Chrystus Królem
1

3

(509) 23 stycznia 2011

25 stycznia

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
25 stycznia Kościół wspominał
nawrócenie św. Pawła - tego, który wywarł największy wpływ na
chrześcijaństwo. Szczegóły z jego
życia osobistego nigdy nie przestają zaciekawiać. Paweł był obywatelem rzymskim, wychowanym
w helleńskim Tarsie, mówiącym
po grecku i wyrosłym w greckiej
kulturze. Lecz, co najważniejsze,
był Saulem, prawowiernym faryzeuszem, tkaczem namiotów
i rabbim, tak zagorzałym przeciwnikiem żydowskiej herezji,
że jego prześladowanie chrześcijaństwa siało kiedyś postrach na
całą okolicę. To właśnie u jego
stóp „złożyli swe szaty” uczestnicy kamienowania pierwszego
męczennika - Szczepana. Żarliwość Szawła zaprowadziła go do
Damaszku, aby tam wykryć w synagogach praktykujących chrześcijan i przywieźć ich spętanych do
Jerozolimy. Potem, jak wiadomo,
w drodze powaliła go światłość
i po trzydniowej ślepocie Szaweł
prześladowca staje się Pawłem
Apostołem, trapionym i prześladowanym już do końca swego życia.

Nawrócenie św. Pawła stanowi
jedno z najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa. Niektórzy
uważają, iż „nawrócenie” jest

chyba określeniem niewłaściwym.
O ile to możemy wyczytać z jego
pism, Paweł nigdy nie sądził, że
porzucił urząd rabina, mówiąc
o sobie zawsze jako o żydzie „obrzezanym w ósmym dniu, z rodu

Izraela, z pokolenia Beniamina,
Hebrajczyku z Hebrajczyków”.
Zapewne nie myślał o stworzeniu
nowej religii. Płomienna misja
Pawła polegała na zwiastowaniu
Dobrej Nowiny, jaką sam usłyszał, i na obwieszczaniu jej nie
tylko ludowi jednej z nim wiary,
lecz wszystkim narodom świata.
Apostoł Narodów to największy teolog chrześcijaństwa. Naturalnie nie z powodu wielkiej
ilości dzieł, lecz z powodu głębi swej myśli teologicznej. Św.
Paweł, będąc najznakomitszym
teologiem, jest również czynnym działaczem duszpasterskim.
Niezbyt częsty to wypadek, by
teolog zajmował się równocześnie
duszpasterstwem, osiągając przy
tym znakomite wyniki. Założył
pierwsze gminy chrześcijańskie,
pisał do nich listy, kontrolował
je, był z nimi w stałym kontakcie.
Św. Paweł przypomina nam o łasce
wiary, nowego widzenia, o zaangażowaniu całkowitym, na śmierć
i życie, w sprawę Bożą, o otwartości na innych przy zachowaniu
jedności opartej na Chrystusie.

List pasterski biskupa polowego Wojska Polskiego
z okazji dwudziestej rocznicy odnowienia ordynariatu polowego w Polsce /fragmenty/
U m i ł o w a n i żołnierze oraz ich rodziny.
w Chrystusie Panu!
Dwadzieścia lat ordynariatu
„Naród kroczący polowego w Polsce
w ciemnościach ujrzał światłość wielDekretem z 21 stycznia 1991
ką; nad mieszkańca- roku Kongregacja ds. Biskupów
mi kraju mroków zabłysło światło. ogłosiła przywrócenie ordynariaPomnożyłeś radość, zwiększyłeś tu polowego w Polsce po prawie
wesele. Rozradowali się przed pięćdziesięcioletniej przerwie.
Tobą. […] Bo złamałeś jego cięż- Dwadzieścia lat istnienia zorgakie jarzmo” (Iz 9, 1–2). Te słowa nizowanego duszpasterstwa wojproroka Izajasza z dzisiejszej skowego skłania nas do refleksji
liturgii, odnoszące się do czasów i wdzięczności.
mesjańskich, oddają w jakiejś
mierze istotę tego, co dokonało się
Wojsko Polskie z radością
w naszej ojczyźnie przed dwudzie- i nadzieją przyjęło pierwszego po
stu laty. Po mrocznym czasie syste- II wojnie światowej biskupa pomu totalitarnego zabłysło dla nas lowego Sławoja Leszka Głódzia.
światło nadziei i wolności. Radości Zamykała się powoli trudna epoka,
tego światła doświadczyli również w której wyrzucono Chrystusa

poza bramy koszar. Dobiegał
końca czas, w którym co najwyżej tolerowano życie religijne
w obrębie murów garnizonowych
świątyń i w skrytości wojskowych
mieszkań. Rodził się entuzjazm
życia w atmosferze wolności.
Zawołanie ówczesnego biskupa
polowego: „Milito pro Christo”
oznaczało wtedy podjęcie zdecydowanych starań o przywrócenie
Chrystusowi należnego miejsca
w życiu osobistym i zawodowym
żołnierzy oraz funkcjonariuszy
służb mundurowych.
Rozpoczął się czas budowania
zrębów duszpasterstwa wojskowego, stanowienia regulacji prawdokończenie na str. 2

I CZYTANIE: Iz 8,23b-9,3

Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką

REFREN PSALMU: Pan moim
światłem i zbawieniem moim.
II CZYTANIE: 1 Kor 1,10-13.17
Jedność chrześcijan

EWANGELIA: Mt 4,12-23

Na Jezusie spełnia się zapowiedź
Izajasza

...Odtąd począł Jezus nauczać
i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie”. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego,
ujrzał dwóch braci, Szymona,
zwanego Piotrem, i brata jego,
Andrzeja, jak zarzucali sieć
w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie
za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza,
i brata jego Jana, jak z ojcem
swym Zebedeuszem naprawiali
w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
A oni natychmiast zostawili łódź
i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając
w tamtejszych synagogach,
głosząc Ewangelię o królestwie
i lecząc wszelkie choroby
i wszelkie słabości wśród ludu.
Kalendarz wydarzeń

24. I. - 28. I.
Zimowy obóz dla
dzieci w Heluszu

12. II. g. 19.00 KCK
Zabawa karnawałowa
z wodzirejem

20. II. g. 19.00 KCK
Spotkanie nauczycieli
w sprawie
Marszu Trzech Króli
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List pasterski biskupa po- bezgranicznie zaufali Bożemu pokoju i sprawiedliwości na świe- Miegoń oraz bł. ks. mjr Michał
lowego Wojska Polskiego miłosierdziu. Jezus Miłosier- cie; z jakimi zagrożeniami będą Sopoćko i bł. ks. Jerzy Popie-

Przeżywając jubileusz i patrząc
w przyszłość, stawiamy sobie
pytanie, co mamy czynić (por.
Dz 2, 37)...

Opłatek Katechetów świeckich

Tym razem tradycyjny opłatek
dla katechetów świeckich był nieco inny. Po pierwsze przyjechali
wszyscy z całej Archidiecezji i po
drugie uroczystościom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji
częstochowskiej Antoni Długosz,
którego telewidzowie znają z katolickiego programu telewizyjnego

dla dzieci „Ziarno”. Podobnie jak
w telewizji ks. Biskup miał
znakomity kontakt z dziećmi
i razem z naszą oazą śpiewał
i dobrze się bawił, a dla katechetów miał ciekawe uwagi
z ewangelizacji we współczesnym
świecie.

Podsumowanie kolędy
Dziękujemy za każdy gest życzliwości.
PRZYJĘLI

NIEOBECNI
- ZAMKNIĘTE

Jego pragnieniem było, aby ordynariat polowy powierzyć Chrystusowi Miłosiernemu. Stąd też
decyzja o przeprowadzeniu misji
o Bożym miłosierdziu. W odezwie na ich rozpoczęcie tak pisał:
„Czas nawiedzenia obrazu Jezusa
Miłosiernego i relikwii świętej
Siostry Faustyny będzie okazją
do ponownego przemyślenia naszej postawy wobec Boga i ludzi.
W tym świętym czasie Jezus
będzie zachęcał nas, za pośrednictwem świętej Faustyny, byśmy

Józef Guzdek

biskup polowy WP

NIE PRZYJĘLI

Kolejny biskup polowy Tadeusz
Płoski w dniu swej konsekracji
i ingresu mógł więc powiedzieć:
„Dziś już nie trzeba nam otwierać
bram dla Chrystusa – rzeczywistych i symbolicznych. Zostały
one już otwarte. Dziś trzeba nam
wołać za uczniami zdążającymi
do Emaus: «Zostań z nami, PaTobie, Panie, zaufałem
nie!»”.

...Na czas jubileuszu i kolejne
lata odczytywania oraz wypełniania woli Bożej wszystkim Duszpasterzom i Wiernym ordynariatu
polowego z serca błogosławię.

ILOŚĆ OSÓB

Pierwsze misje święte zorganizowane w ordynariacie polowym
(1996 – 2000), połączone z peregrynacją obrazu Matki Bożej
Hetmanki Żołnierza Polskiego,
ukazały głębię wiary i żar modlitwy ludu Bożego wojskowego
ordynariatu. Potwierdziły także
wielowiekową więź, jaka istniała
pomiędzy polskim żołnierzem
i Maryją, przywoływaną w chwilach radosnych i podczas dziejowych prób.

Biskup Tadeusz podjął wielki
trud odczytania „znaków czasu”
dla duszpasterstwa wojskowego
w dobie przemian dokonujących
się w Wojsku Polskim i w służbach mundurowych. Odpowiadając na nie, zwołał Synod Ordynariatu Polowego. Mimo krótkiego
czasu trwania synodu (X.2009
– IV.2010) przyczynił się on do
pogłębienia świadomości miejsca
i roli duszpasterstwa wojskowego
wobec współczesnych wyzwań.
Bóg w swojej opatrzności włączył mnie w dwudziestoletnie
dziedzictwo odnowionego ordynariatu wojskowego, wzywając
do biskupiej posługi wśród Was.
Wraz z Wami pochylam się zatem
nad jego najnowszą historią, aby
dostrzec znaki ufności i nadziei na
przyszłość. Jak to powiedziałem
podczas ingresu, pragnę kontemplować oblicze Chrystusa, „aby
Go poznać i pokochać jeszcze
mocniej; w ciszy na modlitwie
nabierać sił, by później ukazywać Jego jasne Oblicze światu.
Włączając się w zwyczajną pracę
duszpasterską na rzecz ordynariatu polowego, chcę więc służyć.
Służyć, głosząc Ewangelię i dając
świadectwo życia” (Warszawa, 19
grudnia 2010)...

łuszko...

ILOŚĆ
MIESZKAŃ

W nowo powstających wojskowych kaplicach i kościołach
garnizonowych Chrystus dodawał
sił do służby ojczyźnie, stawał
się mocą dla tych, którzy pełnili
misje pokojowe i stabilizacyjne.
Przynosił pokrzepienie i nadzieję
dla rodzin wojskowych przeżywających boleśnie rozłąkę z najbliższymi. Pomagał kształtować życie
rodzinne i zawodowe w świetle
Ewangelii.

zmagać się funkcjonariusze służb
mundurowych. Jedno natomiast
wiemy, że we wszystkich okolicznościach naszego życia będzie
z nami obecny Chrystus! Będzie
nas wspierało wstawiennictwo
Matki Najświętszej – Hetmanki
Żołnierza Polskiego. Będą się za
nas wstawiali święci patronowie:
bł. ks. kmdr ppor. Władysław

PUSTE

nych, wypracowywania form
posługi duszpasterskiej dostosowanych do specyfiki życia tych,
którzy na lądzie, w powietrzu
i na morzu wypełniają żołnierskie
zadania. Jego istotę oddawał
program zarysowany przez biskupa Sławoja Głódzia podczas
uroczystości nadania sakry biskupiej na Jasnej Górze 23 lutego
1991 roku, wyrażony w słowach:
„Duszpasterstwo wojskowe pragnie przyczyniać się do odbudowy
tego, co zrujnował zły czas i do
budowy nowych wartości. Pragnie żołnierskie dusze prowadzić
do Boga, wypełniać żołnierską
służbę Bożą obecnością, znaczyć
nią żołnierski trud”.

ny wzywa Was, Generałowie,
Oficerowie, Chorążowie, Podoficerowie, Żołnierze i Funkcjonariusze Straży Granicznej oraz
Biura Ochrony Rządu, Weterani
i Kombatanci, Pracownicy Wojska, a także osoby z rodzin wojskowych, abyście dołączyli do
tych, którzy wychwalają Boże
miłosierdzie” (4 czerwca 2006).
Wymownym świadectwem owocności tego programu duszpasterskiego, ukierunkowanego na kult
Bożego miłosierdzia, były tysiące
ludzi modlących się w katedrze
polowej przed obrazem Jezusa
Miłosiernego – pamiątką misji
świętych – podczas uroczystości
żałobnych i pogrzebowych ofiar
katastrofy smoleńskiej. Tutaj
wszyscy szukali nadziei i siły
do chrześcijańskiego przyjęcia
życiowego doświadczenia.

ILOŚĆ
MIESZKAŃ
W PARAFII
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Opłatek Akcji Katolickiej
Dekanatu Jarosław II
W dniu 16 stycznia 2011 r.
w KCK odbył się opłatek Akcji
Katolickiej Dekanat Jarosław II.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą
Mszą św. koncelebrowaną, której
przewodniczył ks. Prałat Andrzej
Surowiec. Podczas Mszy św. wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali
pięknego śpiewu kolęd w wykonaniu chóru Camerata z Soniny.
Następnie członkowie Akcji Katolickiej wraz z księżmi asystentami
AK spotkali się w KCK. Ksiądz
Archiprezbiter wygłosił słowo
Boże nawiązujące do niedzielnej
homilii oraz do tegorocznego roku



Ferie w świetlicy „U Kolpinga”
w godz. 10.00-13.00 - KCK

duszpasterskiego „W Komunii
z Bogiem”. Ksiądz Prałat złożył też
wszystkim członkom AK życzenia Uczestnicy obowiązkowo przynoszą obuwie zamienne - wejście przez
i podzielił się opłatkiem. Ciekawe świetlicę.
wystąpienie miała również pani
24 I poniedziałek - Początek obozu w Heluszu
Cecylia Baran członek Zarządu
DIAK i jednocześnie odpowie10.00 – Film „Most do Terabithii”
dzialna za pracę w archiprezbiPo filmie – bilard, tenis stołowy
teracie jarosławskim. W miłej
atmosferze, przy gorącym posiłku,
25 I wtorek
puszystym serniczku, owocach, kawie i herbacie wszyscy kolędowali
10.00-12.00 – Konkurs kolęd, pastorałek (sala główna)
i dyskutowali o zadaniach jakie są
12.00 – Nauka tańców (sala główna)
wyznaczone dla członków AK na
ten rok. W spotkaniu uczestniczyło
12.00 – Gry i zabawy świetlicowe
62 osoby.
26 I środa
10.00 - Bilard, tenis stołowy
Wycieczka po mieście - oprowadza Przewodnik J. Hołub
27 I czwartek
10.00 - Zajęcia ruchowe w hali sportowej za kościołem (obuwie
sportowe jest konieczne)
28 I piątek
10.00 – Film „Dzieci z Bullerbyn”
11.30 – Bilard, tenis stołowy

Tenis stołowy
I Liga

PKS KOLPING - Krotosz Krotoszyn 9 : 1

Punkty: Kuchuk - 2,5, Kiełb - 2,5, Klag - 2,5, Marcinowski - 1,5.

II Liga

PKS KOLPING II - Płomień Limanowa 7 : 3

Punkty: Dziukiewicz - 2,5, Adamski - 2,5, Zieliński - 1,5, Dudek - 0,5.

III Liga

Opłatek sportowców

Jar Kielnarowa - PKS KOLPING III 6 : 10

Punkty: Głąb - 4,5, Flaumenhaft - 3,5, Oziębło - 1,5, Cukierda - 0,5.

III Liga

PKS KOLPING III - Sokół I Siedliska R. 10 : 4

Punkty: Flaumenhaft - 3,5, Głąb - 3,5, Oziębło - 2,5, Cukierda - 0,5.

V Liga

Jordan Wola Mała - PKS KOLPING IV 6 : 10

Punkty: Rejterowski - 4, Mroczka - 3,5, Guzowski - 2, Woźny - 0,5.

Mistrzostwa WSzW - WKU
Turniej indywidualny:
I m. – mjr Piotr Lasek (WKU Sanok), II m. – mł. chor. Piotr Łutczyn
(JW 4909 Rzeszów), III m. – chor. Jan Łukaszów (WKU Jarosław).
Turniej deblowy:
I m. – mjr Zygmunt Wierzbicki, chor. Jan Łukaszów (WKU Jarosław),
II m. – st. chor. Mariusz Wójcik, st. sierż. szt. Mariusz Kuś (4 OTW
Żurawica), III m. – kpt. Krzysztof Depa, szer. zaw. Maciej Mnich
(WSW Rzeszów).
Klasyfikacja zespołowa:
I m. – WKU Jarosław, II m. – 4 OTW Żurawica, III m. – WKU Sanok.
W dniu 17.I.2011 r. na Dolnym
Śląsku we wrocławskiej Hali Sportowej odbył się XXII Ogólnopolski
Opłatek Środowisk Sportowych.
Do stolicy Dolnego Śląska zjechało wielu sportowców z Polski
w tym zawodnicy PKS KolpingJarosław judo i kilka osób (4)
z sekcji tenisa stołowego. Swoją
obecnością zaszczycił wszystkich

sportowców, trenerów i działaczy
Abp. Gołębiewski oraz Mistrzyni
Świata w kolarstwie górskim Maja
Włoszczowska. Nasi zawodnicy
wraz z trenerami i rodzicami złożyli
życzenia, podzielili się opłatkiem.
W powrotnej drodze uczestniczyliśmy we Mszy św. w Tynieckim
Opactwie.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 23 I 11 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 30 I 11 GRUPA I
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 koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 17.00.
2. Dziś o godz. 15.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury odbędzie się koncert
laureatów XVI Ogólnopolskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
Wstęp dla wszystkich jest wolny.
Serdecznie zapraszamy.
3. We wtorek (25 I) święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
i zakończenie Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan.
4. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu zaprasza członków Związku na uroczysty opłatek, który odbędzie się 25 stycznia
o godz. 10.00.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 24
I 11 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 4 m. 1-15 oraz
29 I 11 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 4 m. 16-25.
6. Wszystkich chętnych pragniemy
zaprosić na rodzinne-parafialne
kolędowanie, które odbędzie się
2 lutego o godz. 17.00 w kościele.
Zapraszamy dzieci, które same
lub wspólnie z rodzicami śpiewają
w domu kolędy. Zgłoszenia będą
przyjmowane do 30 stycznia.
7. W drugą sobotę lutego zapraszamy do udziału w parafialnej
zabawie bezalkoholowej. Zapisy

Niedziela 23 I
8:00

w kiosku.
8. Zakończyliśmy w naszej parafii
wizytę duszpasterską. Zostaliśmy przyjęci w 1304 rodzinach.
Zdecydowanie nie przyjęło nas
53 rodziny. Zaskakuje duża ilość
rodzin nieobecnych w domach
w czasie kolędy – nikt nie odpowiedział aż w 218 domach.
Z informacji podanych nam przez
odwiedzone rodziny wynika, ze
za granicę wyjechało co najmniej
207 osób, czyli aktualnie w naszej
parafii kontakt z kościołem utrzymuje około 3532 osoby, co stanowi
ok. 70% ludności parafii i musi
budzić niepokój wszystkich osób
wierzących. Jesteśmy ogromnie
wdzięczni za serdeczne przyjęcie
w katolickich rodzinach, gdzie
mimo przeżywanych trudności,
a czasami dużej biedy była życzliwa religijna atmosfera. Osoby ze
skrajną biedą będziemy się starali
wesprzeć działaniami charytatywnymi. Jeszcze raz dziękujemy za
ofiary kolędowe przeznaczone na
opłaty i inwestycje parafialne.
10. Trwają zimowe ferie. Na ten
czas nasza świetlica przygotowała
ciekawy program zajęć w którym
mogą uczestniczyć wszystkie dzieci. Zapraszamy.

12:15

16:00
18:00

Poniedziałek 24 I
7:00
18:00

+ Jan Strawa w 1 roczn.
śmierci.
Wtorek 25 I

7:00
18:00

W 61 roczn. urodzin Józefa
z prośbą o dalsze błogosł.
Boże.
Środa 26 I

7:00
18:00

++ Włodzimierz w 28 roczn.
śmierci, Tadeusz.
Czwartek 27 I

7:00

18:00

7:00

Misterium

Za tydzień w niedzielę
Bożonarodzeniowe
(30
I) o godz. 17.30 w
Jasełkasię MiKCK -odbędzie

za sprzątanie kościoła:

18:00

Katolickie Centrum Kultury

15.01.2011 r. os. Kombatantów
bl. 2 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Olszańska, Sobolewska, Hadała,
Kowal. Ofiara: Nowakowie (3
Maja). Razem – 60 zł na środki
czystości i kwiaty.

Dziękczynna za otrzymane łaski dla Jacka Hołuba
z prośbą o dalszą opiekę /int.
ze świetlicy „U Kolpinga”/.
++ Tadeusz Bartosz w 2
roczn. śmierci, Rodzice.
Dziękczynna za Stary Rok
i o potrzebne łaski w Nowym
Roku dla członkiń z Róży św.
Kingi i ich Rodzin.
Sobota 29 I

7:00
18:00

+ Józefa w 2 roczn. śmierci.
+ Marek Pawlik (od synów
z Rodzinami).
Niedziela 30 I

17.01.2011 r. os. Kombatantów
bl. 2 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
K. Polkowska, Łuc, Welc, W.
Kajder, Sadkowska, Kryjomski.
Razem – 45 zł na środki czystości
Polecamy w modlitwach
i kwiaty.
w rocznicę ślubu:

Andrzej Ćwierz, Marianna
Wiater, Leokadia Wanatowicz, Edward Mokrzycki, J. F.
Głąb, Jadwiga Chrobak, Halina
i Mieczysław Golba (tablice
smoleńskie); Zając (figura św.
Maksymiliana Kolbe). Razem:
2550 zł.

11:00

Piątek 28 I

30. I. g. 17.30

D z i ę k u j e m y ...

Dziękujemy za ofiary na Tablice
smoleńskie i figury świętych
w Heluszu:

9:30

Za parafian.
+ Zofia Durska w 7 roczn.
śmierci o szczęśliwe życie
wieczne.
++ Jan i Stanisław.
+ O szczęśliwe życie wieczne dla Wandy Topolińskiej.
++ Bolesław w 6 roczn.
śmierci i Jego Rodzice: Franciszek i Barbara.

23.01.93 – Adam i Beata W.
25.01.86 – Aleksander i Beata Z.
25.01.03 – Adam i Agnieszka S.
26.01.91 – Mirosław i Małgorzata S.
26.01.91 – Stanisław i Dorota M.
28.01.95 – Jerzy i Monika K.
29.01.83 – Henryk i Alicja J.

w rocznicę śmierci:
26.01.83 – Włodzimierz Kasjan
27.01.86 – Rozalia Koraszyńska
23.01.87 – Fryderyk Fludziński
23.01.91 – Danuta Pikuła

8:00
9:30
11:00

26.01.91 – Maria Mocha
29.01.92 – Maria Iwańska
25.01.00 – Franciszek Kosyta
27.01.00 – Maria Szlachta
26.01.03 – Henryk Leszczyński
24.01.04 – Stanisława Fąfera
25.01.04 – Zofia Durska
23.01.05 – Leszek Szajowski
29.01.05 – Bogusław Szarek
29.01.05 – Stanisław Kwoka
26.01.06 – Janina Skalska
28.01.09 – Tadeusz Bartosz
29.01.09 – Leon Urban

12:15
16:00
18:00

Za parafian.
+ Lesław.
+ Lucyna Groszek w 13
roczn. śmierci.
+ Władysław Chmielowicz
w 2 roczn. śmierci.
++ Regina i Juliana oraz
Eugeniusz.
Za dusze w czyśćcu cierpiące.

W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Henryk BEDNARSKI
Genowefa MAZUREK
Tadeusz MROZOWICZ

