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Warto wiedzieć, by uwierzyć – Sobór Watykański II

Try-Wa-Wa

Ni-Ko-Ef-Cha
-Ko-Ko-Ni-Ko
La-La-La-LaLi-Li
Vien-Kon-FloLa 		

Powyższy ciąg sylab w formie wiersza mnemotycznego
to nie żaden tajemny kod,
lecz pierwsze litery nazw
kolejnych Soborów Kościoła
Powszechnego. Taką metodę szybkiego nauczania
stosował wobec swoich studentów śp. ks. prof. Ludwik
Królik, podczas wykładów
z historii Kościoła w Wyższym
Metropolitalnym Seminarium
Duchownym w Warszawie.
Wystarczyło nauczyć się tego
wierszyka i wiedzieć co oznaczają poszczególne skróty,
aby student mógł płynnie
wymienić nazwy wszystkich
soborów, które miały miejsce
w ciągu dwóch tysięcy lat
chrześcijaństwa.

wyliczanki. Pierwszy Sobór
Powszechny miał miejsce
w Nicei w 325 roku. Inne miasta
w których się odbywały to:
Konstantynopol, Efez, Chalcedon, Rzym-Lateran, Lyon,
Vienne, Konstancja, Bazylea
-Ferrara, Florencja, Tryd ent
i Rzym-Watykan. W sumie
miało miejs ce 21 soborów
powszechnych (najwięcej na
Lateranie, aż pięć). Największy wpływ na współczesny
kształt Kościoła miały Sobory:
Trydencki (1545-1563) i Watykański II (1962-1965). Właśnie
z tym ostatnim ściśle związany
jest przeżywany przez nas Rok
Wiary. 11 października minęło
pięćdziesiąt lat od jego inauguracji w Bazylice Świętego

Rady ds. Kultury, który w momencie inauguracji soborowych
obrad rozpoczynał w Rzymie
studia. To jedn o z licznych
świadectw potwierdzających
historyczne i eklezjalne znaczenie Soboru Watykańskiego II. Zarówno wtedy, kiedy
się odbywał (1962-1965), jak
i dzisiaj, uważany jest za największe wydarzenie w dziejach
Kościoła katolickiego w XX
wieku.
Po śmierci papieża Piusa XII
(9 X 1958 r.) na Stolicę Piotrowa
wybrano patriarchę Wenecji
kardynała Angela Giuseppe
Roncalliego, który, jak powszechnie sądzono, miał być
„papieżem przejściowym” -

Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

REFREN PSALMU: Strzeż mnie,
mój Boże, Tobie zaufałem.
II CZYTANIE: Hbr 10,11-14.18
Skuteczność ofiary Chrystusa

EWANGELIA: Mk 13,24-32
Sąd ostateczny

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku...
...Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
w obłokach z wielką mocą
i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych
z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba...

Rekolekcje parafialne
ks. dr Andrzej Skiba

8 - 9 Grudnia

Nawiedzenie relikwii Krzyża
Papieskiego w naszej parafii

Sobór Powszechny (Concilium
Oecumenicum) oznacza zgromadzenie biskupów całeg o
Kościoła zwołane przez papieża
i obradujące pod jego przewodnictwem.

Sobory czerpią swą nazwę od
miast, w któr ych się odbywały. Stąd przydatność przy
wołanej na początku tego tekstu

I CZYTANIE: Dn 12,1-3

2 - 5 Grudnia

Czym jest sobór?

Instytucja soboru nawiązuje
do wspólnego spotkania Apostołów w Jerozolimie w roku
50. Obrady soboru dotyczą
ważnych zagadnień Kościoła:
spraw doktryny wiary, moral
ności, praw kościelnych.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Piotra w Rzymie.
Sobór Watykański II
Sobór naznaczył moje życie. Do
dziś na samo brzmienie stówa
„Sobór” mocniej bije we mnie
serce i czuję się zobowiązany,
by bardziej skutecznie przeżywać swoją wiarę - powiedział
niedawno kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej

w chwili wyboru liczył 77 lat.
Nowy papież, który przyjął
imię Jan XXIII, po kilku tygodniach swego pontyfikatu (25
I 1959 r.) ogłosił, ku ogólne
mu zaskoczeniu, że zamierza
zwołać Sobór Powszechny.
Miał to być sobór duszpasterski,
podejmujący wysiłek uwspółcześnienia Kościoła, zajmujący
dokończenie na str. 2

Spowiedź Przed Odpustem Chrystusa Króla
24 Listopada w godz. 9.00 - 12.00 i 15.00 - 17.15

8 Grudnia
20.30 - Koncert maryjny

9 Grudnia
12.15 - Msza św.
15.00 - Koncert
Pop-oratorium
BOŻE MIŁOSIERDZIE
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Warto wiedzieć, by uwie- - wprowadzenie języków naro- minus, Presbyterorum ordinis listopada 1965 r. w Papieskim
rzyć – Sobór Watykański dowych i nowa formuła Mszy - o życiu i posłudze kapłanów Kościelnym Instytucie PolŚw., ustalenie relacji między oraz Orientalium ecclesiarum skim w Rzymie (zatrzymywał
II
dokończenie ze str. 1

stanowisko wobec wyz wań
i oczekiwań współczesnego
świata - ten wysiłek odnowy
Kościoła określono terminem:
aggiornamento. Sobór miał też
podjąć wysiłek na rzecz jedności chrześcijan; zaproszono nań,
w charakterze obserwatorów,
przedstawiciele Kościołów
niekatolickich. Ważnym wydarzeniem w toku obrad soborowych stało się odwołanie
ekskomuniki (5 XII 1965 r.),
którą w 1054 roku obłożyli
się nawzajem reprezentanci
Biskupa Rzymu i Patriarchy
Konstantynopolu.
Powołano 10 komisji, które
zajęły się przyg otowaniem
kilkudziesięciu projektów te
matycznych, nad którymi mieli
obradować biskupi z całego
świata; w chwil otwarcie soboru prawem głosu dysponowało 2778 ojców soborowych,
pośród nich 80 kardynałów
i 7 patriarchów. Oczekiwano,
że w toku obrad soborowych
da się odczuć ożywcze tchnienie Ducha Świętego.
3 czerwca 1963 r. zmarł papież Jan XXIII, jego następcą
został arcybiskup Mediolanu
kardynał Giovanni Battista
Montini, któr y obrał imię
Paweł VI i podjął soborowe
dzieło swego poprzednika.
Miały miejsce cztery sesje
soborowe, trwające każdego
roku od września do grudnia.
Oficjalne zakończenie Soboru
Watykańskiego II nastąp iło
8 grudnia 1965 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
Najistotniejsze osiągnięcia Soboru Watykańskiego II, który
miał miejsce w czasie, kiedy
świat „lansował idee materializmu, laicyzmu, zapominał
o Bogu” (Benedykt XVI) to
- wspomniane już aggiornamento - gotowość do podjęcia
dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, mającego na
celu lepsze urządzenie świata,
obronę godności ludzkiej, potwierdzenie prawa do wolności
religijnej; rozpoczęcie dialogu ekumenicznego z innymi
wspólnotami chrześcijańskimi,
także głęboka reforma liturgii

osobami konsek rowanymi o Kościołach wschodnich ka- się w nim abp Karol Wojtya świeckimi w Kościele.
tolickich.
ła) list skierowany do biskupów niemieckich, zawierający
Dokumenty Soborowe
Trzecią grupę dokumentów słynną frazę: „Przebaczamy
stanowią trzy Deklaracje: Di- i prosimy o wybaczenie”, któPierwszym owocem działania gnitatis humane - o wolno ra wówczas wywołała wiele
Ducha świętego, który pojawił ści religijnej, Gravissimum polemik i ataków. W perspeksię jeszcze w czasie trwania educationis - o wychowaniu tywie lat, które minęły, widać
Soboru, było wspólne wypra- chrześcijańskim i roli szkół wyraźnie, że list ten utorował
cowanie 16 dokumentów koń- katolickich i ostatnia dekla- drogę do normalizacji stosuncowych. Cztery najważniejsze racja o stosunku Kościoła do ków polsko-niemieckich.
to Konstytucje:
religii niechrześcijańskich
Nostra aetate.
Recepcja soborowego na* Konstytucja duszpasterska
uczania
o Kościele w świecie współ- Soborowy przyczynek Polaczesnym Gaudium et spes. ków
W perspektywie rozpoczynająZawiera szeroko rozumiane
cego się Roku Wiary Kościół
nauczanie społeczne Kościoła Sobór Watykański II odbywał po raz kolejny pragnie spoj
oraz podejmuje temat po- się w czasie, kiedy za żelazną rzeć na owoce Soboru Watywołania oraz roli człowieka kurtyną w krajach Europy kańskiego II. Ojciec Święty
i Kościoła w świecie współ- Środkowo-Wschodniej pano- Benedykt XVI 11 października
czesnym.
wał system komunistyczny. br. podczas Mszy św. odpraUdział biskupów polskich wionej w 50 rocznicę Soboru
* Konstytucja dogmatyczna w soborze był znaczący, choć Watykańskiego II i inauguo Objawieniu Bożym Dei liczba polskich ojc ów so- rującej Rok Wiary zachęcał
Verbum. Zawiera wykładnię borowych była z powodów do lektury pism soborowych,
Kościoła na temat Pisma Świę- polityczn ych ograniczona, w których odnaleźć można
tego i jego znaczenia także w pierwszej sesji soboru brało wciąż akt ualne, inspirująpoza liturgią,
udział dwudziestu polskich ce, spojrzenie na problemy
hierarchów, czyli tylko jedna współczesnego świata: „Od* Konstytucja dogmatyczna trzecia ówczesnego Episko- niesienie się do dokumentów
o Kościele Lumen gentium. patu Polski; w kolejnych se- chroni przed skrajnościami
Definiuje naturę i misję Ko sjach było ich jeszcze mniej. anachronicznych nostalgii
ścioła oraz określa rolę papie- Biskupi polscy wielokrotnie i gonienia do przodu, i poża, kolegium biskupów oraz zabierali głos podczas dyskusji zwala na uchwycenie nowości
laikatu,
soborowych, ze szczególną w ciągłości”. Przypominał, że
uwagą słuchano kard. Stefana Sobór wciąż pozostaje „nieza* Konstytucja o liturgii świętej Wyszyńskiego, abp. Bolesła- wodną busolą”, jest „pięknym,
Sacrosanctum concilium po- wa Kominka z Wrocławia, freskiem namalowanym pod
święcona szeroko rozumianej także młodego arcybiskupa kierunkiem Ducha Świętego”,
odnowę liturgii Kościoła, by krakowskiego Karola Wojtyłę, że jego nauczanie stanowi
wierni uczestniczyli w niej który najbardziej zaangażował wciąż donośnie rozbrzmiew sposób pełny, czynny i świa- się w tworzenie Konstytucji wające wezwanie, aby „zajaśdomy, sprawując ją w językach duszpasterskiej o Kościele niała prawda i piękno wiary
ojczystych.
w świecie współczesnym Gau- w naszym dniu dzisiejszym”.
dium et spes.
Wracajmy do dziedzictwa
Dokumenty niższej rangi,
Soboru Watykańskiego II, do
niż Konstytucje choć bardzo Podczas obrad soborowych jego dokumentów, aby „odnaj
ważne to Dekrety, których po biskupi polscy zredagowa- dywać w nich autentycznego
wstało dziewięć. Dekret Unita- li 56 listów skierowanych ducha wiary” i pragnienie
tis redintegratio - poruszający do różnych Konferencji Epi- rozniecenia „w całym Kościele
temat relacji ekumenicznych skopatów, informując ych tego pozytywnego napięcia,
z kościołami chrześcijańskimi; i zapraszających na obcho- tego pragnienia, aby głosić
Inter mirifica -poświęcony dy Milenium Chrztu Polski ponownie Chrystusa współ
środkom społecznego przeka- w 1966 roku. Jednym z nich czesnemu człowiekowi”.
zu i ich roli w głoszeniu Dobrej był sygnowany w dniu 18
Nowiny. Pozos tałe dekrety
odnoszą się między innymi Informacja o korespondencyjnym kursie biblijnym
do odnowy życia zakonnego Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedago- Perfectae caritatis, formacji gicznej „Ignatianum” w Krakowie organizuje Korespondencyjny
kapłańskiej - Opatatam To- Kurs Biblijny. Celem kursu jest pomoc w poznaniu i rozumieniu
tius, apostolstwa świeckich Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany
i stowarzyszeń - Apostolicam Pismem Świętym. Więcej informacji o kursie można uzyskać na
actuositatem, działalności stronie internetowej: www.kursbiblijny.deon.pl oraz pod adresami:
misyjnej Kościoła - Ad gentes e-mailowymi: zmarek@jezuici.pl; zmarek@ignatianum.edu.pl,
divintus, o pasterskich zada- pocztowym: ks. Zbigniew Marek SJ, ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków
niach biskupów - Christus do- „Kurs Biblijny”.
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Antychrześcijańska Kadencja Świetlica „U KOLPINGA”
Obamy
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski (piątek 16.15);

Jaka przyszłość czeka
Stany Zjednoczone i świat
po reelekcji
Baracka Obamy? Charyzma amerykańskiego
prezydenta
Prof.
z pewnością
Roberto De Mattei zszarzała po
Uniwersytet Euroowych 4 lapejski w Rzymie
tach, kiedy to
niewiele z obietnic złożonych
w 2008 r. zostało dotrzymanych. To jednak, co pozostaje
i co charakteryzowało już jego
pierwszą kadencję, to otwarcie
na sekularystyczny program
rządu.

pewnienia swoim pracownikom Krystyna Korecka - matematyka (poniedziałek 15.00-17.00),
ubez-pieczenia zdrowotnego, Maria Konopelska - matematyka (poniedziałek 16.00-17.30,
obejmującego środki antykon- środa 15.30-17.00).
cepcyjne, aborcyjne, sterylizację, zabójstwo na żądanie, pod Dyżury w kuchni
wpływem „współczucia” itp.

Grzywna nałożona na pracodawcę za niepodporządkowanie
się nakazowi państwa sięga
setek dolarów za dzień od każdego pracownika. To oznacza
bankructwo i/lub zrzeczenie
się Kościoła z działalności
związanej z opieką społeczną.
Wobec tak poważnej sytuacji
Kościół amerykański po raz
pierwszy w historii opowiedział
się przeciwko amerykańskiemu
prezydentowi, zakładając 45
spraw sądowych za pogwałcenie pierwszej poprawki do konDziałanie polityczne Obamy stytucji USA która gwarantuje
przeciwstawia się frontalnie wolność wyznania i religii.
zasadom porządku naturalnego
oraz chrześcijańskiego i zanosi Gdy chodzi o Sąd Najwyższy,
się na to, że stanie się wzorem który jest organem nadrzędnym
dla całego świata - tak jak się to w Stanach Zjednoczonych,
dokonało w przypadku hiszpań- Obama już podczas pierwskiego premiera Zapatero.
szej kadencji mianował dwóch
skrajnie liberalnych sędziów
Profesor Patrick O’Malley i na ich miejsce w drugiej kaw artykule opublikowanym we dencji obiecał już nominacje inWłoszech przez Komitet Praw- nym sędziom reprezentującym
da i Życie trafnie podsumo- tę samą linię. Społeczeństwo
wał racje, które zadecydowały amerykańskie przez następne
o tym, że podobnie jak więk- 20 lub 30 lat będzie pod inszość amerykańskich katolików tensywnym wpływem laicyzagłosował przeciwko Obamie. stycznego składu sądu, który
Amerykański prezydent uznaje prawnie będzie interweniował
aborcję za absolutne prawo i to w najważniejszych kwestiach
na każdym etapie ciąży. Co wię- moralnych, począwszy od pracej, popiera całkowitą wolność wa do życia.
kobiety w podjęciu decyzji, czy
to o aborcji chirurgicznej, czy to Obama jest wreszcie zatwarchemicznej (RU486 i wszystkie działym zwolennikiem homoinne chemiczne środki aborcyj- układów, które chce zalegalizone). Popiera również bestialską wać w każdym stanie poprzez
procedurę tzw. aborcji przez prawo krajowe albo decyzję
częściowy poród, podczas któ- Sądu Najwyższego, obowiązurej ciało dziecka wyciągane jest jącą w całym państwie. Zarzut
na zewnątrz, a w łonie pozostaje przestępstwa homofobii zagratylko główka, wówczas się ją ża wszystkim, którzy chcieliby
przebija i dokonuje zabójstwa. bronić porządku naturalnego,
choćby poprzez publiczne przeObama i Demokraci popierają ciwstawienie się progejowskiej
także potworną liberalizację eu- indoktrynacji, która odbywa
tanazji. Ale przede wszystkim się w szkołach i instytucjach
chcą zmusić uczelnie wyższe, publicznych. Również w tym
szkoły, szpitale, organizacje po- przypadku stawka idzie o wolżytku publicznego non-profit, ność chrześcijan i obrońców
kliniki i inne katolickie pla- porządku naturalnego.
cówki socjalne (oraz prywatne
Nasz Dziennik
ośrodki zarządzane przez prak10-11 listopada 2012
tykujących katolików) do za-

Poniedziałek
19 XI

26 XI

Wtorek
20 XI
E. Waszczuk
J. Przyczyna
27 XI
E. Waszczuk
J. Przyczyna

Środa
21 XI

28 XI

Czwartek
22 XI

Piątek
23 XI

Ł. Rzepa

G. Hejsak

29 XI

30 XI

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Drugie Spotkanie Kongresowe
w Jarosławiu
10 listopada br. w Jarosławiu
odbyło się drugie spotkanie
Kongresu Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej, którego tematem spotkania było: „Ojczyzna potrzebuje katolickiego
laikatu”. Spotkanie rozpoczęło
się od adoracji Najświętszego
Sakramentu w kościele NMP
Królowej Polski. Uroczystej
Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Józef

Niżnik, Diecezjalny Asystent
Akcji Katolickiej. Następnie
uczestnicy Kongresu przeszli
do Miejskiego Ośrodka Kultury
na dalszą część spotkania kongresowego, podczas którego ks.
dr Wacław Siwak przedstawił
nam referat pt. Akcja Katolicka
a polityka, oraz ks. dr Waldemar
Janiga przybliżył nam temat:
„Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu”.

Tenis stołowy

Piękne widowisko sportowe
w TVP Sport na żywo
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - ASTS Olimpia-Unia Grudziądz 1:3
Punkty: Wang Zeng Yi - 1.

Po transmisji z różnych stron Polski posypały się gratulacje za dobrą organizację
i piękne widowisko sportowe - ale niestety mecz przegraliśmy. Niezawodny był
tylko Wang Zeng Yi. Na uwagę zasługuje radosne kibicowanie przez dużą grupę
młodzieży, która specjalnie na tą okazję przyjechała z Birczy.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 18 XI 12 GRUPA II
Niedziela 25 XI 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VI św. Faustyny - p. Szaro + Róża XVIII św.
Weroniki - p. Skorupska
PONIEDZIAŁEK – Wspólnota
Biblijna, Róża VII św. Jadwigi p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty - p. Przepłata
WTOREK – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
ŚRODA – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
CZWARTEK – Róża X św. Moniki - p. Mazur + Róża Boga Ojca
XI - p. Budzyński
PIĄTEK – Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
SOBOTA – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

10.11.2012 r. ul. Na Skarpie,
Stojałowskiego, Słoneczna,
B. Słonecznej. Sprzątali i ofiara:
Bilik, Wasiuta, J. Głąb, Kozłowska, T. Głąb. Jaworska, Maciałek.
Razem – 120 zł na środki czystości
i kwiaty.
12.11.2012 r. ul. Przyklasztorna,
Głęboka, Żołnierska, Basztowa.
Sprzątali i ofiara: Płoskoń, Drapała, Wołczyk, Stecko, Duszko,
Panek, Adamek, Pietluch, T. E.
Czarnecka. Razem – 80 zł na
środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
18.11.00 – Bogusław i Marzena H.
18.11.00 – Daniel i Teresa P.
19.11.94 – Krzysztof i Ewa G.
23.11.02 – Marek i Agnieszka K.

w rocznicę śmierci:
22.11.83 – Helena Wąsacz
23.11.85 – Franciszek Szpetnar
23.11.92 – Stefania Mieszczycha
23.11.94 – Józefa Pracz
23.11.94 – Maria Nyczaj
19.11.95 – Stanisława Brinken
19.11.01 – Mieczysława Szarek
18.11.02 – Józef Metyk
18.11.03 – Julia Bednarska
23.11.03 – Stanisław Prokuski
24.11.03 – Zdzisław Sudoł
23.11.05 – Krystyna Mazaraki
19.11.07 – Władysław Kowal
21.11.08 – Bronisława Ostrowska
24.11.09 – Anna Kobylarz

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy na
Różaniec z wypominkami.
Za tydzień w dzień odpustu ze
względu na koncert wypominki
i Koronka będą wyjątkowo o godz.
15.15.
2. Dziś taca przeznaczona na potrzeby domu księży Emerytów
„EMAUS”.
3. W czwartek 22 listopada
– wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Wyrażamy wdzięczność naszemu
panu organiście, członkom chóru
i scholi.
4. Również w czwartek 22 listopada
odbędzie się spotkanie Rodziców,
których dzieci przygotowują się
do I Komunii św. Zapraszamy
oboje rodziców wraz z dzieckiem
na Mszę św. wieczorną i spotkanie
tematyczne.
5. 23 listopada będziemy obchodzić 12-lecie działalności naszej
charytatywnej świetlicy „U Kolpinga”. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, wszystkich wychowawców, wolontariuszy, rodziców
i osoby wspierające na Mszę św.
w piątek 23 listopada o godz. 18.00.
Mamy za co dziękować Panu Bogu, bo
z dobrodziejstwa świetlicy skorzystało już kilka tysięcy dzieci.
6. Za tydzień Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata.
W naszej Parafii Uroczystość łączy
się z XIII rocznicą poświęcenia naszej świątyni i 31 rocznicą istnienia
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parafii. Główna Msza św. odpustowa, której przewodniczył będzie
ks. dr Piotr Kandefer odbędzie się
o godz. 12.15. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału ze wszystkimi sztandarami.
W tym dniu po południu o godz.
17.00 będzie piękny koncert na bandurę i fletnię pana. Zapraszamy.
Pamiętajmy, że Odpust tylko wtedy ma sens, jeżeli przystąpimy do
spowiedzi i Komunii św. Spowiedź
odpustowa będzie w sobotę od godz.
9.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.15.
Bardzo zachęcamy do skorzystania
z tej okazji.
7. Opłatki bożonarodzeniowe będą
rozprowadzane na początku grudnia
przez osoby dotychczas zbierające
składki na inwestycje – cały dochód
przeznaczony jest na ogrzewanie
kościoła.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 19
XI 2012 (poniedziałek wieczorem)
ul. 3 Maja m. 51-84 oraz 24 XI 2012
(sobota wieczorem) ul. 3 Maja m.
85-124.
9. Zwracamy się z serdeczną prośbą do
rodziców ministrantów, aby zachęcali
i motywowali swoich synów do
systematycznej posługi przy ołtarzu.
A wszyscy razem modlimy się, aby
takich ideowych chłopców nigdy
nam nie zabrakło. Zebranie ministrantów i lektorów będzie w najbliższą środę po Mszy św. wieczornej.
10. Po Mszy św. dzieci zapraszamy
do zakrystii po odbiór obrazków.

Honorowa odznaka
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd
Główny w Bydgoszczy nadał ks. prał. Andrzejowi Surowcowi Honorową Odznakę „Zasłużony
dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.
Gratulujemy.

Tenis stołowy
Punkty: J. Flaumenhaft - 1, P. Oziębło - 1.

++ Maria, Józef, Antoni.

9:30

++ Franciszka w 50 roczn.
śmierci o pokój wieczny, Stanisław w 22 roczn. śmierci.

11:00

+ Józefa Jucha (30 - koniec
greg.).

12:15

+ Leopold Kruk.

16:00

++ Weronika, Tadeusz Kmieć.

18:00

++ Franciszek i Józefa i Bronisława.

7:00

1) ++ Za zmarłych z Rodziny
Ziobrowskich.
2) + Bolesław Nietrzeba
w 6 roczn. śmierci.

18:00

1) + Władysław Kowal
w 5 roczn. śmierci.
2) + Janusz Fudala - int. od Bractwa Najśw. Sakramentu.

7:00

+ Janusz Fudala - int. od sąsiadów z bloku.

18:00

++ Anna, Antoni i Tadeusz.

Poniedziałek 19 XI

Wtorek 20 XI

Środa 21 XI
7:00

18:00

1) + Wadysława Sopel w 7
roczn. śmierci.
2) ++ Rodziców, siostry, braci
z Rodziny Grochów.

7:00

1) Dziękczynno-błagalna za 50 lat
wspólnego życia Jana i Janiny
z prośbą o dalszą opiekę Bożą
i MB w ich Rodzinie.
2) + W 20 roczn. śmierci Józef.

18:00

1) ++ Stanisław Wysocki
w 3 roczn. śmierci, Jan Wysocki
w 2 roczn. śmierci.
2) Dziękczynna za 10 lat istnienia chóru z prośbą o Boże
błgosł., opiekę MB i św. Cecylii
dla ks. Opiekuna, p. Wojciecha
i wszystkich należących do chóru na dalsze lata pracy.

Czwartek 22 XI

Piątek 23 XI
7:00
18:00

1) + Janina Rymarz.
2) + Jan Kud w 13 roczn. śmierci.

7:00

++ Za zmarłych Rodziców obu
stron: Karoliny i Andrzeja oraz
Marcina i Agnieszki.

18:00

1) + Stanisław Prokuski
w 9 roczn. śmierci.
2) ++ Za zmarłych Rodziców:
Salomeę i Stanisława.

8:00

++ Katarzyna, Henryk, Aniela
z Rodziny Makarskich.

9:30

++ Katarzyna, Walenty.

Sobota 24 XI

II liga
UKS „Villa Verde” Olesno - PKS Kolping II Jarosław

8:00

8:2

10.11. odbył się w Nowej Sarzynie II Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny młodzików.
Pierwsze miejsce premiowane
awansem do II Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego
wywalczył Arkadiusz Suchy,
pokonując w finale Dominika Stańko 3:1 (był to jedyny
przegrany set zawodnika PKS
Kolping). Dołączy on do Antoniego Rejterowskiego, który ma
limit do II OTK.
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11:00
12:15

Za parafian.

16:00

++ Genowefa, Stanisław, Julian, Antoni - int. Rodziny.

18:00

+ Krystyna Musiała w 17 roczn.
śmierci.

