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Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone co roku
dla upamiętnienia rocznicy
odzyskania przez Polskę

niepodległości (11 listopada
1918 roku), po 123 latach
niewoli pod zaborami Rosji,
Prus i Austrii, jest jedną

z najważniejszych uroczystości państwowych w Polsce.
Choć rangę państwową 11
listopada zyskał dopiero
w 1937 r., w czasach II Rzeczypospolitej obchodzono
go wyjątkowo uroczyście.
Dla wielu Polaków to dzień
zadumy nad historią i okazja do wyrażenia uczuć patriotycznych. Wielu katolików uczestniczy tego dnia
w mszach za ojczyznę.

List Episkopatu Polski
o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 /fragmenty/
Umiłowani w Chrystusie sce. W tym samym czasie
Panu Bracia i Siostry!
Kościół w naszej Ojczyźnie
będzie świętował jubileusz
Przeżywane dziś święto Po- 1050-lecia Chrztu Polski.
święcenia Bazyliki Laterań- W ten oto sposób przeszłość
skiej przenosi nas myślą do
Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska
bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie
Matka i Głowa wszystkich
kościołów świata. Jest ona
symbolem jedności i powszechności całego Kościo- spotka się z przyszłością,
ła. Szczególnym doświad- tradycja ze współczesnością.
czeniem tej uniwersalności Sięgając początków Kościoła
i jedności są Światowe Dni w Polsce i otwierając się na
Młodzieży, które w lipcu to, co nowe, mamy szansę
2016 roku odbędą się w Pol- odkryć ponownie korzenie,

z jakich wyrosła wiara na
ziemiach polskich. Ukazując
zaś młodym jej wielowiekowe dzieje i stawiając za
wzór świadków: świętych
i męczenników – możemy
ożywić w sobie odpowiedzialność i troskę o kształt
wiary i jej miejsce w przyszłości.
1. Czym są Światowe Dni
Młodzieży?
Światowe Dni Młodzieży to
międzynarodowe spotkania
młodych z całego świata,
którzy gromadzą się w jeddokończenie na str. 2

VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Mdr 6,12–16

Mądrość znajdą ci, którzy jej
szukają

REFREN PSALMU: Ciebie, mój
Boże, pragnie dusza moja.
II CZYTANIE: 1 Tes 4,13–18

Powszechne zmartwychwstanie

EWANGELIA: Mt 25,1–13

Przypowieść o dziesięciu pannach

Jezus opowiedział swoim
uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które
wzięły swoje lampy i wyszły
na spotkanie oblubieńca. Pięć
z nich było nierozsądnych,
a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły
z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również
oliwę w naczyniach...
...A nierozsądne rzekły do
roztropnych: »Użyczcie nam
swej oliwy, bo nasze lampy
gasną«. Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i nam, i wam
nie wystarczyć. Idźcie raczej do
sprzedających i kupcie sobie«...
...W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie,
panie, otwórz nam«. Lecz on
odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.
Czuwajcie więc, bo nie znacie
dnia ani godziny”.
Kalendarz wydarzeń

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00

14 listopada
g. 10.00 - 14.00
III Jarosławskie Targi Pracy
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy, ul. Jana Pawła II 30

Rekolekcje parafialne

19 - 23 listopada
poprowadzi
ks. dr Marek Machała
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List Episkopatu Polski
dokończenie ze str. 1

nym miejscu, by wyznać
wiarę w Jezusa Chrystusa.
Wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II, który
niestrudzenie przemierzał
ziemię, by szukać młodych
ludzi i z ojcowską miłością
wychodził im naprzeciw.
„Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. Ta wędrówka wspólnoty Kościoła
przez miasta i kontynenty
trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Włączają się
w nią kolejne pokolenia
młodych całego świata.
2. Dlaczego Kraków?
Papież Franciszek zaprosił
młodzież do Krakowa, gdzie
bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym
lekarstwem dla poranionych
młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy dziś, drodzy młodzi, by
zaprosić Was na spotkanie
z Chrystusem. On jest odpowiedzią na wszystkie, nawet
najtrudniejsze pytania. Nie
bójcie się, że w wielkiej
wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność
i poczucie wolności. Kościół
młodych jest barwny, różnorodny i fascynujący, i dla
każdego znajdzie się w nim
miejsce. Jesteście jego ważną częścią. Światowe Dni
Młodzieży mogą stać się dla
Was początkiem niezwykłej
przyjaźni z Chrystusem.
Tak, jak wierni apostołowie Bożego Miłosierdzia
– święta Siostra Faustyna
i święty Jan Paweł II –
w krakowskich Łagiewnikach doświadczycie, że tylko miłość wyzwala i leczy,
a w miłosierdziu jest jedyna
nadzieja i ocalenie.
3. Nie tylko Kraków i nie
tylko młodzi
Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich. Przygotowanie tego

wyjątkowego święta wiary,
doświadczenia powszechności, różnorodności i bogactwa Kościoła to – jak
mówił święty Jan Paweł
II – „poważne duchowe
zadanie”. „Aby [ŚDM]
był owocny, potrzebne
jest przygotowanie się doń
pod kierunkiem pasterzy
w diecezjach i w parafiach,
w stowarzyszeniach, ruchach oraz kościelnych
wspólnotach młodzieżowych” - podkreślał. Główne
spotkanie młodych z Papieżem w Krakowie poprzedzą
odbywające się w całej
Polsce Dni w Diecezjach.
To będzie pierwsze zetknięcie młodzieży świata z naszą kulturą, religijnością,
pięknem naszego kraju,
gościnnością rodzin, które
otworzą przed pielgrzymami drzwi swoich domów.
Na drodze przygotowań do
ŚDM, Dni w Diecezjach są
zarówno „ostatnią prostą”,
jak i swoistym prologiem,
zapowiedzią radosnych
przeżyć, które czekają ich
w Krakowie. Wszyscy jesteśmy gospodarzami tego
dzieła, dlatego dziś razem
dorastamy do tego, by we
wspólnocie młodych całego
świata dzielić się naszym
doświadczeniem wiary
i otwierać na świadectwo
dawane przez innych.

mów pomocy społecznej,
na uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To czas
łaski dla całego Kościoła
w Polsce. Od tego, jak go
przeżyjemy, zależą przyszłe
owoce Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie.

może pozostają z dala od
Jezusa i Jego Kościoła.

Pokornie prosimy też
wszystkich o otwarcie
w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy
zechcą wziąć udział w tym
5. Zaproszenie do współ- wydarzeniu, doświadczyli
pracy
piękna naszej staropolskiej
gościnności i braterskich
Przychodzimy dziś do Was, serc.
rodzice i wychowawcy,
i prosimy: rozmawiajcie 6. Zawierzenie dzieła ŚDM
z młodymi! Wraz z nimi wstawiennictwu świętych
z pokorą szukajcie odpo- patronów
wiedzi na ich niepokoje
i wątpliwości. Niech czas Patronami międzynarodoprzygotowań do ŚDM bę- wego spotkania młodych
dzie dla Was czasem od- w Polsce są święty Jan Paweł
krywania radości dziele- II i święta Siostra Faustyna.
nia się świadectwem życia Tym żarliwym Apostołom
i wiary...
Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce,
...Stajemy przed Wami, przygotowujący się do ŚDM
chorzy i cierpiący. Jesteście w 2016 roku, a zwłaszcza
cennym skarbem Kościoła. ludzi młodych. Niech za ich
Wasz krzyż jest dla mło- wstawiennictwem doświaddych ludzi znakiem jedności czają uzdrawiającej mocy
i ofiary. Z pokorą prosimy, orędzia, które z krakowoddawajcie go w cichym skich Łagiewnik roznosi się
geście miłości za młodych na cały świat...
Polaków, którzy poszukują
sensu życia, nierzadko do- Maryjo, Matko Miłosiertkliwie raniąc się po drodze. dzia, módl się za nami.
W Waszych cierpieniach Święty Janie Pawle II, módl
ukryta jest przemieniająca się za nami.
moc uzdrawiania ich serc... Święta Siostro Faustyno,
módl się za nami.
...Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak Na czas przygotowań do
4. Nie za dwa lata, tylko przygotowań duchowych, Światowych Dni Młodziezaangażujcie się w prace ży udzielamy wszystkim
już od dziś
wolontariatu ŚDM i zapro- pasterskiego błogosławieńW trosce o to, by przygoto- ście na tę drogę Waszych stwa.
wania do Światowych Dni rówieśników, którzy być Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania
swojego miejsca we wspól- Nasze płatności od początku roku
nocie Kościoła, już dziś
gaz
66 832,33 zł
zachęcamy młodych ludzi
w całej Polsce do osobistego
prąd
21 615,45 zł
zaangażowania w to dzieło
woda + ścieki
4 166,62 zł
i służące mu programy duszpasterskie. Od tegorocznej
92 614,4 zł
Niedzieli Palmowej przeżywamy pielgrzymkę symboli Jak widać z zestawienia niem kościoła - rachunki
ŚDM: Krzyża i ikony Matki koszty związane z utrzy- będą jeszcze większe. Damy
Bożej. Docierają one wszę- maniem budynków ko- radę tylko wówczas, kiedy
dzie: nie tylko do kościołów ścielnych są bardzo duże. wszyscy staniemy się bari na miejskie place, ale też A przed nami znów trudny dziej solidarni.
do wiosek dziecięcych, do- okres związany z ogrzewa-

Chrystus Królem

VI Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym
Syria to miejsce, gdzie
chrześcijanie są obecni niemal od samego początku
chrześcijaństwa. To tereny
nawrócenia i działalności
św. Pawła. Damaszek do
dziś jest miejscem, gdzie
obecna jest jedna z największych wspólnot chrześcijańskich.
Dziś Syria to jedno z najgorszych dla chrześcijan
miejsc na Ziemi, co gorsze,
nikt nie widzi końca koszmaru wojny. Pierwszy etap
konfliktu, który rozpoczął
się na początku 2011 roku,
nie miał znamion prześladowania czy dyskryminacji
chrześcijan i możemy nawet
powiedzieć, że z wyjątkiem
Libanu, który ma specjalny
status na Bliskim Wschodzie, Syria była z pewnością
jednym z najlepszych miejsc
do życia dla chrześcijan
w całym regionie Bliskiego
Wschodu, ale to wszystko skończyło się trzy lata
temu. W kraju nie było demokracji, ale był dobrobyt
gospodarczy (roczny wzrost
o 9%), a chrześcijanie nie
byli dyskryminowani. Faktycznie, na początku kryzysu, mieliśmy do czynienia
nawet z kilkoma przykładami ochrony chrześcijan
przez syryjskich muzułmanów. Ale wraz z upływem
czasu i wraz z pojawieniem
się ogromnej rzeszy obcych
najemników, którzy są radykalnymi dżihadystami, sytuacja chrześcijan gwałtownie
się pogorszyła.

Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziałek miesiąca g. 16.00 - KCK.

szej masakry chrześcijan
jaka miała miejsce w Syrii
w ciągu ostatnich dwóch
i pół roku”. 45 osób, w tym
dzieci, zostało zamordowanych i wrzuconych do Tenis stołowy
masowych grobów, a 1500
rodzin zostało wykorzystanych przez rebeliantów jako
żywe tarcze.
Dzięki dwóm punktom
Wanga Zeng Yi i jednemu
Na początku grudnia 2013 Jewgienija Szczetinina Kolroku, po tym jak chrze- ping pokonał Dekorglass
ścijańskie miasto Maloula Działdowo 3:1 w prestizostało zdobyte przez re- żowym meczu 5. kolejki
beliantów, dwanaście mni- superligi.
szek prawosławnych zostało
uprowadzonych z klasztoru.
Trzej chrześcijanie zostali
zamordowani za odmowę
wyrzeczenia się wiary. Melchicki patriarcha Grzegorz
III Laham sporządził listę
męczenników chrześcijańskich, którzy ponieśli śmierć
do końca 2013 roku. Lista ta
liczy 215 nazwisk. Niestety,
nic nie wskazuje na to, aby
została ona w najbliższej
przyszłości zamknięta.

Wygrana z liderem!

Cierpi cała ludność Syrii. 2,5
mln Syryjczyków uciekło za
granicę, a co najmniej 7 mln
osób zostało przesiedlonych
wewnątrz kraju. Więcej niż
190 000 osób zostało zabitych, w tym około 10% to
dzieci. Kilkaset dzieci zostało zabitych przez snajperów
po to, aby odebrać rodzicom
wszelką nadzieję i wolę życia, a przez to aby stali się
wewnętrznie niespokojni
i łatwiejsi do pokonania.

Drugi komplet punktów
z rzędu zanotował Wang,
który zrewanżował się Jiriemu Vrablikowi i Patrykowi
Chojnowskiemu za porażki
z ubiegłego sezonu. Z Czechem „Wandżi” przegrał
w fazie zasadniczej, a z Polakiem - w play-off.
Tym razem to nasz gracz
dyktował grę obu rywalom.
Vrablika ograł dość pewnie
3:1, a Chojnowskiego - po
tiebreaku 3:2. Rewanżu na
mistrzu paraolimpijskim dokonał też Jewgienij Szczetinin, którego zwycięstwo
dało drużynie prowadzenie

2:0. Zamknąć spotkanie miał
okazję Witalij Niechwiedowicz, ale nie wykorzystał
wysokiego prowadzenia
z Xu Wenliangiem.
„Mieliśmy szansę wygrać
nawet 3:0, ponieważ Witalik
prowadził 2:1 w setach i aż
10:5. Niestety nie wykorzystał swojej okazji. Ale znakomicie zagrał Wang Zeng
Yi, a Żenia zrewanżował
się Patrykowi. To dla nas
bardzo cenne zwycięstwo
i trzy punkty. Gramy coraz
lepiej, ale wciąż szkoda
porażki z Bytomiem, bo
bylibyśmy w tabeli jeszcze
wyżej” - podsumował trener
Kamil Dziukiewicz.
Kolping Frac Jarosław zajmuje po pięciu meczach
piąte miejsce w tabeli
z dorobkiem ośmiu punktów. W następnym spotkaniu zagra w Lęborku
z Poltarex Pogonią (sobota,
8 listopada - mecz „awansem” 9 kolejki).

Obecnie coraz widoczniejszym staje się „oczyszczeW listopadzie 2013 roku nie” kraju z chrześcijan
miasto Sadat, które leży dokonywanym przez islamw pobliżu Homs i którego skich fundamentalistów.
ludność to głównie syryjscy
chrześcijanie obrządku pra- Podobny scenariusz miał
wosławnego, zostało przeję- miejsce w Iraku. Może
te przez islamskich rebelian- to być szersza strategia Superliga
tów i według syryjskiego „oczyszczania” całego Bli- PKS Kolping Frac Jarosław
prawosławnego arcybiskupa skiego Wschodu z wyznaw- KS Dekorglass Działdowo 3 : 1
stało się widownią „najgor- ców Chrystusa.
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Evgueni Chtchetinine - 1.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 9 XI 14 GRUPA II
Niedziela 16 XI 14 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża męska I św. Józefa - p. Zięba + Róża V męska św.
Piotra - p. Przepłata
PONIEDZIAŁEK – Róża męska
II św. Antoniego - p. Brodowicz + Róża IV św. Benedykta p. Chomik + Róża Boga Ojca I p. Brodowicz
WTOREK – Bractwo Najświętszego
Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V
– D. Rzepka
ŚRODA – Wspólnota Biblioteki
CZWARTEK – Róża żeńska I św.
Teresy - p. Dzierża + Róża XIV św.
Elżbiety - p. Balawender
PIĄTEK – Róża II św. Marii - p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy
- p. Waszczuk
SOBOTA – Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII p. Rzepa
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na Różaniec z wypominkami
połączony ze zmianą tajemnic
różańcowych.
2. Dziś w drugą niedzielę miesiąca jest specjalna składka na
inwestycje parafialne i na utrzymanie kościoła. Od początku roku
za gaz zapłaciliśmy ponad 66 tys.
złotych, a za prąd ponad 21 tys.
złotych. Przed nami trudny okres
związany z ogrzewaniem kościoła.
Na ten cel idą m.in. ofiary składane podczas roznoszenia opłatków.
W związku z tym proszę, aby
w najbliższym czasie w każdym
bloku lub wspólnocie mieszkaniowej znaleźć życzliwe osoby,
które pomogą roznieść opłatki,
bo jest to jedyna szansa abyśmy
opłacili grudniowe rachunki
za gaz. Ofiary te rejestrujemy
w kartotekach. Musimy być tutaj
bardzo solidarni. Osoby roznoszące opłatki mogą pobierać je
w zakrystii zaraz po odpuście.
3. Dziś obchodzi się dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przed kościołem zbierana
jest składka na pomoc dla tych
kościołów.
4. We wtorek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
Główne uroczystości dla miasta
Jarosławia odbędą się w Kolegiacie o godz. 11.00.
5. Zapraszamy rodziców i dzieci

Niedziela 9 XI

przygotowujących się do I Komunii Św. na spotkanie formacyjne
w środę 12 listopada o godz.
18.00. Spotkanie rozpocznie się
Mszą św.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
10 XI 14 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 1
m. 1-9 oraz 15 XI 14 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 1 m.
10-19.
7. Powoli przygotowujemy się
do rekolekcji parafialnych, odpustu i wizytacji kanonicznej.
W tym roku rekolekcje odbędą
się w dniach 19-23 listopada,
a wygłosi je ks. dr Marek Machała. W pierwszy dzień rekolekcji 19
listopada po Mszy św. wieczornej
będą rozdawane elementy odblaskowe do ubrań przez urzędników
zarządzania kryzysowego.
Na koniec rekolekcji wizytę złoży
nam ks. Bp Stanisław Jamrozek
w ramach tzw. wizytacji kanonicznej, która odbywa się co
5 lat. Jednym z ważnych elementów tej wizytacji będzie spotkanie
ks. Bpa ze wszystkimi wspólnotami istniejącymi przy naszej
parafii po Mszy św. odpustowej
o godz. 12.15. Bardzo prosimy,
aby członkowie wszystkich naszych wspólnot przyszli wtedy
właśnie na główną Mszę św.
odpustową o 12.15.

31.10.2014 r. Munina ul. 3 Maja,
Wodna. Sprzątali i ofiara: Brodowicz,
Hudycz, Sobieccy, Mrozowicz, Kornaga, Widłak, Wańcio, R. Hudycz
+ 2 osoby. Ofiara: M. Rzeszut (ul.
Włókiennicza). Razem – 110 zł na
środki czystości i kwiaty.
03.11.2014 r. Munina ul. Południowa. Sprzątali i ofiara: J. Wielgos,
Burmistrz Miasta Jarosławia w ramach programu
R. Chmielowicz, A. Chmielowicz,
„Bezpieczny Jarosław” zachęca mieszkańców do
Malec, L. Wawro + Łukasz, K. Plęs,
noszenia elementów odblaskowych.
Iwanowicz + 1 osoba, Ciurko, Plęs +
Jest
to
bardzo
istotny
czynnik mający wpływ na bezpieczeństwo
Ada + Paulina, B. Ciurko. Razem –
każdego z nas, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
100 zł na środki czystości i kwiaty.

Zaproszenie

Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:
09.11.83 – Aniela Kurpiel
12.11.85 – Michał Czerkas
12.11.86 – Aniela Płonka
15.11.88 – Franciszek Kuchta
09.11.90 – Janina Lanik
12.11.90 – Michał Mularczyk
14.11.94 – Eustachiusz Sowa
14.11.94 – Zofia Pyrska-Surmiak
10.11.97 – Roman Zając
10.11.02 – Krystyna Harun
15.11.02 – Janina Pałysz
10.11.04 – Stanisława Kądziołka
10.11.07 – Janina Nieckarz
14.11.07 – Jan Wierzbieniec
14.11.08 – Ryszard Fabisiak
09.11.09 – Danuta Sobolewska
15.11.09 – Marian Wałczyński
10.11.11 – Bronisław Juszczak
13.11.11 – Regina Fryń

W związku z tym zapraszamy w dniu 19 listopada po wieczornej Mszy
św. i pierwszej nauce rekolekcyjnej na krótkie spotkanie z przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz
Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, w trakcie którego będą
nieodpłatnie rozdawane elementy odblaskowe.
Serdecznie zapraszamy

Janina FALKOWSKA

9:30

+ Antoni Mazepa (7).

11:00

++ Daniel Czura, Stefan i Franciszka.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Za dusze: Aleksander, Józef
Łupina, Krystyna Batko.

18:00

+ Jolanta Tomas od Rodziny
Rokosz.

7:00

1) ++ Zmarli Rodzice i teściowie.
2) ++ Za zmarłych z Rodziny
Bałanda i Jasiewicz.

18:00

1) + Antoni Mazepa (8).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Aleksandry
w 16 roczn. urodzin.

7:00

1) ++ Wiktoria i Władysław
Serkis oraz Irena Kłos.
2) ++ Maria, Franciszek Bałuch.

18:00

+ Antoni Mazepa (9).

7:00

1) ++ Za zmarłych z Rodziny
Gwoździów i Pająków.
2) ++ Stanisław, Zofia, Bolesław, Maria.

18:00

1) + Antoni Mazepa (10).
2) ++ Z Rodziny Ziobrowskich
i za Antoniego.

7:00

1) W int. Jakuba o Boże błogosł. i łaskę nawrócenia.
2) + Krzysztof Głuszyński.

18:00

1) + Antoni Mazepa.
2) + Jan Wierzbieniec.

7:00

++ Stanisław Kruk w 1 roczn.
śmierci oraz za zmarłych Rodziców obu stron.

18:00

1) + Antoni Mazepa (12).
2) Dziękczynna z prośbą
o dalsze błogosł. dla Opiekuna
i członków Klubu Seniora.

7:00

1) + Marian Wałczyński w 5
roczn. śmierci.
2) ++ Za zmarłych z Bractwa
MB Szkaplerznej oraz z Rodzin
Bractwa.

18:00

1) + Antoni Mazepa (13).
2) ++ Za zmarłe członkinie,
za zmarłych z Rodzin członkiń
Róży św. Łucji.

8:00

+ + Ta d e u s z i We r o n i k a
Kmieć.

9:30

++ Katarzyna, Walenty.

11:00

++ Ryszard i Józef.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Antoni Mazepa (14).

18:00

+ Krystyna Welc - int. sąsiadów
bl. nr 5 os. 1000-lecia.

Poniedziałek 10 XI

Wtorek 11 XI

Środa 12 XI

Czwartek 13 XI

Piątek 14 XI

Sobota 15 XI

Niedziela 16 XI

W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:

8:00

++ Za zmarłych Józef i Katarzyna Obrzut.

6 grudnia g. 10.00

