnego i duchowego” wakacji dawał możliwość wy- Matka Teresa z Kalkuty, ksiądz
- wspomina po latach Hierarcha. jazdu do Francji, Niemiec lub Luigi Giussani, Chiara Lubich,
Anglii na naukę języka. W tym Kiko Arguello, Jean Vanier, MaŚwięcenia kapłańskie otrzymał okresie zarysowały się również rie-Helene Mathieu, którzy byli
23 maja 1964 roku z rąk biskupa plany kontynuowania pracy naCzesława Falkowskiego. Pierw- ukowej i studiów na Uniwersytecie
Seminarium Duchowne
sza praca to posługa duszpaster- w Louvain w Belgii. W dostaniu
w Przemyślu
ska w parafii w Jelonkach koło się na ten Uniwersytet wspierał
Ostrowi Mazowieckiej. Trwała księdza Michalika kardynał Wojtylko rok, ponieważ w 1965 roku tyła, który z okresu własnych
ksiądz Michalik rozpoczął studia studiów znał rektora Uniwersytetu
teologii dogmatycznej w Akademii i profesorów. Stypendium zostało
Teologii Katolickiej w Warszawie, przyznane, jednak na prośbę biby następnie kontynuować je na skupa Mikołaja Sasinowskiego
Papieskim Uniwersytecie św. To- w 1973 roku po obronie pracy doktorskiej ksiądz dr Józef Michalik
masza „Angelicum” w Rzymie.
dokończenie na str. 2

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

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
przewrotnośći 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”.
Kalendarz wydarzeń

Różaniec

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

Różaniec

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

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie g. 17.15



Chrystus Królem

25 lat posługi Abpa Józefa Józef Michalik został Przewodniczącym Konferencji Episkopatu
Michalika
Polski, a w dniach 10-11 marca

33 rocznica wyboru
Karola Wojtyły na papieża

2009 roku podczas 347. Zebrania
Plenarnego KEP został wybrany
konsultorami w Papieskiej Radzie ponownie na to stanowisko.
W niedzielę przypada 33. rocznica
ds. Świeckich. Niektórzy z nich
wyboru Jana Pawła II. Wybrany
zostali uznani za błogosławio- W czasie 45 lat kapłaństwa Arcy- w trzecim dniu konklawe kardynał
nych. To również czas bliższego biskup Józef Michalik pełnił i peł- Karol Wojtyła był pierwszym od
poznania spraw laikatu poprzez ni nadal szereg odpowiedzialnych 455 lat papieżem spoza Włoch.
organizowanie licznych sym- funkcji i urzędów w strukturach Konklawe rozpoczęło się 14
pozjów, kongresów poświęco- Kościoła zarówno w Polsce, jak października 1978 roku od
nych ruchom, stowarzyszeniom i poza jej granicami.
konfrontacji między frakcjami
i strukturom katolików świeckich,
zwolenników dwóch włoskich
w tym Akcji Katolickiej.
Miarą znaczącego uznania Hierar- kandydatów: arcybiskupa Gechy jest fakt, że Międzynarodowe nui kardynała Giuseppe Siriego
2 października 1986 roku ks. Jó- Centrum Biograficzne przy Uni- i arcybiskupa Florencji kardynała
zef Michalik otrzymuje nomina- wersytecie w Cambridge nadało Giovanniego Benellego. Sytuację
cję na biskupa gorzowskiego, a 16 Arcybiskupowi Michalikowi tytuł tę przewodniczący episkopatu
października 1986 r., w rocznicę „Człowieka roku 1998/1999” Hiszpanii, kardynał Vincente
wyboru Jana Pawła II na Sto- w kategorii indywidualności, Trancon skomentował tak: „Bóg
licę Piotrową, otrzymuje sakrę której przywództwo i osiągnięcia poróżnił Włochów i wykorzystał
biskupią z rąk naszego Papieża wyróżniają się w społeczności ludzką złość, żeby utrudnić wybór
w Bazylice św. Piotra w Rzymie. międzynarodowej.
papieża”.
Za dewizę biskupia przyjmuje
W rezultacie coraz większych
sentencję łacińską „Numine Tuo Arcybiskup Michalik jest autorem napięć 16 października arcybiDomine” - „Mocą Twoją Panie”. licznych publikacji: „Kościół skup Wiednia kardynał Franz
i jego reforma”; „Moje rozmo- Koenig przedstawił kandydaturę
Po powrocie do kraju i objęciu wy z Bogiem”- Łomża 1976 metropolity krakowskiego. Argudiecezji zostaje przewodniczącym (modlitewnik); Przypatrzcie się mentował: „Kardynał Wojtyła ma
Komisji Episkopatu ds. Duszpa- bracia powołaniu waszemu” dopiero 58 lat, ale to nie powinno
sterstwa Akademickiego, od 1989 - Gorzów Wlkp. 1991; „Mocą być przeszkodą; przeciwnie - wieroku jest konsultorem Papieskiej Twoja Panie! Wybrane teksty le zyskałby na tym Kościół”.
Rady ds. Świeckich, przewodni- z nauczania pasterskiego (1993 Znana jest niemal dokładna goczącym Komisji ds. Świeckich - 1998)” - Korczyna 1998; oraz dzina wyboru Polaka w ósmym
Rady Biskupów Europy (CCEE), szereg artykułów na tematy teo- głosowaniu. W „Księdze czyna także członkiem watykańskiej logiczne i duszpasterskie. W 2006 ności biskupich” Karola Wojtyły
Kongregacji ds. Biskupów. Po roku ukazał się wywiad-rzeka pod datą 16 października znajduje
reorganizacji diecezji gorzow- zatytułowany „Kochać Boga - ro- się następująca notatka: „Konklaskiej 25 marca 1992 roku zostaje zumieć człowieka” - nakładem we. Około godziny 17.15 - Jan
pierwszym biskupem zielonogór- Oficyny Wydawniczej ADAM Paweł II”.
sko-gorzowskim.
Biały dym, zwiastujący wybór
w Warszawie.
papieża, pojawił się nad Kapli17 kwietnia 1993 roku Ojciec Ponownie wybrany na Prze- cą Sykstyńską około godziny
Święty Jan Paweł II mianował wodniczącego KEP podczas 18.00.
Arcybiskupa Michalika metro- 347. Zebrania Plenarnego, W tym samym czasie - według repolitą przemyskim, który to urząd obradującego w Warszawie lacji świadków - blady z wrażenia,
sprawuje do dziś.
w dniach 10-11 marca 2009 r. poruszony i zmieszany kardynał
Elżbieta Olejnik Karol Wojtyła wysłuchał pytania
19 marca 2004 roku Arcybiskup
za: jmichalik.episkopat.pl zadanego mu przez kardynała
prowadzącego konklawe o to, czy
przyjmuje wybór. Odpowiedział:
dokończenie ze str. 1

Dzień Wspólnoty
1 października (sobota) wspólnota
Domowego Kościoła rejonów
Jarosław I i II, w tym także członkowie naszych parafialnych Kręgów Domowego Kościoła i Oazy
młodzieżowej w ramach swojego
Dnia Wspólnoty pielgrzymowali
do stóp cudownego wizerunku
Matki Bożej w Sanktuarium
w Chłopcach. Naszym pielgrzymkowym szlakom przewodniczył
ks. Daniel Odor (Moderator rejonowy Ruchu Światło – Życie) oraz
Proboszcz parafii oo. Dominikanów o. Jacek Skupień. Swą modlitwą otaczaliśmy nasze parafie,
duszpasterzy, a także sprawy ważne dla Kościoła powszechnego.
W Chłopcach podczas eucharystii modliliśmy się za naszego
pasterza – abp Józefa Michalika
w 25 rocznicę przyjęcia Sakry biskupiej. Mszy św. Przewodniczył

i słowo Boże wygłosił ks. Daniel.
Ubogaceniem Dnia wspólnoty
była praca w grupach dzielenia
poprzedzona namiotem spotkania. Pochylaliśmy się nad głębią
chrześcijańskiego powołania,
oraz nad naszą odpowiedzialnością za wiarę którą przyjęliśmy
w sakramencie chrztu św. a wciąż
udoskonalamy poprzez życie
sakramentalne. Zwieńczeniem
spotkania była Agape i modlitwa
za Ojczyznę, która odmówiliśmy
przyjmując kapłańskie błogosławieństwo.

„W posłuszeństwie wiary wobec
Chrystusa, mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła
- świadom wszelkich trudności
- przyjmuję”.
„Jakie imię przyjmiesz?” - pytał
kardynał. Karol Wojtyła odpowiedział: „Jan Paweł II”. Decyzję tę
uznano za zapowiedź kontynuacji
drogi trzech poprzedników - Jana
XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I.
Kiedy mistrz ceremonii poprosił
nowego papieża, by usiadł i przyjął tzw. homagium kardynałów,
czyli ich hołd, odpowiedział:
„Nie, ja przyjmę moich braci na
stojąco”.
Po godzinie 19 papież Polak
wyszedł na balkon bazyliki świętego Piotra i wygłosił pierwsze
przemówienie do wiwatujących
tłumów, którym był niemal całkowicie nieznany. Wówczas padły
słowa, które zwłaszcza na początku jego pontyfikatu powtarzano
wielokrotnie jako najbardziej
symboliczne. Nowy papież mówił: „Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa
Rzymu. Powołali go z dalekiego
kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak
bliskiego przez łączność w wierze
i tradycji chrześcijańskiej”.

Zwróć uwagę na to… z czego
czerpiesz swą wiedzę religijną
Pismo Święte to Słowo Boże należy zaznaczyć, iż owa wspólspisane przez ludzi natchnionych nota według biskupa Stanisława
Duchem Świętym. Współczesność boryka się z wielkim „biblijnym” problemem. W świecie
zalanym wielością wyznań katolickich i sekt, wielu ludzi nie
potrafi rozróżnić Księgi biblijnej
rzymskokatolickiej od innych
niekatolickich przekładów (np.
protestanckich czy związku gedeonitów). Problem ten zaistniał
również w naszym środowisku,
gdyż nie tak dawno w niektórych
rejonach Jarosławia w skrzynkach
pocztowych pojawiła się „Księga
Pismo św. protestanckie
Nowego Testamentu” wydana
przez Międzynarodowy związek
Gedeonitów. Na samym początku
dokończenie na str. 3
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Zwróć uwagę na to…
z czego czerpiesz swą wiedzę religijną
dokończenie ze str. 2
Napierały należy
do szeregu sekt
protestanckich.
Gedeonici to taka
grupa (stowarzyszenie), która
zajmuje się dystrybucją Pisma Świętego. Współpracują z różnymi Kościołami protestanckimi, ale nie są odrębnym
Kościołem. Pismo Święte, które
rozprowadzają to tłumaczenie
protestanckie. – przypominamy,
iż protestanci m.in. odrzucają
zwierzchnictwo Papieża w Kościele. Kościół rzymskokatolicki
w całym świecie oparty na PRYMACIE św. Piotra w celach odróżnienia ksiąg o tematyce religijnej
(w tym też ksiąg Pisma Świętego)
od innych niekatolickich publikacji
stosuje pewien charakterystyczny
rozpoznawalny na całym świecie
znak. Jest nim IMPRIMATUR.
Cóż to jest? Znajduje się ono na
odwrocie strony tytułowej lub
za przedmową. W publikacjach
kościelnych oznacza pozwolenie
na druk książki, jest to oficjalna

Zapisy

na

aprobata władz kościelnych, wydawana zazwyczaj przez miejscowego biskupa (ordynariusza). Mogą
pojawić się także inne określenia:
NIHIL OBSTAT, co znaczy, „że
nic nie stoi na przeszkodzie” aby
rzymsko katolik korzystał z danej
księgi. Ta formuła również oznacza zgodę władz kościelnych na
publikację niniejszej pozycji Pisma
świętego lub książki o tematyce
religijnej. Czasem można spotkać
polską wersję owej zgody zawartą
najczęściej w formule ZEZWOLENIA, lub ZA WIEDZĄ. Katoliku
– jak sięgasz po jakąś książkę
(w tym też Pismo Święte) to
sprawdź, czy znajduje się pozwolenie odpowiednich władz kościelnych na drukowanie tejże pozycji
pod szyldem wiary rzymskokatolickiej. Jeśli nie ma takiego pozwolenia – to najprościej mówiąc treści
tam zawarte są w jakimś wymiarze
niezgodne z nauczaniem Papieża
a co za tym idzie z nauczaniem
Kościoła Rzymskokatolickiego.
UWAGA: jeśli w twoim mieszkaniu znajduje się Pismo św.
w którym nie ma potwierdzenia
odpowiednich władz kościelnych,
i nie wiesz co z nim zrobić to możesz przynieść je do zakrystii lub
do kancelarii parafialnej.

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 - 7 XI, 5 XII - godz. 17.00.
mec. Jerzy Mitkowski - 9 XI, 14 XII.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
17 X
Stażystki
24 X
Stażystki

Wtorek
18 X
B. Grzyb
25 X
G. Hejsak

Środa
19 X
E. Chmura
J. Niemczycka
26 X
E. Chmura
J. Niemczycka

Czwartek
20 X

Piątek
21 X

M. Potoczny

B. Hofbauer

27 X

28 X

Ł. Rzepa

B. Hofbauer

Ruszyła...

ministrantów
18 października
Zapraszamy chłopców, którzy
chcieliby podjąć służbę liturgiczną w naszym kościele.

Naprawdę warto zostać
ministrantem i poświęcić trochę
swojego czasu Panu Bogu.

Tenis stołowy

Sekcja krótkofalarska
...ale przyjmie jeszcze chętnych

PKS Kolping-Jarosław
ogłasza nabór do szkółki
tenisa stołowego
dzieci od I do IV klasy szkoły podstawowej

Zapraszamy dzieci, które lubią grę w tenisa stołowego!
Gwarantujemy profesjonalne prowadzenie zajęć.

Dołącz do nas
W dniu 08.10. br. odbył się w Nowej Sarzynie I Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny Żaków, na którym
Antoni Rejterowski zajął I miejsce,
a Jakub Kondrat IV.

V Liga

Aktualne wyniki
PKS KOLPING IV - Przybyszówka Rzeszów 10 : 5

Punkty: Mroczka - 4,5, Woźny - 2,5, M. Rejterowski - 2,5, Zaborowski - 0,5.



Rodziców chętnych do zapisania swoich dzieci prosimy o kontakt
z kancelarią parafialną: tel. 16 621 27 03, www.chrystuskrol.com
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Zbiórka na tacę

Niedziela 16 X 11 GRUPA II
Niedziela 23 X 11 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Bractwo Matki
Bożej Szkaplerznej, Róża IV św.
Magdaleny - p. Wielgos + Róża XI
św. Agnieszki - p. Staroń
PONIEDZIAŁEK – Róża V św.
Anny - p. Mrozowicz + Róża
Boga Ojca IV - p. Kopczacki
WTOREK – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki - p. Skorupska
ŚRODA – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel
+ Róża XV św. Bernadetty - p.
Przepłata
CZWARTEK – Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich + Grupa
charytatywna
PIĄTEK - Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
SOBOTA – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

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.
W Heluszu nabożeństwa przy Grocie są w niedziele o godz. 15.00.
2. Dziś pamiętamy w modlitwie
o Księdzu Arcybiskupie Józefie
Michaliku, z racji jubileuszu 25-lecia jego święceń biskupich. Swoich
pasterzy w tak trudnych czasach
powinniśmy otaczać szczególna
życzliwością i modlitwą.
3. We wtorek (18 X) święto św.
Łukasza, modlimy się w intencji
służby zdrowia.
4. We wtorek (18 X) odbędzie się
zbiórka ministrantów młodszych.
Zapraszamy chłopców, którzy
chcieliby podjąć służbę liturgiczną
w naszym kościele. Rodziców gorąco prosimy o zachęcenie swoich
synów do podejmowania tej zaszczytnej posługi przy ołtarzu.
5. W sobotę (22 X) zjazd Dzieła
Pomocy Powołaniom w Archikatedrze Przemyskiej.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 17
X 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 5 m. 1-28 oraz
22 X 2011 (sobota rano) os. 1000-

lecia bl. 7 m. 1-18.
7. Bardzo dziękujemy za ofiary
złożone na relikwiarz Jana Pawła
II i na ornat z wizerunkiem Jana
Pawła II. Przypominamy, że będzie
to dar parafii na 30-lecie istnienia
naszej wspólnoty.
8. 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.
9. W zakrystii można jeszcze
zamówić znicze, które po domach rozniesie młodzież z KSM
i Oazy.
10. Jak już ogłaszaliśmy w sobotę
rano będziemy przeciągać kabel
elektryczny ze strzelnicy do źródła
zasilania w KCK. Część kabla
została już zakopana. Będziemy
jeszcze wycinać gałęzie i ciągnąć
kabel na zewnątrz budynku oraz
wewnątrz do liczników prądowych
w KCK. Serdecznie zapraszamy
mężczyzn na godz. 8.00. Bardzo
liczymy na wszystkich elektryków
i inne osoby chętne do pomocy.

Po staropolsku

9:30

+ Stanisław Kanclerz (16).

11:00

+ Emilia Brzezińska (18).

12:15

++ Lucyna, Weronika, Władysław.

16:00

++ Zofia w 23 roczn. śmierci,
Stanisław, Stanisław.

18:00

Msza św. dziękczynna za życie
i pontyfikat bł. Jana Pawła II
w 33 roczn. jego wyboru na
Stolicę Piotrową z prośbą o wstawiennictwo u Boga i MB Szkaplerznej dla parafii - int. od Bractwa
Szkaplerznego.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (17).
2) + Henryk Bednarski.

18:00

1) O błogosł. Boże dla sióstr
z Róży św. Anny; o zdrowie dla
zelatorki Janiny.
2) + Emila Brzezińska (19).

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (18).
2) O łaskę zdrowia, błogosł. Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla
Emili.

18:00

1) + Emilia Brzezińska (20).
2) + Jerzy.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (19).
2) O zdrowie i błogosł. Boże
i opiekę Matki Najświętszej dla
Lucyny i Rodziny.

18:00

1) + Emilia Brzezińska (21).
2) ++ Emilia, Piotr Chmielowicz.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (20).
2) Teresa Surmiak.

18:00

1) + Emilia Brzezińska (22).
2) + Jan Wardyga - od mieszkańców bloku Słoneczne 2.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (21).
2) ++ Julia, Jan.

18:00

1) + Emilia Brzezińska (23).
2) Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o wstawiennictwo MB
Różańcowej dla sióstr z VII Róży
Boga Ojca.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (22).
2) Teresa Surmiak.

18:00

1) + Emilia Brzezińska (24).
2) + Wiktor Wywrót.

8:00

Za parafian.

9:30

+ Stanisław Kanclerz (23).

11:00

+ Emilia Brzezińska (25).

12:15

++ O radość życia wiecznego dla
Andrzeja Wysockiego w 3 roczn.
śmierci; Rodzice: Stanisława
i Franciszek.

16:00

+ Władysław Cygan.

18:00

++ Bronisława, Walenty.

Poniedziałek 17 X

Wtorek 18 X

Środa 19 X

Piątek 21 X

10.10.2011 r. os. 1000-lecia bl. 3
m. 1-18. Sprzątali i ofiara: Jędrzejczak, Pienkos, Plezia, Niedzielska.
Razem – 45 zł na środki czystości
i kwiaty.

Sobota 22 X

Dziękujemy za ofiary na relikwiarz
Jana Pawła II i ornat:

Jarosz (relikwiarz); J. Łupina
(ornat). Razem 100 zł.

W Heluszu ks. Bpa z Koszalina poczęstowaliśmy „proziakami”.

Zapowiedzi przedślubne

w rocznicę ślubu:

22.10.83 – Andrzej i Elżbieta T.

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.
20.10.84 – Witold i Elżbieta P.
21.10.89 – Jarosław i Halina M.

17.10.88 – Emilia Chmielowicz
19.10.88 – Roman Usiądek
17.10.98 – Stanisław Wawro
16.10.02 – Karol Fidler
18.10.02 – Teodora Wowczak
16.10.03 – Łukasz Gorlach
16.10.04 – Bogdan Szalast
22.10.06 – Ryszard Martyniuk
21.10.08 – Andrzej Wysocki
21.10.09 – Janusz Kłapa
19.10.09 – Maria Ofiara
17.10.10 – Józefa Frendo
20.10.10 – Józef Nauka
22.10.10 – Adolf Rychtyk

Marek Maksymilian BABIŚ
s. Henryka i Teresy
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Marta Magdalena BEDNARZ
c. Andrzeja i Joanny
zam. Jarosław, os. Słoneczne

Za parafian.

Czwartek 20 X

08.10.2011 r. os. 1000-lecia bl.
2 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
K. Sabat, E. Głąb + Magda +
Bartek. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.

Grzegorz Tadeusz GOŁĄB
s. Jana i Teresy
zam. Jarosław, os. Pułaskiego
Sylwia Katarzyna SZYPER
c. Tadeusza i Haliny
zam. Jarosław, os. Niepodległości

Niedziela 16 X
8:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:

Niedziela 23 X

W minionym czasie ...

Odeszły do Pana:
Jadwiga SIBIGA
Krystyna STRACH
Lidia OLESEK

