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Niedziela Misyjna - „Misje - świadectwo miłości i komunii”.
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2010
Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji. /fragmenty/
Drodzy bracia i siostry!
Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego stanowią dla wspólnot diecezjalnych
i parafialnych, instytutów życia konsekrowanego, ruchów kościelnych
i dla całego ludu Bożego okazję
do odnowionego zaangażowania
w głoszenie Ewangelii i nadania
działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu
misyjnego. To doroczne
spotkanie zachęca nas
do głębszego przeżywania spotkań liturgicznych
i katechetycznych, charytatywnych i kulturalnych,
przez które Jezus Chrystus gromadzi nas przy
stole swojego Słowa oraz
Eucharystii, abyśmy mogli zakosztować daru Jego
obecności, uformować
się w Jego szkole i coraz
bardziej świadomie żyć
w zjednoczeniu z Nim,
Nauczycielem i Panem...
... «Chcemy ujrzeć
Jezusa» (J 12, 21) —
z taką prośbą w Ewangelii św. Jana zwraca się
do apostoła Filipa kilku
Greków, którzy przybyli
do Jerozolimy. Rozbrzmiewa
ona również w naszych sercach
w październiku, miesiącu, który
przypomina nam, że obowiązek
i zadanie głoszenia Ewangelii należy do całego Kościoła, «z natury
swojej misyjnego» (Ad gentes, 2)
i zachęca nas, byśmy propagowali
nowość życia, na które składają się
z autentyczne relacje, we wspólnotach budowanych na Ewangelii.
W społeczeństwie wieloetnicznym,
w którym szerzą się coraz bardziej
niepokojące formy samotności
i obojętności, chrześcijanie muszą
zdobyć umiejętność dawania znaków nadziei i stawania się braćmi
wszystkich, kultywując wielkie
ideały zmieniające historię, a także — bez fałszywych iluzji bądź
nieuzasadnionych lęków — winni
starać się uczynić z naszej planety

dom wszystkich narodów.
Tak jak greccy pielgrzymi sprzed
dwóch tysięcy lat, również ludzie
w naszych czasach, choć nie zawsze świadomie, proszą wierzących nie tylko o to, by «mówili»
o Jezusie, lecz by «ukazali» Jezusa,
ukazali jaśniejące Oblicze Odkupiciela w każdym zakątku ziemi

pokoleniom nowego tysiąclecia,
zwłaszcza młodym na wszystkich
kontynentach, którzy są uprzywilejowanymi adresatami i podmiotami
ewangelicznego orędzia. Powinni
oni odczuć, że chrześcijanie niosą
słowo Chrystusa, ponieważ On
jest Prawdą, ponieważ odnaleźli
w Nim sens, prawdę swego życia.
Podstawą powyższych rozważań jest misyjne zadanie, które
otrzymali wszyscy ochrzczeni
i cały Kościół, którego nie można
jednak zrealizować w sposób
wiarygodny bez głębokiego nawrócenia osobistego, wspólnotowego i pastoralnego. Świadomość
powołania do głoszenia Ewangelii
pobudza bowiem nie tylko każdego pojedynczego wiernego, ale
wszystkie wspólnoty diecezjalne

i parafialne do całkowitej odnowy
i do coraz większego otwarcia się
na współpracę misyjną między
Kościołami, by orędzie Ewangelii
dotarło do serca każdego człowieka, każdego ludu, kultury, rasy, narodowości, pod każdą szerokością
geograficzną.
Świadomość tę rozbudza działalność kapłanów fidei
donum, osób konsekrowanych, katechistów,
świeckich misjonarzy,
którzy wciąż starają
się umacniać komunię
kościelną, tak aby «międzykulturowość» mogła znaleźć swoje miejsce w modelu jedności,
w którym Ewangelia jest
zaczynem wolności i postępu, źródłem braterstwa, pokory i pokoju...
  
...Umiłowani, w tym
Światowym Dniu Misyjnym, w którym oczami duszy patrzymy na
niezmierzone obszary
misyjne, poczujmy, że
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zadanie
Kościoła, jakim jest głoszenie Ewangelii. Misyjny zapał był zawsze znakiem
żywotności naszych Kościołów,
a ich współpraca jest szczególnym
świadectwem jedności, braterstwa
i solidarności, nadającym wiarygodność zwiastunom Miłości,
która zbawia.
Dlatego jeszcze raz zachęcam
wszystkich do modlitwy i do
wspierania — pomimo trudności ekonomicznych — braterską
i konkretną pomocą młodych
Kościołów. Ten wyraz miłości
i jedności, przekazany za cennym
pośrednictwem Papieskich Dzieł
Misyjnych, którym jestem bardzo
wdzięczny, umożliwi formację kapłanów, kleryków oraz katechistów
na najbardziej odległych terenach
misyjnych i doda odwagi młodym
wspólnotom kościelnym...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Syr 35,12-14.16-18

Modlitwa biednego przeniknie obłoki

REFREN PSALMU: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
II CZYTANIE: 2 Tm 4,6-9.16-18

Ufność Pawła po życiu poświęconym
Bogu

EWANGELIA: Łk 18,9-14

Wysłuchana modlitwa skruszonego
grzesznika

J

ezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są
sprawiedliwi, a innymi gardzili,
tę przypowieść: „Dwóch ludzi
przyszło do świątyni, żeby się
modlić, jeden faryzeusz, a drugi
celnik. Faryzeusz stanął i tak się
w duszy modlił: »Boże, dziękuję
Ci, że nie jestem jak inni ludzie,
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy,
albo jak i ten celnik. Poszczę dwa
razy w tygodniu, daję dziesięcinę
ze wszystkiego, co nabywam«.
Natomiast celnik stał z daleka
i nie śmiał nawet oczu wznieść
ku niebu, lecz bił się w piersi
i mówił: »Boże, miej litość dla
mnie, grzesznika«. Powiadam
wam: Ten odszedł do domu
usprawiedliwiony, nie tamten.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się
uniża, będzie wywyższony”.
Z okazji Dnia Niepodległości

10.XI. g. 19.00
Koncert Chopinowski
w naszym kościele

Różaniec

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

Różaniec

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



Chrystus Królem

Kościelna ziemia zagrabiona
i odzyskana
Kościołowi po 1989 r. przekazano łącznie ok. 90 tys. hektarów. Komuniści odebrali
wcześniej ok. 140 tys.
Przed II wojną światową posiadał ok. 383 tys. hektarów
gruntów. Po wojnie większość,
bo 220 tys. ha, została na terenach
włączonych do ZSRR. Z danych
dawnego Urzędu do spraw Wyznań wynika, że zaraz po wojnie
wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe posiadały na terenach
Polski centralnej, czyli tych, które
były w granicach Polski przed
1939 i po 1945 roku, 177 630 ha.
Ile dokładnie z tej powierzchni
posiadał Kościół katolicki – nie
wiadomo. Szacuje się, że 95 proc.
(ok. 170 tys. ha).
Tę ziemię komuniści zabrali
Kościołowi niemal w całości,
choć nie od razu. W 1944 r. w
reformie rolnej Kościół stracił jedynie działki leśne o powierzchni
większej niż 25 ha.
Początek grabieży
Grabież majątku kościelnego
zaczęła się w 1948 r. i trwała
do 1965 r. Na początek państwo
zajęło dobra zakonów: szpitale,
apteki (np. bonifratrzy i kamilianie mieli ich sieć w całej Polsce), sanatoria, ośrodki pomocy.
W 1937 r. zgromadzenia zakonne
prowadziły 274 szpitale, które
dysponowały 35 tys. łóżek. Jaka
część z nich ocalała po wojnie i ile
z nich zakony odbudowały – nie
wiadomo. Wiadomo natomiast, że
tylko na Śląsku w 1951 r. państwo
zajęło 23 katolickie szpitale.
Jednocześnie państwo zajmowało szkoły, internaty, sierocińce,
przedszkola, żłobki, ośrodki pomocy, które były własnością instytucji kościelnych. Tylko zakony
w 1948 r. prowadziły 153 szkoły. Z dokumentów wynika, że
do 1956 r. państwo przejęło
65 takich przedszkoli, 31 zakładów wychowawczych oraz
11 internatów dla studentów.
W styczniu 1950 r. komuniści
przejęli Caritas z jego wszystkimi
placówkami – przytułkami, kuchniami dla ubogich, domami noclegowymi, ambulatoriami. Majątek
ruchomy Caritasu wyceniano
w tym czasie na 20 mln zł.
Państwo zaczęło zajmować
grunty kościelne po uchwaleniu
przez Sejm 20 marca 1950 r. tzw.
ustawy o przejęciu dóbr martwej
ręki. Gwarantowała ona Kościołowi pozostawienie gospodarstw
do 50 ha w centralnej Polsce
i 100 ha na tych ziemiach w województwach śląskim, poznańskim

i pomorskim, które przed 1939
r. leżały w granicach II RP. Jednak od początku zapisy te były
łamane. To m.in. było powodem
powstania po 1989 r. Komisji
Majątkowej.
Ks. prof. Dariusz Walencik,
prawnik, autor wydanej dwa lata
temu książki „Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego
w postępowaniu przed Komisją
Majątkową”, podaje, że według
Urzędu do spraw Wyznań tylko
w 1950 r. państwo przejęło 980
nieruchomości o powierzchni 66
tys. ha, które należały do wszystkich związków wyznaniowych.
W połowie stycznia 1951 r.
zabranych gruntów było już
89 tys. ha (dane Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych).
W tych dokumentach nie wyszczególniono, ile ziemi należało
do poszczególnych związków
wyznaniowych, choć wiadomo,
że większość była własnością
Kościoła katolickiego.
Czesław Janik ze Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum
podaje 89 tys. ha jako pełną
powierzchnię przejętych gruntów
kościelnych, gdyż, jak tłumaczy,
nie ma późniejszych całościowych spisów. Wiadomo jednak,
że po styczniu 1951 r. grunty
te nadal przejmowało państwo.
Ile? Nie ma dokładnych danych.
W różnych publikacjach padają
liczby od 90 do 155 tys. ha ziemi.
Z obliczeń ks. prof. Walencika wynika, że państwo zajęło w sumie
w Polsce centralnej ok. 144 tys. ha
ziemi, która należała do wszystkich związków wyznaniowych.
Skąd się wzięły owe 144 tys. ha?
– Z danych Urzędu ds. Wyznań
oraz informacji Ministerstwa
Finansów o podatku gruntowym
płaconym przez Kościoły i związki wyznaniowe w 1965 r. wynika,
że łącznie posiadały one 33 675 ha
gruntów, z tego 32 tys. ha ziemi
było własnością Kościoła katolickiego. Odejmujemy to od 177
tys. ha gruntów, które posiadały
przed przejęciem przez państwo
wszystkie związki wyznaniowe
– wylicza ks. Walencik.
Wynik to właśnie 144 tys. ha.
Szacuje się, że z tego 138 tys. należało do Kościoła katolickiego.
Bardziej skomplikowana sytuacja
była na ziemiach zachodnich
i północnych. W 1946 r. władze
uznały, że polskie parafie, klasztory są właścicielami nieruchomości, które przed 1939 r. należały do niemieckiego Kościoła.
Jednak w 1959 r. Sąd Najwyższy
orzekł, że Kościół w Polsce nie
jest podmiotem prawa publicz-

nego, a w związku z tym majątek
niemieckich parafii i klasztorów
przechodzi na własność państwa.
Kościół zachował na tych terenach mniej niż 300 hektarów.
Sytuacja się zmieniła, gdy
na czele PZPR stanął Edward
Gierek. W czerwcu 1971 r. Sejm
przyjął ustawę uwłaszczeniową.
W ten sposób Kościół katolicki
stał się prawowitym właścicielem na Ziemiach Odzyskanych
4700 poniemieckich kościołów
i kaplic, ok. 1500 innych budynków (klasztorów, plebanii,
wikarówek, organistówek) oraz
830 ha ziemi (inne Kościoły
i związki wyznaniowe otrzymały
ok. 170 budynków, w tym 100
kościołów oraz kilkadziesiąt ha
ziemi). W 1973 r. Kościół uzyskał
jeszcze 629 nieruchomości (inne
Kościoły 33). Nie był to cały majątek pozostawiony przez Kościół
niemiecki.
Państwo oddaje
17 maja 1989 r. Sejm przyjął
ustawę o stosunku państwa do
Kościoła katolickiego, która po
pierwsze uznała, że wszystkie
nieruchomości posiadane przez

Kościół są jego własnością. Po
drugie została powołana rządowo
-kościelna Komisja Majątkowa,
która w tzw. trybie regulacyjnym
miała przywrócić kościelnym
osobom prawnym ich własność
zabraną przez państwo m.in.
z pogwałceniem ustawy z 20 marca 1950 r. (czyli gwarantującej pozostawienie gospodarstw kościelnych do 50 albo 100 ha). Ustawa
bowiem nie została zniesiona i co
może wydać się dziwne, obowiązuje do dzisiaj. Przewidywano,
że komisja, w której zasiadło po
sześciu przedstawicieli strony
państwowej i kościelnej, zakończy prace w kilka miesięcy.
Do komisji do końca 1992
r. wpłynęło 3063 wniosków
o zwrot nieruchomości, z których
jedna piąta (666) została odrzucona. Na orzeczenie wciąż czeka
215 wniosków. Na początku
w orzeczeniach komisji obowiązywała zasada: hektar za hektar.
W 2001 r. Komisja Wspólna Rządu
i Episkopatu ustaliła, że Komisja
Majątkowa przyjmie zasady
obowiązujące w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czyli
że podstawą ustalenia wysokości odszkodowania – zarówno

w formie nieruchomości zamiennej, jak i wypłacanych pieniędzy
– jest wartość kościelnej nieruchomości w dniu przejęcia, a obliczona według cen obowiązujących
w dniu orzekania o odszkodowaniu. To skomplikowało proces
oddawania nieruchomości.
Komisja w ciągu niemal 20 lat
zwróciła Kościołowi 60 771 ha
ziemi, w tym 1,5 tys. ha lasów.
Kościół odzyskał także 490 budynków i lokali, m.in. 26 szkół,
19 szpitali, dziewięć przedszkoli,
osiem domów dziecka, dawny
Dom Katolicki im. Piusa XI przy
ul. Nowogrodzkiej w Warszawie
(dziś Teatr Muzyczny Roma,
a przed wojną siedziba centrali
Akcji Katolickiej). W sprawach,
w których zwrot własności nie
był możliwy, komisja przyznała
odszkodowania i rekompensaty
– 107, 5 mln zł.
Decyzje polityczne
Kościół katolicki uzyskał także
możliwość otrzymania ziemi rolnej na ziemiach zachodnich i północnych. Umożliwiła to w 1991
r. nowelizacja ustawy o stosunku
państwa do Kościoła katolickiego

i dodanie do niej art. 70a. Upoważniono wojewodów na tych
ziemiach do przekazywania gruntów rolnych kościelnym osobom
prawnym pod warunkiem, że po
pierwsze wielkość gospodarstwa
parafialnego nie przekroczy 15
ha, diecezji i seminariów – 50
ha, a gospodarstw zakonnych – 5
ha, chyba że prowadzą one działalność charytatywno-opiekuńczą
lub oświatowo-wychowawczą
– wówczas obszar ich może wynosić do 50 ha. Po drugie grunty
te mogły pochodzić wyłącznie
z Zasobów Własności Rolnej
Skarbu Państwa.
Dlaczego uchwalono tę nowelę? Otóż, po 1989 r. episkopat
wystąpił do Sądu Najwyższego
o anulowanie jego orzeczenia
z 1959 r., w wyniku którego cały
poniemiecki majątek kościelny na
ziemiach północnych i zachodnich stał się własnością państwa.
Pod wpływem nacisków politycznych Kościół wycofał ten wniosek. Obawiano się, że orzeczenie
korzystne dla Kościoła spowoduje
lawinę wniosków o zwrot majątku
na Ziemiach Odzyskanych. W ladokończenie na str. 3
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Kościelna ziemia zagrabiona i odzyskana
dokończenie ze str. 2
tach 70. Kościół przejął tam część
poniemieckiego majątku kościelnego. Rząd Jana Bieleckiego
w zamian za wycofanie wniosku
i jako częściową rekompensatę
zaproponował uzupełnienie ustawy
z 1989 r. o art. 70a.
W uzasadnieniu ustawy rząd
przewidywał, że gdyby wszystkie
kościelne osoby prawne na Ziemiach Odzyskanych wystąpiły
o przekazanie, to maksymalnie
dostałyby ok. 30 tys. ha ziemi
rolnej. Rząd przedstawiał to jako
częściową rekompensatę za 220
tys. ha utraconych na wschodzie.
Według informacji MSWiA
z 2005 r. wszystkie związki wyznaniowe – taki przepis istnieje
bowiem w pozostałych ustawach
wyznaniowych – uzyskały w ten
sposób 39,5 tys. ha gruntów.
W 2006 r. na wniosek rządu Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu
rozszerzyła działanie komisji na
tereny ziem północnych i odzyskanych. Była to decyzja komisji,
a nie parlamentu.
Ile Kościół odzyskał
W sumie po 1989 r. Kościół katolicki uzyskał od Agencji Nieruchomości Rolnych 76 tys. ha ziemi.
To jest to, co otrzymał w ramach
uwłaszczenia, orzeczeń Komisji
Majątkowej i decyzji wojewodów.
Poza tym szacuje się, że od kilku
do kilkunastu tysięcy ha ziemi
otrzymał od jednostek samorządu
terytorialnego, co w sumie może
dawać ok. 90 tys. ha ziemi.
W Polsce centralnej, gdzie Kościół utracił ok. 140 tys. ha ziemi,
odzyskał około połowy gruntów
(od 90 tys. ha należy odliczyć ok.
30 tys., które mógł uzyskać na
Ziemiach Odzyskanych).
Natomiast w ocenie Czesława
Janika ze Stowarzyszenia Neutrum
Kościół uzyskał w sumie ok. 97

tys. ha ziemi – 60 tys. ha z komisji
i 37 tys. ha od wojewodów. Nie
uwzględnia on jednak, że część
majątku odzyskały inne Kościoły
lub związki wyznaniowe.
Ile posiada
Ile w tej chwili ziemi posiada
Kościół? Dokładnie nie wiadomo. Nie ma takich danych ani
GUS, który nie ma możliwości
wyodrębnienia z ogólnej liczby
gospodarstw tych, które prowadzi
Kościół, ani MSWiA czy resort
rolnictwa, ani episkopat. Każda
diecezja stanowi lokalny Kościół
i nie ma obowiązku informować
o swoich finansach i majątku episkopatu. Autonomiczne są także
zgromadzenia zakonne.
W opinii ks. prof. Walencika
Kościół posiada dziś ok. 100 tys.
hektarów. – Zakładając, że Kościół
katolicki przed 1989 rokiem miał
32 tys. ha, Agencja Nieruchomości
Rolnych przekazała 76 tys. ha, to
daje 108 tys. ha – wylicza.– Do
tego dodajmy od kilku do kilkunastu tysięcy hektarów przekazanych Kościołowi przez jednostki
samorządu terytorialnego, to daje
w sumie ok. 120 tys. ha. Ale kilkanaście tysięcy hektarów Kościół
sprzedał albo przekazał, jak np.
w Katowicach, by ludzie mogli
wykupić mieszkania w blokach,
które w czasach PRL postawiono
na kościelnej ziemi.
By odpowiedzieć na pytanie,
ile Kościół stracił, a ile odzyskał
majątku, należałoby dokonać
m.in. dokładnej wyceny majątku
odebranego, oszacować korzyści,
jakie przyniósłby Kościołowi
w czasie, gdy ten nie mógł z niego
korzystać, a następnie wycenić majątek oddany. Takimi obliczeniami
nie dysponuje dzisiaj nikt.
Ewa K. Czaczkowska
„Rzeczpospolita”



Świetlica „U KOLPINGA”
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 - 8 XI, 6 XII - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
25 X
Sekcja
kulinarna

Wtorek
26 X

Środa
27 X

Czwartek
28 X

W. Śmiech

L. Puchyr

B. Bernolak

Piątek
29 X
Ł. Rzepa

Dzień Skupienia

Kręgi Domowego Kościoła w Heluszu
16 października w 32 roczn. wyboru Naszego Rodaka Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową Wspólnota Kręgów Domowego Kościoła z naszej
parafii zgromadziła się w Heluszu na swoim Dniu Skupienia. Inicjatorem tejże duchowej uczty był nasz proboszcz ks. Andrzej Surowiec,
który przewodniczył uroczystej wspólnotowej Eucharystii i wygłosił
Słowo Boże do zgromadzonych małżeństw i rodzin. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli duszpasterze Domowego Kościoła z naszej parafii
– ks. Krzysztof i ks. Daniel. Dzień Skupienia poświęcony tematowi
„Słuchać Pana” rozpoczął się od konferencji, uświetnionej obecnością
i pantomimą naszej parafialnej młodzieży oazowej. W naszej wspólnocie przeżyliśmy również drogę krzyżową animowaną przez Parę
Rejonową Domowego Kościoła. Zwieńczeniem duchowej części Dnia
Skupienia był różaniec rodzinny (rozważyliśmy tajemnicę Cudu w Kanie
Galilejskiej i u stóp figury Papieża w rocznicę pontyfikatu złożyliśmy
symboliczne znicze). Zakończeniem Dnia Skupienia była wspólna agapa
połączona z ogniskiem. Wszystkim którzy przyczynili się do przeżycia
tego spotkania niech Dobry Bóg błogosławi w życiu codziennym.

Szkoła Modlitwy w Seminarium
W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w najbliższych
miesiącach planowane jest kontynuowanie spotkań dla chłopców, którzy
chcieliby pogłębić swe życie modlitwy i przy okazji zetknąć się z rzeczywistością życia seminaryjnego. Spotkania te noszą nazwę <<Szkoła
modlitwy>> i odbywają się sukcesywnie w ramach czterech stopni.
Uczestnicy przyjeżdżają we wskazany piątek na godz. 17.00, rozjeżdżają
się w niedzielę po obiedzie. Biorą udział w niektórych punktach życia
kleryckiego oraz realizują własny program, którego pierwszorzędnym
celem i tematem jest „Wprowadzenie w życie modlitwy”. (szczegóły
w kancelarii parafialnej)

Tenis stołowy
V Liga

PKS KOLPING IV - Przybyszówka Rzeszów 10 : 3

Punkty: Gałka - 2,5, Oziębło - 2,5, Woźny - 1,5, Rejterowski - 1,5, Thomas - 1, Guzowski
- 1.

Sklep „Bingo” odcina się od plotek - sprostowanie
do artykułu „Wdzięczność”
W związku z artykułem „Wdzięczność” właściciele sklepu „Bingo” wprawdzie potwierdzają, że o plotkach rozmawiały jakieś panie
w sklepie, ale sami od plotek się odcinają, są uczciwymi ludźmi,
którzy solidnie prowadzą sklep i nie chcieliby, aby plotkarstwo
nadszarpnęło dobre imię sklepu. Dziękujemy za taką postawę
i popieramy.



Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 24 X 10 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata,
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 31 X 10 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

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

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.
2. W miesiącu październiku
oprócz nabożeństw różańcowych w naszym kościele o godz.
15.00 jest również Różaniec
w Heluszu przy Grocie Matki
Bożej Fatimskiej. Wyjazd można
połączyć z czasem na rodzinny
wypoczynek.
3.Dziś Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Pamiętajmy o modlitwie w intencji
misjonarzy, zwłaszcza pochodzących z naszej diecezji.
4. W piątek 29 października
o godz. 17.00 odbędzie się w
Opactwie Benedyktynek w Jarosławiu wprowadzenie relikwii bł.
ks. Jerzego Popiełuszki pod przewodnictwem naszego ks. prał.
Andrzeja Surowca – archiprezbitera jarosławskiego, a następnie
juz sto osiemdziesiąta pierwsza
całonocna adoracja w intencji
naszej Ojczyzny. Organizatorzy
zapraszają.

18.10.2010 r. os. 1000-lecia bl. 3
m. 1-18. Sprzątali: U. i F. Cymerysowie, A. Bator + Ola, B. Urbaniak + Kasia, H. Plezia. Ofiara:
Pienkoś, Buczek, Jędrzejczak,
Niedzielska. Razem - 90 zł na
środki czystości i kwiaty.
Dziękujemy za dodatkowe ofiary
na Drogę Krzyżową, pomnik Jana
Pawła II i nagłośnienie:

S. Gamracy, Dzierża, J. Kowal,
H. Szyper (nagłośnienie) - 250
zł.

5. Dzisiejsza składka przeznaczona
jest na spłatę kosztów nagłośnienia
w naszym kościele.
6. Jutro (25 X) odbędzie się
spotkanie Wspólnoty Biblijnej po
Mszy św. wieczornej w Sali Oazowej w podziemiach kościoła.
7. Krąg św. Piotra z duszpasterzem zapraszają 28 października
(czwartek) na godz. 18.45 do
KCK na Dyskusyjny Klub Filmowy połączony z projekcją filmu
„Chłopiec w pasiastej piżamie”.
8. Również w czwartek spotkanie kl. II Gimnazjum w ramach
przygotowania do bierzmowania,
młodzież uczestniczy w różańcu
i Mszy św.
9. Przed uroczystością Wszystkich Świętych pamiętamy o uporządkowaniu grobów zarówno
rodzinnych jak i tych całkowicie
zapomnianych.
10. Dyżur do sprzątania kościoła
25 X (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 5 m. 1- 28 oraz
30 X 10 (sobota rano) os. 1000lecia bl. 7 m. 1 – 18.
11. 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.

9:30
11:00
12:15

16:00
18:00

7:00

18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy
z projekcją filmu

„Chłopiec
w pasiastej piżamie”
28.X. godz. 18:45

KCK

7:00

18:00

w rocznicę ślubu:

7:00
18:00

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.
30.10.82 – Wacław i Maria B.

w rocznicę śmierci:
26.10.83 – Michał Metyk
27.10.83 – Józef Stasiak
30.10.83 – Marian Leśniowski
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
30.10.03 – Eugeniusz Król
30.10.07 – Katarzyna Gliniana
28.10.08 – Aurelia Łoza

+ Łukasz w 7 roczn. śmierci.
1) + Henryk (27).
2) + Janina (27).
Czwartek 28 X

7:00

1) + O radość wieczną duszy śp. Tadeusz Bartosz.
2) + Tadeusz.
1) + Henryk (28).
2) + Janina (28).
Piątek 29 X

7:00

18:00

++ Władysław w 13 roczn.
śmierci, Rodzice.
1) + Henryk (29).
2) + Janina (29).
3) O błogosł. Boże dla
członków Róży św. Klary.
Sobota 30 X

7:00

18:00

30.10.99 – Maciej i Agnieszka K.
30.10.04 – Bartosz i Małgorzata D.

1) O błogosł. Boże dla
córki i wnuczki.
2) O zdrowie dla Stanisława.
1) + Henryk (26).
2) + Janina (26).
Środa 27 X

wstęp wolny

Polecamy w modlitwach

1) + Janina (25).
2) + Piotr Pochodaj.
1) + Henryk (25).
2) O zdrowie i błogosł. Boże
dla Heleny i Mieczysława
w 30 roczn. ślubu.
Wtorek 26 X

18:00

zapraszają na

+ Henryk (24).
Dziękczynna w 70 roczn.
urodzin z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB na
dalsze lata.
+ Janina (24).
++ Śp. Jan, Stanisława
Wiórek.
Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. dla Jacka i Elżbiety w 25 roczn.
ślubu.
Za parafian.
Poniedziałek 25 X

Krąg św. Piotra i Duszpasterz

D z i ę k u j e m y ...

16.10.2010 r. os. 1000-lecia bl.
2 m. 1-15. Sprzątali: K. Sabat +
Kasia, M. Michalak, M. Głąb,
Nowak. Razem - 50 zł na środki
czystości i kwiaty.

Niedziela 24 X
8:00

1) + Janina (30 - koniec
greg.).
2) + Jan Rebuś w 9 roczn.
śmierci.
1) Za dusze w czyśćcu
cierpiące.
2) + Henryk (30 - koniec
greg).
Niedziela 31 X

8:00

+ Lesław.

9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

+ Władysław w 15 roczn.
śmierci.
+ Roman Usiądek.
+ Kazimierz w 23 roczn.
śmierci.
Za parafian.

W minionym tygodniu ...

Odeszli do Pana:

Józefa FRENDO
Józef NAUKA

