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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość Wszystkich Świętych
Kościół katolicki w tym dniu uroczyście świętuje znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych
świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew
spotykanym opiniom żadnym:
„Świętem Zmarłych”. Taka wersja
obchodzenia tej uroczystości jest
dziedzictwem epoki komunizmu.
Kościół cieszy się, że bardzo wielu
zmarłych przebywa u Boga
w niebie. Podkreśla w tym
dniu, że wszyscy są powołani
do świętości i każdy z nas ma
na to szansę.
Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej
radosnych dni dla chrześcijan.
W ciągu roku niemal każdego
dnia przypada wspomnienie
jednego lub kilku świętych
znanych z imienia. Jednak
ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do
świętości w zupełnym ukryciu. 1
listopada Kościół oddaje chwałę
wszystkim świętym, tym oficjalnie
uznanym i wyniesionym na ołtarze
jak i tym, których nikt nie zna
z imienia.
Dzień 1 listopada przypomina
prawdę o powszechnym powołaniu
do świętości. Każdy z wierzących,
niezależnie od konkretnej drogi
życia: małżeństwa, kapłaństwa,
bycia zakonnikiem, czy życia

w samotności, jest powołany do
świętości.
Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od
Dnia Zadusznego (wspomnienia
Wszystkich Wiernych Zmarłych)
przypadającego na 2 listopada.
Uroczystość przypadająca na 1
listopada wyraża powszechne
powołanie do świętości. Wskazuje

na hojność Pana Boga i pogłębia
nadzieję, że wszelkie rozstanie
nie jest ostateczne, bo wszyscy są
zaproszeni do domu Ojca.
Razem jednak Dzień Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie
Kościoła, obejmującej świętych
w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi.
Wśród tych trzech stanów Kościoła
dokonuje się, poprzez modlitwę,

I CZYTANIE: Mdr 11,22-12,2
Bóg miłuje całe stworzenie

pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana
dóbr duchowych. W tej łączności
(komunii) wyraża się Świętych
Obcowanie.
Początki uroczystości Wszystkich Świętych sięgają IV w.
W Antiochii czczono wtedy pamięć o bezimiennych męczennikach, których wspominano
w niedzielę po Zesłaniu Ducha
Świętego. W Rzymie w VII
wieku papież Bonifacy IV
poświęcił dawny Panteon
i uczynił go kościołem ku czci
Bogurodzicy oraz wszystkich
Męczenników. Polecił przy tej
okazji umieścić tam kamienie
przywiezione z katakumb
chrześcijańskich męczenników. Historycy przekazują,
iż przywieziono wtedy aż 28
pełnych wozów. Z rocznicą
tych wydarzeń związane było
rzymskie święto Wszystkich Świętych. Czczono wtedy
jedynie Maryję i męczenników.
W późniejszych wiekach dołączono kult „wszystkich doskonałych
Sprawiedliwych”. Obchody przeniesiono z 13 maja na 1 listopada.
Powodem były prawdopodobnie
trudności z wyżywieniem rzesz
pielgrzymów przybywających do
Rzymu na wiosnę.

1.XI. g. 14.00 - Msza św. i procesja na nowym cmentarzu
1.XI. g. 14.00 - Msza św. i procesja na starym cmentarzu
2 listopada

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
czas szczególnej modlitwy do
Boga, by zmarli mieli udział
w Chrystusowym zwycięstwie
nad śmiercią.
Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca,
który jest „przedsionkiem nieba”.
Dogmat o istnieniu czyśćca KośKościół katolicki 2 listopada ciół ogłosił na Soborze w Lyonie
wspomina wszystkich wiernych w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił
zmarłych. Dzień Zaduszny to na Soborze Trydenckim (1545-

1563) w osobnym dekrecie. Opiera
się na przesłankach zawartych
w Piśmie św. oraz na sięgającej II
wieku tradycji kościelnej. Duży
wkład w rozwój nauki o czyśćcu
wniósł św. Augustyn. Dogmat
podkreśla dwie prawdy: istnienie
czyśćca jako pośmiertnej kary za
grzechy oraz możliwość i potrzebę
modlitwy i ofiary w intencji dusz
dokończenie na str. 2

REFREN PSALMU: Będę Cię
wielbił, Boże mój i Królu.
II CZYTANIE: 2 Tes 1,11-2,2

Uświęcenie chrześcijan przynosi
chwałę Chrystusowi

EWANGELIA: Łk 19,1-10

Syn Człowieczy przyszedł szukać
i zbawić to, co zginęło

... „Zacheuszu, zejdź prędko,
albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł
więc z pośpiechem i przyjął
Go rozradowany. A wszyscy
widząc to szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz
Zacheusz stanął i rzekł do Pana:
„Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo
w czym skrzywdziłem, zwracam
poczwórnie”. Na to Jezus rzekł
do niego: „Dziś zbawienie stało
się udziałem tego domu, gdyż
i on jest synem Abrahama.
Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to,
co zginęło”.

Różaniec
z Wypominkami
w Kościele

codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00
Z okazji Dnia Niepodległości

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

17 - 21.XI.
Renowacja Misji

27.XI. g. 16.00
Koncert
Aleksander Szugajew
(akordeon guzikowy)
Olga Grigorenko
(cymbały)
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Wspomnienie Wszystkich być całkowite.
Przez czyściec przechodzą
Wiernych Zmarłych

Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom

dusze, które zeszły z tego świata
w grzechach powszednich i nie
odbyły jeszcze na ziemi całej
doczesnej kary za grzechy. Istotą
kary doświadczanej po śmierci
wydaje się tymczasowa rozłąka
z Bogiem i oczekiwanie na spotkanie z Nim. Dusza ludzka,
poznając po śmierci Boga jako
pełnię miłości, pragnie zjednoczenia z Nim a równocześnie
rozpoznaje, że jeszcze nie jest
tego godna i szuka możliwości
oczyszczenia. Bóg w swoim
miłosierdziu odpowiada na to
pragnienie poprzez działanie,
które nazywamy czyśćcem.
Obecnie, 2 listopada, Kościół
w modlitwie z ufnością zwraca się
do Boga, by zmarli mieli udział
W sobotę 23 października br. w ramach dorocznej pielgrzymki
w Chrystusowym zwycięstwie Dzieła Pomocy Powołaniom nawiedziliśmy w Przemyślu grób bł. Ks.
nad śmiercią.
Jana Wojciecha Balickiego – Patrona Dzieła – modląc się koronką do
Bożego Miłosierdzia o Jego kanonizację.
Następnie w przemyskiej archikatedrze uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Józefa
Michalika polecając Bogu Dzieło Pomocy Powołaniom, a także przez
wstawiennictwo błogosławionego Jana Balickiego wypraszając nowe
W Uroczystość Wszystkich Świętych wierni
święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
mogą zyskać odpust zupełny, który może być
Zwieńczeniem pielgrzymowania było spotkanie w Wyższym Seofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania
do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania minarium Duchownym – ubogacone modlitwą w intencjach kleryków
i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne nawiedzenie i ich duszpasterzy.
Z zainteresowaniem obejrzeliśmy spektakl o życiu świętego kapłakościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga
na – Jana Marii Vianneya – w wykonaniu diakonów Seminarium.
oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Jako członkowie Dzieła będziemy jak dotychczas nieść pomoc
W miesiącu listopadzie: można w każdym dniu zyskiwać odpu
sty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy powołaniom duchownym poprzez modlitwę indywidualną oraz
odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za wspólnotową w I czwartek każdego miesiąca w kaplicy Miłosierdzia
zamarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od Bożego naszej świątyni.
Zachęcamy i zapraszamy Parafian do włączenia się w modlitwę
1 do 8 XI, odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust
cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej, o nowe powołania.
W imieniu Wspólnoty
z tym, że spowiedź sakramentalna wystarczy dla zyskania odpu
Bożena Wojdyło
stów w wielu dniach.
dokończenie ze str. 1
czyśćcowych.
Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają czyśćca są
już bezpieczni, bo znaleźli się
w Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia, na którego pełnię
muszą się jeszcze przygotować.
Czyściec jest „przedsionkiem
nieba”. Jest wyrazem Bożego
miłosierdzia, które oczyszcza
tych, którzy za życia na ziemi
nie wydoskonalili się w pełni
w miłości do Boga, bliźniego
i samego siebie. Stan czyśćca nie
należy pojmować jedynie jako
kary lecz jako przygotowanie do
pełnego zjednoczenia z Bogiem
w niebie. Aby zmarli mieli udział
w Chrystusowym zwycięstwie
nad śmiercią, oczyszczenie winno

Odpusty w listopadzie

Propozycje dla młodych

...Z życia Wspólnoty Szkaplerznej...

Europejskie Spotkanie Młodych Rotterdam

16 października, w sobotę br. nasze Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej uczestniczyło w VII Regionalnym Spotkaniu Rodziny
Szkaplerznej z Podkarpacia – w krośnieńskim kościele pw. św. Piotra
Apostoła i św. Jana z Dukli.
Śpiewaliśmy Godzinki Szkaplerzne ku czci Matki Bożej, słuchaliśmy Słowa Bożego w konferencjach o. Jana Ewangelisty Krawczyka
– z Karmelu w Czernej, adorowaliśmy Pana Jezusa w Największym
Sakramencie poprzez modlitwę i różaniec św. Ubogaceni Ciałem
Pańskim i pobłogosławieni przez kapłanów z pieśnią maryjną na
ustach wróciliśmy do naszych domów.
BW

W dniach od 29 grudnia 2010 roku
do 1 stycznia 2011 roku odbywać
się będzie Europejskie Spotkanie
Młodych w Rotterdamie (Holandia),
organizowane przez wspólnotę ekumeniczną z Taize. Zapisy w okręgu
jarosławskim prowadzi ks. Stanisław
Dyndał Duszpasterz Akademicki
PWSZ Jarosław. Termin zapisów
upływa z dniem 21 listopada br. Koszt
udziału (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd środkami lokomocji)
wynosi 50 euro „plus” koszty związane z dojazdem do Rotterdamu.
Spotkania formacyjno-informacyjne odbywać się będą w każdy
Od kilku lat w dniu Wszystkich Świętych spoczwartek od 4 listopada o godz. 19.30 w Kaplicy Duszpasterstwa tykamy się pod bramami Starego Cmentarza, kweAkademickiego PWSZ w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej 2.
stując na rzecz ratowania zabytków Jarosławskiej
Nekropolii. Dzięki Państwa hojności uratowano
wiele cennych nagrobków. Kolejne wspaniałe
XXVI Światowe Dni Młodzieży Madryt 2011
artystycznie i historycznie nagrobki czekają na
Podobnie wszystkich ludzi młodych z Archiprez- swoją kolej, by odzyskać dawną świetność.
W związku z powyższym zwracam się do
biteratu Jarosławskiego pragnących uczestniczyć
w Spotkaniu Młodych w Hiszpanii - Madryt 2011 wszystkich, którym na sercu leży ocalenie od
zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne zapomnienia najwartościowszych artystycznie
w dniu 7 listopada o godz. 18.00 w Kaplicy Duszpasterstwa i historycznie nagrobków, z gorącą prośbą o dar
płynący z głębi serca, wyrażony finansowym wsparciem. Kwestujemy
Akademickiego PWSZ w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej 2.
w dniu 1 listopada 2010 r., w godz. 8.00-15.00.
Kontakt: ks. dr Stanisław Dyndał Duszpasterz Akademicki PWSZ
W imieniu Organizatorów
w Jarosławiu, tel. 603 602 564, e-mail: ks.stanislaw_dyndal@op.pl
Tomasz Kulesza

Ratujemy nagrobki

Chrystus Królem

Startujemy w konkursach



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 - 30 XI - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 8 XI, 6 XII - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
1 XI

Wtorek
2 XI

Świetlica nieczynna

W dniu 24 października br. w Miejskim Domu Kultury w Radymnie
odbył się finał konkursu zorganizowanego przez Fundację „Wzrastanie”,
którego celem jest propagowanie idei świętości Jana Pawła II. Konkurs
„Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” co roku gromadzi rzeszę
dzieci i młodzieży, którzy w formie polonistycznej i plastycznej wyrażają przeżycia związane z tematem, którym w tym roku były słowa
„Jan Paweł II – Wielki – czciciele Maryi, pielgrzym Sanktuariów Polski
i Europy”. W bieżącym roku wpłynęło ponad 400 prac plastycznych
w tym 28 z naszej parafii, i ok. 25 prac polonistycznych – 2 prace naszej
młodzieży. Jury wyłoniło i nagrodziło w różnych kategoriach wiekowych
7 prac powstałych w naszym środowisku (sekcja plastyczna świetlicy
„U Kolpinga” i SP nr 10). Wśród nagrodzonych znaleźli się Norbert
Szeliga (III m. kategoria przedszkolaków), Jakub Piątek (III m. kategoria
nauczania początkowego), Wiktoria Jadam (wyróżnienie w kategorii
nauczania początkowego), Martyna Kieljan (wyróżnienie w kategorii kl.
IV-VI), Natalia Sopel (wyróżnienie w kategorii kl. IV-VI), Oliwia i Emilia Sabat (wyróżnienie w kategorii nauczania początkowego). Wszystkim
nagrodzonym gratulujemy, a tym, którzy młodym artystom pomagali
(p. Weronice Kruk i rodzicom i ks. Danielowi) - dziękujemy.

Pamiętamy o grobach fundatorów

Przez cały rok groby fundatorów
naszego placu kościelnego są pielęgnowane przez osoby dorosłe ale przynajmniej raz w roku przed Uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarz
w Muninie udają się dzieci ze świetlicy
„U Kolpinga” aby oczyścić groby,
posadzić nowe kwiatki, zapalić symboliczne znicze
i wyrazić modlitweną wdzięczność.
W tych dniach my wszyscy powinniśmy pamiętać o fundatorach i dobrodziejach, wśród których
znajdują się także: ks. Antoni Ślusarczyk (pierwszy proboszcz) oraz ks. Mariusz Miśko i ks. Piotr
Lechowicz.

8 XI
Sekcja
kulinarna
15 XI
Sekcja
kulinarna
22 XI
Sekcja
kulinarna
29 XI
Sekcja
kulinarna

9 XI
W. Śmiech
16 XI
W. Śmiech
23 XI
W. Śmiech

Środa
3 XI
L. Puchyr
M. Potoczny
10 XI

Czwartek
4 XI
K. Stopa
11 XI

L. Puchyr

B. Bernolak

17 XI
L. Puchyr
M. Potoczny
24 XI

Ł. Kardasiński

L. Puchyr

B. Bernolak

18 XI

25 XI

Piątek
5 XI
Ł. Rzepa
12 XI
Ł. Rzepa
19 XI
Ł. Rzepa
26 XI
Ł. Rzepa

30 XI
W. Śmiech

Dzieci pamiętają o Janie Pawle II
W dniu 19.10.2010 r. w Świetlicy ”U Kolpinga” z okazji Dnia Papieskiego odbył się konkurs na temat wiedzy o życiu Jana Pawła II. W konkursie
brały udział dzieci ze świetlicy. Podczas codziennych spotkań w świetlicy
dzieci zapoznane były z życiem i działalnością Ojca Świętego. Do konkursu przygotowanego przez pedagogów i stażystki zgłosiło się 8 dzieci, które
w większości wykazały się obszerną wiedzą na temat Jana Pawła II.
Pierwsze miejsce z maksymalną ilością pkt. zdobyła Andżelika Walkowicz uczennica kl. V, miejsce drugie zajęła Dominika Dąbrowska
uczennica kl. V. Miejsce trzecie egzekwo zajęły Sabina Magdziak
uczennica kl. V i Natalia Połoszynowicz uczennica IV kl. Nagrodzone
dziewczyny są uczennicami Szkoły Podstawowej nr 10. Nagrody ufundował ks. prałat Andrzej Surowiec. Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 31 X 10 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.
Poniedziałek 1 XI 10 GRUPA II
Niedziela 7 XI 10 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone
z Koronką.
2. Dziś o godz. 15.00 jest również
Różaniec w Heluszu przy Grocie
Matki Bożej Fatimskiej.
3. Jutro (1 XI) Uroczystość
Wszystkich Świętych. W naszym kościele wszystkie Msze
św. są w porządku niedzielnym
za wyjątkiem Mszy św. o godz.
16.00. Msza św. z procesją na
nowym cmentarzu będzie o godz.
14.00, a na starym cmentarzu
o godz. 15.00.
4. Odwiedzając cmentarz zwróćmy uwagę na godne zachowanie
dzieci i młodzieży.
5. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy
czwartek modlimy się o powołania kapłańskie. W piątek rano odwiedziny u chorych, po południu
spowiedź św. od godz. 16.00.
W sobotę na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo ma-

NIEDZIELA – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
PONIEDZIAŁEK – Krąg I św.
Wojciecha + Krąg V św. Augustyna + Róża XII św. Barbary
- p. Bąk
WTOREK – Krąg II - św. Marka
+ Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
cały czas w rozbudowie
ŚRODA – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII
Jana Vianney’a
CZWARTEK – KSM + Zespół
muzyczny
PIĄTEK - OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
SOBOTA – Akcja Katolicka, Rada
parafialna

tek oczekujących potomstwa.
6. Za tydzień składka na potrzeby
archidiecezji.
7. Za tydzień w niedzielę (7 XI)
nabożeństwo wypominkowe
będzie połączone ze zmianą tajemnic różańcowych i zebraniem
Koła Misyjnego.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 2
XI (wtorek wieczorem) os. 1000lecia bl. 8 m. 1- 20 oraz 6 XI 10
(sobota rano) os. 1000-lecia bl.
9 m. 1 – 18.
9. 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.
10. W poniedziałki listopada
w kaplicy Miłosierdzia Bożego
będą śpiewane godzinki za zmarłych. Zapraszamy o godz. 16.45
do kaplicy.

Droga Krzyżowa w Heluszu

Niedziela 31 X
8:00
9:30
11:00

+ Władysław w 15 roczn.
śmierci.

12:15

+ Roman Usiądek.

16:00

+ Kazimierz w 23 roczn.
śmierci.

18:00

Za parafian.

8:00

++ Józef Kubiak i Ryszard
Rakoczy.

9:30

++ Rozalia Jan i Leopolda Eugeniusza, Władysław
i Maria Krukowie.

11:00

++ Emilia w 3 roczn. śmierci,
Józef, Zofia i Franciszek.

Poniedziałek 1 XI

12:15
16:00
18:00

+ Stanisława Rygowska (począt. greg.).

7:00

1) + Cecylia Kopczacka w 3
roczn. śmierci.
2) ++ Za zmarłych z Rodziny
w intencji Panu Bogu wiadomej.

16:00

++ Edward, Łukasz.

18:00

1) ++ Z Rodziny: Trędowiczów, Witków i Drozdów.
2) + Stanisława (2).

7:00

1) + Władysława w 5 roczn.
śmierci.
2) + Stanisława (3).

18:00

1) ++ Julia, Franciszek.
2) ++ Za zmarłych kapłanów
z naszej parafii: ks. Antoniego, ks. Mariusza, ks. Piotra
i ks. Kazimierza.

7:00

1) + Władysław Kaniowski
(począt. greg.).
2) ++ Za zmarłych z Rodziny
Ziobrowskich.

18:00

1) Za kapłanów z naszej
parafii.
2) + Stanisława (4).

7:00

1) + Władysław (2).
2) + Mieczysław Kamiński.

18:00

1) + Stanisława (5).
2) ++ Stanisława i Tadeusz
Wysoccy.

7:00

1) + Władysław (3).
2) ++ Z Rodzin: Bałanda
i Bałuch.

18:00

1) + Stanisława (6).
2) ++ Aniela, Zofia, Maria, Józefa ze Wspólnoty Pomocy
Duszom Czyśćcowym.

8:00

W intencji Kościoła Misyjnego i misjonarzy.

9:30

+ Romana w 1 roczn. śmierci.

11:00

+ Władysław (4).

12:15

+ Stanisława (7).

16:00

+ Wojciech Turoczy.

18:00

Za parafian.

Wtorek 2 XI

Czwartek 4 XI

za sprzątanie kościoła:

23.10.2010 r. os. 1000-lecia bl. Na drodze krzyżowej w Heluszu na wiosnę stanie 6 dodatkowych figur świętych.
4 m. 1-26. Ofiara: M. Dzier- Wśród nich na rozbudowanej Kalwarii stanie pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszgas, S. Piróg. Sprzątali i ofiara: ki.

25.10.2010 r. os. 1000-lecia bl.
5 m. 1-28. Sprzątali i ofiara:
K. Welc + syn. Razem - 20 zł na
środki czystości i kwiaty.
Dziękujemy za dodatkowe ofiary
na Drogę Krzyżową, pomnik Jana
Pawła II i nagłośnienie:

M. Kuczek, H. i T. Tomas,
S. i W. Jaworscy, Mazur, Z. i T.
Żak, A. Czyżowska, W. Spiradek, M. i Z. Zając, S. Mroczka
(nagłośnienie). Razem 770 zł +
2000 zł anonimowo.

Stowarzyszenie kierowców taksówek osobowych TELE- TAXI
w Jarosławiu organizuje w dniu Wszystkich Świętych bezpłatny
dojazd i powrót na wszystkie jarosławskie cmentarze w godzinach
od 8.00 do 12.00 dla osób: starszych, potrzebujących i inwalidów.
Taksówkę prosimy zamawiać w tych godzinach dzwoniąc na numer
tel. 16 621 05 05 oraz 16 623 05 05.
Taksówki biorące udział w tej akcji będą miały naklejone na
przedniej i tylnej szybie napis AKCJA.

Piątek 5 XI

Sobota 6 XI

Niedziela 7 XI

Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:

05.11.83 – Karol Branowski
01.11.84 – Józef Pichitko
03.11.85 – Antoni Brożyna
06.11.88 – Michalina Dygdała
05.11.94 – Zygmunt Siudak
05.11.99 – Klementyna Jarosz
03.11.01 – Marian Meder

Za parafian.
Nie ma Mszy św.

Środa 3 XI

D z i ę k u j e m y ...

K. Pietruszewska, Z. Wilczyńska.
Razem - 50 zł na środki czystości
i kwiaty.

+ Lesław.

06.11.01 – Tadeusz Kuźniar
02.11.02 – Franciszek Oziębło
03.11.02 – Mieczysław Kamiński
01.11.06 – Helena Kowalczyk
01.11.07 – Stanisław Sikora
02.11.07 – Cecylia Kopczacka
05.11.09 – Romana Wójcikiewicz

