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Niedziela Misyjna - „Idźcie i głoście”
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2011
Zglobalizowany świat pilnie potrzebuje ewangelizacji
Kościół może
ofiarować ludzkości i każdej
poszczególnej
osobie, poszukującej głębokich racji, by żyć
pełnią swojego
życia. Dlatego
też to właśnie
wezwanie rozbrzmiewa każdego roku w czasie
obchodów Światowego Dnia Misyjnego...
Idźcie i głoście

«Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam» (J 20, 21)

Te n c e l j e s t
wciąż stawiany
na nowo przez
sprawowanie
liturgii, zwłaszcza Eucharystii,
która kończy się
zawsze powtórzeniem polecenia zmartwychwstałego Jezusa,
skierowanego do apostołów: «Idźcie...» (Mt 28, 19). Liturgia jest
zawsze powołaniem «ze świata»
i nowym posłaniem «do świata»,
aby dawać świadectwo temu,
czego się doznało: zbawczej mocy
Słowa Bożego, zbawczej mocy
tajemnicy paschalnej Chrystusa...

Z okazji Jubileuszu Roku 2000
czcigodny Jan Paweł II na początku nowego tysiąclecia ery chrześcijańskiej stanowczo podkreślił potrzebę odnowienia zobowiązania,
by nieść wszystkim orędzie Ewangelii «z takim samym entuzjazmem
jak pierwsi chrześcijanie» (por. list ...To zadanie nie przestało być pilapost. Novo millennio ineunte, 58). ne. A wręcz, «misja Chrystusa OdJest to najcenniejsza posługa, jaką kupiciela, powierzona Kościołowi,
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nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy (...) obejmujemy spojrzeniem ludzkość,
przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że
w jej służbie musimy zaangażować
wszystkie nasze siły» (Jan Paweł
II, enc. Redemptoris missio, 1).
Nie możemy być spokojni, jeśli
pomyślimy, że po dwóch tysiącach
lat wciąż są narody, które nie znają
Chrystusa i nie słyszały jeszcze
Jego orędzia zbawienia...
Ewangelizacja globalna
Ewangelizacja jest procesem złożonym i obejmuje różne elementy. Jednym z nich, do których
w działalności misyjnej przywiązywano zawsze szczególną
wagę, jest solidarność. Jest to
również jeden z celów Światowego Dnia Misyjnego, który za
pośrednictwem Papieskich Dzieł
Misyjnych zachęca do pomocy
w realizacji zadań ewangelizacyjnych na terenach misyjnych.
Polega ona na wspieraniu instytucji, niezbędnych do utrwalania
i umacniania Kościoła przez katechistów, seminarzystów, kapłanów;
a także na wnoszeniu wkładu
w polepszanie warunków życia osób
w krajach, w których występują
w najpoważniejszej formie zjawiska ubóstwa, niedożywienia,
zwłaszcza dzieci, chorób, niedostatku opieki medycznej oraz instytucji
oświatowych. To również wchodzi
w zakres misji Kościoła...

Nasze oblicze - wyniki wyborów
Okręgi wyborcze w naszej Przychodnia „Med-Jar”: Budowlanych, Dziewiarska, Prof. Mieparafii
czysława Gębarowicza, 3-go Maja
Miejskie Przedszkole Nr 8: Basztowa, Boczna Słonecznej, Głęboka, Przyklasztorna, Słoneczna,
Osiedle Niepodległości, Osiedle
Słoneczne, Osiedle 1000-lecia.

numery nieparzyste od 49 do 87
i numery parzyste od 80 do 136,
Morawska, Na Skarpie, Spółdzielcza, Ks. Stanisława Stojałowskiego, Włókiennicza, Zbożowa, Żołnierska, Osiedle Kombatantów.

PiS - 398, PO - 269, Ruch Paliko- PiS - 375, PO - 303, Ruch Palikota - 80, SLD - 56, PSL - 46.
ta - 95, SLD - 72, PSL - 73.

- Czasy takich polityków, którzy
chcieli przejść do historii jako
ci, którzy zrobili coś wielkiego
i żeby historia - a nie wyborcy
- ich oceniła, dawno minęły. Nie
ma polityków na miarę Reagana, pani Thatcher, Kohla czy
wcześniej Adenauera. Najważniejsze dla polityków okazuje
się wygranie wyborów.
dr Tomasz Żukowski

I CZYTANIE: Wj 22, 20-26
Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych

REFREN PSALMU: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.
II CZYTANIE: 1 Tes 1, 5c-10
Służyć Bogu żywemu i oczekiwać
Jego Syna

EWANGELIA: Mt 22, 34-40
Największe przykazanie

Gdy faryzeusze dowiedzieli
się, że Jezus zaniknął usta saduceuszom, zebrali się razem,
a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go
na próbę: „Nauczycielu, które
przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział:
„«Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym swoim
umysłem». To jest największe
i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego
jak siebie samego». Na tych
dwóch przykazaniach opiera się
całe Prawo i Prorocy»”.
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

Dokąd zmierzasz, Polsko?
...Obok akcentowanych problemów znalazło się tu bardzo wiele
czystych złośliwości, niepodpartych podstawową wiedzą na ten
temat, np. rzucane przez Janusza
Palikota opowieści, że Kościół nie
płaci podatków i że jest w posiadaniu jakichś niezwykłych pieniędzy. Jeżeli ktoś choć trochę myśli,
to widzi, ile ludzie dają na tacę
- są to naprawdę grosze wobec
potrzeb parafii (elektryczność,
remonty, konserwacje, pensje dla
kościelnego, organisty itp.). Ale
ci, którzy nie chodzą do kościoła,
łatwo formułują takie oskarżenia,
a im podobni łatwo je kupują.
Tymczasem ofiary na tacę składają najbiedniejsi, bo to głównie oni
przychodzą do kościoła. Od ludzi
bogatych większych pieniędzy
najczęściej nie można się spodziewać, a klasa średnia praktycznie
przestała już istnieć, bo system
kapitalistyczny doprowadził
w Polsce do zniszczenia tej grupy
ludzi...

podatek od wszystkich mieszkańców parafii, także nie chodzących
do kościoła i niewierzących.
A więc także od ludzi Palikota.
I co oni na to?...
...Kościół nie chce ani przywilejów dla duchowieństwa, ani
specjalnych praw. Chcemy tylko
normalnego porządku prawnego - państwa prawa, jak się to
dziś szumnie nazywa. Chcemy
sprawiedliwości i uczciwości.
Nie wolno mówić o miłości,
a praktycznie szerzyć nienawiść.
Przerabialiśmy już tę lekcję...

...Niech więc obudzi się katolicka
solidarność. Nie możemy dać się
„zatupać”. Kościół to poważna
instytucja, a naród polski jest
większy niż grupa p. Palikota.
Zwyciężyliśmy carat, okupantów
niemieckich i bolszewickich i teraz musimy zwyciężyć. I o to
módlmy się do Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski.
ks. Ireneusz Skubiś
...Przykładem nieprawdy niech
Niedziela nr 43 /fragmenty/
będzie np. fakt, że księża płacą

Po wyborach o polityce
adresem Kościoła, zapowiedzi
uderzenia w wartości chrześci
jańskie, w chrześcijański model
rodziny, wychowania ani propagowanie dewiacji pod płaszczykiem edukacji seksualnej. Na
razie to tylko głośne hasła propagandowe, które mogą się rozwiać
jak dym, a chwilowy sukces tych
skrajnych grup może się okazać
Wynik wyborów odzwierciedla sezonową efemerydą.
stan umysłów, poglądy i system
wartości pewnej grupy ludzi ży- Tym bardziej więc potrzebna jest
jących w społeczeństwie. Jest praca i świadectwo ludzi wieoczywiste, że zwłaszcza skrajne rzących w duchu Ewangelii
poglądy niektórych obywateli Chrystusowej dla dobra rodzin
to rezultat nie obiektywnych i społeczeństwa. Kościół nie może
informacji i prawidłowo ukształ zrezygnować zwłaszcza z obrony
towanych dojrzałych postaw, ale życia ludzkiego wobec propagowaskutek podstępnych, wyrafinowa- nia zabijania nienarodzonych czy
nych, długofalowych, manipulacji eutanazji, obrony prawa Bożego
medialnych, kłamliwej reklamy, i naturalnego w dziedzinie małogromnej przewagi środków żeństwa i rodziny, gdyż nie chodzi
materialnych i medialnych nie- tu o wartości konfesyjne, ale
których ugrupowań.
o wartości ogólnoludzkie. Kościół
nie powinien się też obawiać zaAtak na wartości ogólnoludz- rzutu nienowoczesności, gdyż ma
kie
być światłem świata i solą ziemi.
Kościół to nie ustanowiona przez
Dla katolików, a nawet dla chrześci- ludzi organizacja, ale - jak mówi
jan w ogóle, nie mogą być obojętne Pismo Święte - świątynia Boża,
buńczuczne zapowiedzi wolności a przecież tego, kto by chciał
dla narkotyków, zakłócenia po- zniszczyć świątynię Bożą, zniszkoju społecznego, groźby pod czy Bóg!
Jesteśmy już po wyborach. Minął
pierwszy szok i niedowierzanie.
Pozostaje pewien niesmak, niepokój i obawy, że na znaczące
pozycje mogli dostać się ludzie,
których deklaracje i obietnice nie
świadczą ani o intencjach budowy
dobra wspólnego, ani o poczuciu
odpowiedzialności

Państwo bez sprawiedliwości to uzasadniane religijnie”, gdyż „to, co
banda rozbójników
między ludźmi jest słuszne, rozstrzyga się na gruncie odniesienia
W kontekście refleksji nad nową do Bóstwa”. Jego zdaniem, „służba
sytuacją polityczną, ukształtowa- prawu i zwalczanie panowania
ną po wyborach, warto odwołać się niesprawiedliwości jest i pozostaje
do nauki Ojca Świętego skierowanej podstawowym zadaniem polityka”.
do polityków podczas odbytej W tej historycznej chwili, gdy człowe wrześniu br. pielgrzymki do wiek osiągnął władzę dotychczas
Niemiec, czołowego kraju Unii Eu- niewyobrażalną, zadanie to staje
ropejskiej. Benedykt XVI przed- się szczególnie naglące. Człowiek
stawił tam wzorzec prawdziwego jest w stanie zniszczyć świat; może
polityka. Wzywał, aby politycy manipulować samym sobą. Do czego
modlili się o mądre serca, zdolne zdolny jest człowiek odrzucający
odróżnić dobro od zła. W nawią- Boga i jakie oblicze może przybrać
zaniu do św. Augustyna mówił, naród, który mówi takiemu Bogu
że państwo bez sprawiedliwości to «nie», ukazały pod koniec wojny
banda rozbójników. Politycy powin- straszne obrazy z obozów koncenni odkryć, że gwarancją wolności tracyjnych oraz nienawiść do Boga
jest fundament wartości. Religia na Wschodzie” - przypominał
potrzebuje wolności, wolność po- Papież.
trzebuje religii. Przekonywał, że
prawda o istnieniu Boga stanowi Bóg jest blisko człowieka
fundament praw i równości człowieka, jego godności i odpowie- Dzisiaj ukryci zwodziciele, fałdzialności. Dlatego wzywał do szywi prorocy, sekciarze, poliwspólnej obrony człowieka, stworzo tyczni doktrynerzy usiłują nie
nego na obraz i podobieństwo Boga. zadowolenie społeczne skierować
Wzywał do obrony jego niena- w stronę Kościoła, czego doworuszalnej godności - od narodzin dem jest fala agresji i nienawiści
po naturalną śmierć. Ostrzegał, w mediach. Cieszymy się i jesteś
że kiedy człowiek nie zna Boga, my wdzięczni za dar wolności.
łatwo nim manipulować, ale wiara Ale jesteśmy też przerażeni, kiedy
w Niego winna się ukonkret- widzimy straszliwe rzeczy, do
niać we wspólnych działaniach, których z tego powodu dochodzi.
których podstawą jest miłość „Zaufajmy Bogu, którego moc
i solidarność z bliźnimi.
przejawia się przede wszystkim
we współczuciu i przebaczeniu”
Służba prawu i zwalczanie -apelował Papież. Zapewnił, że
niesprawiedliwości - zadania Bóg jest Bogiem naszego zbapolityka
wienia i że „zawsze, a zwłaszcza
w czasach niebezpieczeństwa
Benedykt XVI podkreślał podczas i wstrząsów, jest blisko nas, Jego
pielgrzymki w Niemczech, że nie serce bije dla nas, pochyla się nad
wystarczą prawa ludzkie oparte nami”. Aby jednak „moc Jego mijedynie na konsensusie, musi być łosierdzia mogła dotknąć naszych
uwzględnione także prawo Boże serc, konieczne jest otwarcie na
i prawo naturalne. Wyjaśnił, że Niego, potrzebna jest gotowość
„w odniesieniu do wielkiej części do zaniechania zła i wydostania
spraw, które należy regulować pod się z obojętności oraz zrobienie
względem prawnym, zagadnienie miejsca na Jego słowo. Bóg szawiększości może być kryterium nuje naszą wolność. On nas nie
wystarczającym. Oczywiste jest jed- zmusza” -mówił Benedykt XVI.
nak, że w podstawowych kwestiach Niech te wskazania Ojca Święprawa, których stawką jest godność tego, skierowane do polityków,
człowieka i człowieczeństwa, zasada będą i dla nas pouczeniem na
większościowa nie wystarcza”. czas obecnych doświadczeń.
Papież przypomniał, że „w historii
Ks. Waldemar Kulbat
przepisy prawne były niemal zawsze
Niedziela nr 43

Wyniki liczenia wiernych
Parafia
Dekanat
Jarosław II

Liczba
wiernych
w parafii

Chrystusa
Króla

5000

Praktyki
niedzielne
w dniu
16 X
2011
(ogółem)
1551

Obecni w Mszach
św. w dniu
16 X 2011

Liczba rozdanych komunii św. w dniu
16 X 2011

mężczyźni

kobiety

m ę ż czyźni

kobiety

670

881

109

281

Ks. Proboszcz od 5000 mieszkańców płaci 2396 zł podatku (od każdej osoby
zameldowanej). Jest to niezależne od dochodu z int. mszalnych, lub ich braku.
Trzeba dodać, że każdy ksiądz płaci jeszcze drugi podatek z racji zatrudnienia
w szkole. Parafia płaci także normalny podatek od nieruchomości.

Chrystus Królem



Kościół kształtował polską histo- Świetlica „U KOLPINGA”
rię, tożsamość, kulturę – duszę Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak, Maria
Konopelska. Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Barbara Kapała,
narodu
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 - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
24 X
Stażystki

Księża biskupi, którzy służyli w wojsku, przewodniczyli Mszy św. z udziałem 700
kapłanów (byłych alumnów-żołnierzy) w kościele związanym z działalnością patriotyczno-religijną ks. Jerzego Popiełuszki (również byłego alumna-żołnierza)

W latach 1959-80, wbrew zawartym porozumieniom państwoKościół, do wojska przymusowo
wcielono około 3000 kleryków
z seminariów duchownych. Młodzi alumni byli tam szykanowani
poprzez wykonywanie ciężkich,
często bezsensownych prac fizycznych, uniemożliwianie praktyk
religijnych, fizyczne i psychiczne
znęcanie się, a także zachęcanie do porzucenia seminariów
i łatwiejsze znalezienie mieszkania, pracy oraz miejsca na świeckich uczelniach. Funkcjonowały
3 jednostki specjalizujące się
w „wychowywaniu” kleryków:
w Szczecinie-Podjuchach, Brzegu
oraz Bartoszycach. Wielu z nich
już zmarło. Inni są posunięci
w latach lub doświadczają choroby.
Jednym z alumnów zmuszonych
do odbycia służby wojskowej
był bł. ks. Jerzy Popiełuszko,
który odbywał ją w Bartoszycach
w latach 1966-68.

Nasz ks. prałat Andrzej Surowiec
został wyciągnięty z Seminarium Duchownego w Przemyślu
w październiku 1973 r. i został
wcielony na 2 lata do specjalnej
jednostki kleryckiej w Brzegu koło
Wrocławia.
Blisko 700 byłych alumnów – żołnierzy uczestniczyło we wtorek 18
października w auli Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie w konferencji poświęconej
jednostkom kleryckim. W konfe-

rencji uczestniczyli m. in. kard.
Kazimierz Nycz, abp Sławoj Leszek Głódź, bp Jan Wątroba oraz
biskup polowy WP Józef Guzdek.
Podczas konferencji wręczone
zostały medale bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ustanowione w tym roku
przez ordynariusza wojskowego.
Konferencję przygotowali wspólnie Ordynariat Polowy WP oraz
Wydział Socjologii Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Była ona kolejnym punktem trwającego od poniedziałku spotkania
byłych alumnów-żołnierzy.
Mszą św. pod przewodnictwem
abp. Sławoja Leszka Głódzia
zakończyło się dwudniowe spotkanie byłych alumnów-żołnierzy,
którzy w latach 1959-80 pełnili
przymusową służbę wojskową.
Do kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu – sanktuarium ks.
Jerzego Popiełuszki przybyło ok.
700 księży z kraju i zagranicy.
W homilii metropolita gdański,
abp Sławoj Leszek Głódź wezwał
do obrony krzyża i właściwego
miejsca Kościoła w przestrzeni
publicznej. Po Mszy św. kapłani
udali się na modlitwę przy grobie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wtorek
25 X
G. Hejsak

Środa
26 X
E. Chmura
J. Niemczycka

Czwartek
27 X

Piątek
28 X

Ł. Rzepa

B. Hofbauer

Kącik Sekcji Literackiej
Kiedy przesuwam
w dłoniach
drewniane paciorki
myślę
o Tobie
Matko
nauczycielko
wiary i miłości
Tobie

zawierzam
radość codzienną
troski i smutki
Tobie powierzam
me życie
dziecinne
jak Kochanej Matce
Aleksandra L.
Natalia L.

Tenis stołowy
V Liga

Aktualne wyniki
PKS KOLPING III - Górnovia Górno 10 : 7

Punkty: Kowal - 3, A. Rejterowski - 3, Zastyrec - 2,5, Suchy - 1,5.

V Liga

LZS Kąkolówka - PKS KOLPING IV 6 : 10

Punkty: Mroczka - 4, M. Rejterowski - 3,5, Zaborowski - 2,5.

Ojcowska wizyta
15.X. odwiedził naszą
parafię Bp
Edward Dajczak z Koszalina. Najpierw
zwiedził Helusz i spotkał
się z przedstawicielami Kręgów
Domowego
Kościoła, a następnie przewodniczył modlitwom w naszym kościele
zarówno podczas nabożeństwa jak i w czasie Mszy św. Piękne przykłady
z kazania i ze spotkania z młodzieżą spowodowały wiele wzruszeń i głęboko zapadły w serca. Ksiądz Biskup również był pod dużym wrażeniem
tego co, u nas zobaczył i podzielił się tym z innymi biskupami.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 23 X 11 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, T. Sabat.
g o d z . 1 6 : 0 0 - J. Gwóźdź,
T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 30 X 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna
PONIEDZIAŁEK – Ministranci
+ Lektorzy, Rodziny powołanych
WTOREK – Róża VI św.
Krzysztofa - p. Osuch
ŚRODA – Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
CZWARTEK – Armia Pana +
Wspólnota osób zbierających
składki na inwestycje
PIĄTEK - Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
SOBOTA – Róża XVI św. Klary p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń

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 Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny.
Pamiętajmy o modlitwie w intencji
misjonarzy, zwłaszcza pochodzących z naszej diecezji.
3. Dzisiejsza składka przeznaczona
na potrzeby misji.
4. W poniedziałek (24 X) przypada
liturgiczne wspomnienie bł. Jana
Wojciecha Balickiego – byłego
rektora naszego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Modlimy
się o jego kanonizację. Relikwie
Błogosławionego znajdują się
w naszej kaplicy Miłosierdzia
Bożego, dlatego wspominamy go
w kanonie każdej Mszy św.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 24
X 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 8 m. 1-20 oraz
29 X 2011 (sobota rano) os. 1000lecia bl. 9 m. 1-18.
6. Bardzo dziękujemy za ofiary na
ornat z wizerunkiem Jana Pawła II
- będzie to dar parafii na 30-lecie
istnienia naszej wspólnoty obcho-

dzone w dzień Odpustu.
7. 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.
8. Przed uroczystością Wszystkich Świętych pamiętamy o uporządkowaniu grobów zarówno
rodzinnych jak i tych całkowicie
zapomnianych.
9. Przed kościołem można jeszcze
zamówić znicze, które po domach rozniesie młodzież z KSM
i Oazy.
10. W dzisiejszej gazetce zostały
opublikowane wyniki liczenia
wiernych w kościele, jak i wyniki
wyborów parlamentarnych. Jedne
i drugie są niepokojące i powinny
stać się przedmiotem naszej głębokiej refleksji, a przede wszystkim
rozliczenia przed Panem Bogiem.
11. Czy można głosować na ugrupowanie głoszące walkę z kościołem i krzyżem – odpowiedzialność
w sumieniu czyli przed Panem Bogiem. O tym również przeczytamy
w dzisiejszej gazetce.

W Heluszu stanął bł. Jan Balicki

+ Stanisław Kanclerz (23).

11:00

+ Emilia Brzezińska (25).

++ O radość życia wiecznego
dla Andrzeja Wysockiego
w 3 roczn. śmierci; Rodzice:
12:15 Stanisława i Franciszek oraz
dziękczynna za otrzymane
łaski i szybki powrót do zdrowia.
16:00

+ Władysław Cygan.

18:00

++ Bronisława, Walenty.
Poniedziałek 24 X

1) + Emilia Brzezińska (26).
7:00 2) + Józef w 1 roczn. śmierci.
1) + Stanisław Kanclerz (24).
18:00
2) + Kazimiera Czepiel.
Wtorek 25 X

1) + Emilia Brzezińska (27).
2) O zdrowie dla Reginy
Fryń.
1) + Stanisław Kanclerz (25).
18:00 2) ++ Weronika, Antoni Bartman.
7:00

Środa 26 X

1) ++ Romana i Władysław.
7:00
2) ++ Marta, Jadwiga.
1) + Stanisław Kanclerz (26).
18:00
2) + Emilia Brzezińska (28).
1) + Emilia Brzezińska (29).
2) ++ Janina, Czesław.
1) + Stanisław Kanclerz (27).
18:00 2) + Stanisław w 11 roczn.
śmierci.
Piątek 28 X

15.10.2011 r. os. 1000-lecia bl. 4
m. 1-26. Sprzątali i ofiara: Pietruszewska, Piróg. Razem – 20 zł na
środki czystości i kwiaty.
17.10.2011 r. os. 1000-lecia bl. 5
m. 1-28. Sprzątali i ofiara: Welc,
Rychtyk. Razem – 30 zł na środki Po rocznym oczekiwaniu, odlewnik z Łowiec wywiązał się z przyjętego
czystości i kwiaty.
zamówienia i pobranej zaliczki. Potrzebna była interwencja Policji.
Pozostałe figury wykonuje już artysta z naszej parafii.

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

9:30

7:00

za sprzątanie kościoła:

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

Za parafian.

Czwartek 27 X

D z i ę k u j e m y ...

Zapowiedzi przedślubne

Niedziela 23 X
8:00

1) + Emilia Brzezińska (koniec
greg.).
7:00
2) ++ Władysław w 14 roczn.
śmierci i za Rodziców.
1) + Stanisław Kanclerz (28).
18:00
2) + Tadeusz.
Sobota 29 X

7:00

1) O błogosł. Boże dla Marceliny w dniu urodzin.
2) + Jadwiga Sibiga - int. od
sąsiadów.

18:00

+ Stanisław Kanclerz (29).

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
24.10.87 – Leszek i Maria K.
24.10.87 – Wiesław i Lucyna Ch.
24.10.92 – Andrzej i Wioletta t.
24.10.92 – Krzysztof i Renata B.
25.10.97 – Piotr i Małgorzata Sz.
25.10.97 – Andrzej i Beata S.
25.10.08 – Piotr i Ewa B.
26.10.91 – Adam i Barbara S.
27.10.84 – Tadeusz i Ewa T.
28.10.89 – Jan i Ewa R.
28.10.95 – Jan i Mariola H.
28.10.06 – Łukasz i Wioletta B.

29.10.83 – Krzysztof i Elwira K.
29.10.94 – Leszek i Lucyna B.

w rocznicę śmierci:

26.10.83 – Michał Metyk
27.10.83 – Józef Stasiak
24.10.88 – Karol Gumiński
29.10.97 – Władysław Chamik
24.10.98 – Maria Kochan
24.10.98 – Janusz Kotyla
28.10.00 – Stanisław Kołodziejczyk
29.10.01 – Jan Rebuś
24.10.02 – Janina Metyk
28.10.08 – Aurelia Łoza

Niedziela 30 X

++ W 4 roczn. śmierci Gliniany
8:00
Katarzyna, Zygmunt.
+ Stanisław Kanclerz (koniec
9:30
greg.).
Dziękczynna z prośba o błogosł.
11:00 Boże i opiekę MB dla Moniki
w dniu urodzin.
12:15

Za parafian.

