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III NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
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 uwa-

żają, 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

15 lat działalności

Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu

W listopadzie 1996 r. z inicjatywy
Proboszcza parafii Chrystusa Króla
w Jarosławiu, została podjęta udana nowatorska próba zorganizowania wspólnoty katolików świeckich
w formie stowarzyszenia pn. „Rodzina Kolpinga”. Wzorem stały
się organizacje istniejące już od
wielu lat w Niemczech ( światowa
centrala) i kilkudziesięciu krajach
w Europie i na całym świecie.
Idea bł. ks. Kolpinga skupiona wokół rozwijania wzajemnej
samopomocy społecznej trafiła
na podatny grunt naszej parafii,

gdzie od 1992 r. Ks. Prałat Andrzej
Surowiec realizuje nowoczesną wizję pracy duszpasterskiej,
w której sprawy religijne są szeroko powiązane z działalnością
społeczną, kulturalną i sportową.
Kim jest patron?
Bł. ks. Adolph
Kolping (1813
– 1865) – katolicki
kapłan, społecznik,
dokończenie
na str. 3

I CZYTANIE: Jon 3,1-5.10
Nawrócenie Niniwitów

REFREN PSALMU: Naucz mnie
chodzić Twoimi ścieżkami.
II CZYTANIE: 1 Kor 7,29-31
Przemija postać tego świata

EWANGELIA: Mk 1,14-20
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

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. Prawdziwa jedność
Kościoła może być urzeczywistniona jedynie na tych zasadach
Pawłowych.

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
„Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona
i brata Szymonowego, Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli
bowiem rybakami. Jezus rzekł
do nich: „Pójdźcie za Mną,
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim...



Chrystus Królem

Do przemyślenia raz jeszcze
z cyklu Kazań Katechizmowych
głoszonych w naszej Archidiecezji
WIERZĘ W BOGA OJCA
WSZECHMOGĄCEGO
II niedziela zwykła – 15 stycznia
2012
KKK, nr 232-278 /fragmenty/
....Każdy z nas, podobnie jak starotestamentalny Samuel, Koryntianie, umiłowany uczeń Chrystusa św. Jan, czy Andrzej Apostoł,
nieustannie poszukuje Pana Boga
i ciągle na nowo Go odkrywa.
Katechizm Kościoła Katolickiego
wyjaśnia wszystkim, którzy zmagają się z odpowiedzią na pytanie:
jaki jest Pan Bóg?, że jest On
tylko jeden, ale istnieje w trzech
Osobach. Nie jest On samotnością, lecz doskonałą wspólnotą
Osób. Termin „Trójca” zwraca
uwagę na odrębność zachodzącą
między Bogiem Ojcem, Synem
i Duchem Świętym. Nie modlimy
się do trzech, rożnych bogów, ale
do Jednego w Trzech Osobach,
po-siadających jedyną Bożą naturę. Prawda o tym, że Bóg jest
Trójjedyny została nam przekazana przez Jezusa Chrystusa. To
On, jako Syn Boży, wielokrotnie
przedstawiał swoją relację wobec
Boga Ojca. Ukazywał ją słowami: „Ja i Ojciec jesteśmy jedno”
(J 10, 30). Wyrażał ją również
w praktyce osobistej modlitwy,
która była szczerą rozmową
z „Ojcem, który jest w niebie”. Po
wniebowstąpieniu Chrystus obdarzył nas darem Ducha Świętego,
który jest miłością Ojca i Syna.
„W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego” (Mt 28, 19) każdy z nas
został przyjął sakrament chrztu
świętego i został wszczepiony
w Kościół święty.
Prawda dotycząca Trójcy Świętej
jest tajemnicą, której nie można
zgłębić przy pomocy własnego
rozumu. Odkrywamy jej sensowność, ilekroć przyjmujemy
Objawienie Boże, które zostało
wyrażone w Jezusie Chrystusie.
Oświeceni przez Syna Bożego
możemy odnaleźć ślady Trójcy
Świętej w Starym Testamencie
oraz w pięknie całego stworzenia
(np. Rdz 1, 2; 18, 2; 2 Sm 23, 2).
Pierwszą Osobą Trójcy Świętej
jest Bóg Ojciec. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że
czcimy Boga jako Ojca dlatego,
że jest On Stwórcą, który z wielką
miłością troszczy się o wszystkie
stworzenia. Termin „Ojciec” był
odnoszony do Pana Boga już
w religiach przedchrześcijańskich. Takim samym zwrotem

ludzie posługiwali się również
w starożytnym Izraelu (Pwt 32,
6; Ml 2, 10). Dla podkreślenia
opieki, jaką Bóg sprawował nad
Narodem Wybranym, dostrzegano w Nim także matkę, która ani
na chwilę nie zapomina o swoim
niemowlęciu (Iz 66, 13). Obraz
Ojca i matki podkreślał autorytet
Boga, Jego wsparcie udzielane
całemu ludowi oraz gotowość do
udzielania nieustannej pomocy.
Nowy Testament jeszcze bardziej
przybliża nam obraz Boga Ojca.
To w nim Jezus Chrystus zachęca
nas, abyśmy zwracali się do Boga
słowami „Ojcze nasz”.
Drugą Osobą Boską, którą przywołujemy podczas czynienia
znaku krzyża, jest Jezus Chrystus.
Syn Boży podkreślał prawdę
o swoim pochodzeniu w następujący sposób: „Wy nazywacie
Mnie Nauczycielem i Panem
- i słusznie mówicie, bo Nim
jestem” (J 13, 13). Gdy zachęcał
do tego, aby zwracano się do
Niego za pomocą boskiego tytułu
„Pan”, wywoływał konsternację.
Podobnie działo się wtedy, kiedy
odpuszczał ludzkie grzechy. Jezus
objawiał swoje Bóstwo także poprzez dokonywane cuda i znaki.
Doświadczając ludzkiego odrzucenia, najpełniej wyraził prawdę
o swoim Bóstwie w tajemnicy
Zmartwychwstania. Dzięki temu,
że powstał z martwych Jego
uczniowie poznali, kim On jest,
uwierzyli w Jego moc i obrali Go
za Pana swego życia (por. KKK
243-260).
Trzecią Osobą Trójcy Świętej,
która ma taką samą Boską naturę jak Ojciec i Syn, jest Duch
Święty, dany Kościołowi w Dniu
Pięćdziesiątnicy. Gdy odkrywamy
w sobie obecność Bożą, mamy do
czynienia z Jego działaniem. Bóg
posłał „do serc naszych Ducha
Syna Swego” (Ga 4, 6). Każdy
może odnaleźć w Nim głęboką radość, wewnętrzny pokój
i wolność. W Duchu Świętym,
którego otrzymujemy podczas
chrztu świętego i sakramentu
bierzmowania, możemy Boga
nazywać Ojcem (por. KKK 243248, 263-264).
Po wyjaśnieniu prawdy o Trójcy
Przenajświętszej, Katechizm
Kościoła Katolickiego wskazuje,
że Bóg jest wszechmocny. „Dla
Boga nie ma nic niemożliwego”
(Łk 1, 37). Może On wszystko
uczynić. To On stworzył świat
z niczego, jest Jego Panem i czu-

wa nad nim w swojej Opatrzności.
Ciągłą tajemnicą, której nigdy nie
zgłębimy, pozostaje to, w jaki
sposób Pan Bóg okazuje swoją
wszechmoc. Kiedy człowiek, doświadczając jakiejś trudnej sytuacji, stawia pytanie o to, gdzie był
wtedy Bóg, On odpowiada ustami
proroka Izajasza: „Moje myśli nie
są waszymi myślami, a wasze
drogi nie są moimi drogami” (55,
8). Wszechmoc Boga wyraża się
także w tych momentach życia,
w których ludzie już na nią nie
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Opłatek
katechetów
świeckich
Przewodniczył
Bp Marian Rojek

Film DVD
o Orszaku
Trzech Króli
w Jarosławiu
do nabycia w kiosku
cena: 15 zł

czekają (por. KKK 268-278).
Jak często dostrzegamy w Bogu
naszego najlepszego Ojca? Czy
nasza relacja z Jezusem Chrystusem zmierza do tego, aby coraz
lepiej poznawać Pana Boga? Jak
często przyzywamy pomocy
Ducha Święty, który jest Trzecią
Osobą Trójcy Świętej? Czy wierzymy w to, że dla Boga wszystko
jest możliwe?
Ks. Grzegorz Delmanowicz –
Lublin – Przemyśl

Chrystus Królem



Spotkanie opłatkowe Duszpaster- Świetlica „U KOLPINGA”
stwa Akademickiego w Heluszu Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek godz. 15.00), Maria
W piątek 06.01.2012 r. po ukończeniu Służby Królewskiej na Orszaku Trzech Króli w Jarosławiu,
jako członkowie Duszpasterstwa
Akademickiego wybraliśmy się
na wspólny pobyt w Heluszu.
Uwieńczeniem trzydniowego
przebywania w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym była
wspólna Eucharystia koncelebrowana przez bpa Adama Szala
i duszpasterza akademickiego ks.
Stanisława Dyndała. Po niej wszyscy zasiedliśmy do wigilijnego

stołu, aby podzielić się opłatkiem,
składając sobie wzajemnie życzenia, śpiewając kolędy i spożywając
wieczerzę, którą przygotowaliśmy
sami. Jednym z ciekawszych
przeżyć było kolędowanie w domostwach wsi pod batutą księdza
Stanisława. Była też praca na rzecz
Ośrodka: udało się przyciąć sporą
część krzaków utrudniających ruch
samochodów przy głównej drodze.
Dziękujemy za możliwość pobytu
w Heluszu.
Maksymilian

Konopelska (środa godz. 15.00);
język polski: Janina Fedan, język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek.

Radca prawny:

- Maria Drabik - 28 II, 27 III, 24 IV, 29 V - godz. 16.00-17.00.
- Tomasz Oronowicz - 1 II, 5 III - godz. 16.30.
- Jerzy Mitkowski - 15 II, 15 III - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
23 I
S. kulinarna

Wtorek
24 I
S. kulinarna

Środa
Czwartek
25 I
26 I
J. Niemczycka
Ł. Rzepa
30 I
Ferie zimowe od 30 stycznia do 12 lutego

Piątek
27 I

15 lat działalności Stowarzy- wypoczynku dzieci i młodzieży,
kultury, edukacji, upowszechniania
szenia Rodzina Kolpinga

ATRAKCYJNA PROPOZYCJA
na luty w KCK

dokończenie ze str. 1
publicysta, socjolog, ale przede
wszystkim duszpasterz i „ojciec rzemieślników” działający
w Niemczech.
Wzorowo urzeczywistniający
swoje zakorzenienie w Chrystusie
– pojmował je jako służbę dla
ludzi i udział we współtworzeniu
otaczającego świata. W dobie
przemian społecznych wczesnego
kapitalizmu, poznawał życie robotników, ich trudną sytuację - brak
pracy, mieszkań. W połączeniu się
ludzi widział ks. Kolping właściwą
drogę walki o przemiany socjalne.
Założyciel kilku Związków Czeladników, które później nazwano
Rodzinami Kolpinga.
W dniu 27.10.1991 r. ks.
A. Kolping został zaliczony przez
Jana Pawła II w poczet błogosławionych.
Z o g ro m n y m ro z m a c h e m
w Jarosławiu

Każdy może pomóc !
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku.
Dzięki nim mogliśmy rozpocząć remonty w Heluszu. Jednak całkowity koszt inwestycji w Heluszu okazał się dużo większy i dlatego
jeszcze przez dwa lata będziemy spłacać finansowe należności
(ponad 100 tys. zł.). Każda ofiara jest dla nas bezcenna. Prosimy
więc o dalszą pomoc.

1%

Do PIT wpisujemy:
-„Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu”

z podatku na rzecz organizacji - numer KRS –
0000033774
pożytku publicznego

kultury fizycznej i sportu, organizowania wymiany międzynarodowej
dzieci i młodzieży, organizowania
kół i sekcji zainteresowań, promocji i organizacji wolontariatu. Najważniejsze dokonania to: przejęcie
ośrodka w Heluszu /ok. 30 km od
Jarosławia/ i jego adaptacja na cele
rekreacyjno-sportowo-szkoleniowe z wyposażeniem w niezbędny
sprzęt sanitarny i meblowy. Stowarzyszenie adoptowało też budynek
parafialny na Katolickie Centrum
Kultury z salą widowiskową na
ponad 200 osób z profesjonalnym
oświetleniem i nagłośnieniem,
z kawiarenką i klubem muzycznym
„Barka”. W budynku KCK i podziemiach kościoła od jedenastu lat
prowadzi świetlicę charytatywną
dla ok. 200 dzieci z dożywianiem
i 15 sekcjami zainteresowań. Jest
głównym inicjatorem dorocznego
pikniku integracyjnego „Z bliźnim
na majówkę” z udziałem osób
niepełnosprawnych, mieszkańcami DPS, Domów Dziecka. Jest
współorganizatorem festiwali muzycznych i koncertów w kościele
i KCK oraz pokazów sportowych.
Organizuje wypoczynek i wyjazdy
formacyjne dla dzieci i młodzieży.
W działaniach Stowarzyszenia stale bierze udział kilkadziesiąt osób
wolontariatu.
Przewodnicząca Zarządu

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga jest pozarządową organizacją
społeczną, prowadzącą działalność
pożytku publicznego, posiada osobowość prawną - zarejestrowane
w KRS, powstało 27.01.1997 r.
Władzami RK są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
Terenem działania jest obszar
Polski. W ramach Stowarzyszenia
działa 45 członków rzeczywistych
RK oraz ok. 80 wolontariuszy.
Organizacja dysponuje dobrym
zapleczem technicznym, są to:
ośrodek sportowo-rekreacyjny
w Heluszu, sala komputerowa
wraz z wyposażeniem oraz pomieszczenia w Katolickim Cen- 23.I.12 - Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga
trum Kultury. Stowarzyszenie
realizuje zadania m.in. w zakresie:
pomocy społecznej, działalno18 II g. 19.00
ści charytatywnej, prowadzeniu
świetlicy środowiskowej, ochrony
Zabawa bezalkoholowa
i promocji zdrowia, działań na
Zapisy w kiosku
rzecz osób niepełnosprawnych,

Opłatek



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 22 I 12 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, A. Kasjan, 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.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 29 I 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
PONIEDZIAŁEK – Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna
WTOREK – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
ŚRODA – Róża VI św. Krzysztofa
- p. Osuch
CZWARTEK – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
PIĄTEK - Armia Pana + Wspólnota osób zbierających składki na
inwestycje
SOBOTA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII
- p. Chomik
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

14.01.2012 r. os. Kombatantów bl.
4 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Nosek,
Bednarska, Zierkiewicz, Chanas.
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
16.01.2012 r. os. Kombatantów
bl. 4 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Cymbalista, Kowal, Drewniak,
Gilarska, Bartnik, Januszko. Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
Kancelaria parafialna

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 XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, którego
jesteśmy współorganizatorami.
Wstęp dla wszystkich jest wolny.
Serdecznie zapraszamy.
3. W dniu jutrzejszym Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu obchodzi 15-lecie
swej działalności. Większy artykuł
na ten temat jest w naszej gazetce.
Uroczysta Msza św. jubileuszowa
będzie jutro o godz. 18.00, a po niej
odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia. Serdecznie
zapraszamy.
4. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu zaprasza
na spotkanie opłatkowe Członków Związku które, odbędzie
się w środę (25 I) o godz. 10.00
w kościele pw. św. Mikołaja i św.
Stanisława w Opactwie Sióstr
Benedyktynek.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 23
I 12 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 5 m. 16-25 oraz
28 I 12 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 6 m. 1-15.
6. 18 lutego zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w para-

Tenis stołowy
Aktualne wyniki
II Liga

MLKS Nurt Przemyśl - PKS KOLPING II 4 : 6

Punkty: Flaumenhaft - 2,5, Zieliński - 1,5, Żołyniak - 1,5, Oziębło - 0,5.

V Liga

LKS Darowice - PKS KOLPING IV 8 : 10

+ Helena RZESZUT

8:00
9:30
11:00

V Liga

KS Przybyszówka - PKS KOLPING IV 3 : 10
UKS Stalowa Wola - PKS KOLPING III 10 : 7

18:00

Za parafian.
Poniedziałek 23 I

7:00

18:00

PKS KOLPING III - Arka Łętownia 8 : 10

Punkty: Kowal - 3,5, A. Rejterowski - 2,5, Suchy - 1,5, Zastyrec - 0,5.

V Liga

LKS Stobierna - PKS KOLPING III 10 : 6

7:00

18:00

Polecamy w modlitwach

26.01.83 – Włodzimierz Kasjan
27.01.86 – Rozalia Koraszyńska

23.01.87 – Fryderyk Fludziński
23.01.91 – Danuta Pikuła
26.01.91 – Maria Mocha
25.01.00 – Franciszek Kosyta
27.01.00 – Maria Szlachta
26.01.03 – Henryk Leszczyński
24.01.04 – Stanisław Fąfera
25.01.04 – Zofia Durska
23.01.05 – Leszek Szajowski
26.01.06 – Janina Skalska
28.01.09 – Tadeusz Bartosz
25.01.11 – Franciszka Kosyta

O zdrowie i błogosł. Boże
dla Rodziny.
1) + Janina Papak (13).
2) + Jan Strawa w 2 roczn.
śmierci.
3) + Helena Rzeszut od
sąsiadów z ulicy.
Środa 25 I

7:00

18:00

1) ++ Stanisław w roczn.
śmierci, Stefania, Władysław.
2) + Janina Papak (14).
Czwartek 26 I

7:00
18:00

1) ++ Włodzimierz i Tadeusz.
2) + Janina Papak (15).
Piątek 27 I

7:00
18:00

1) + Janina Papak (16).
2) + Wadysław w 3 roczn.
śmierci.
Sobota 28 I

7:00
18:00

+ Janina Papak (17).

8:00

Za parafian.
+ Zofia Durska w 8 roczn.
śmierci o szczęśliwe życie
wieczne.
+ Lucyna w 14 roczn. śmierci.

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

w rocznicę ślubu:

++ Agnieszka, Karolina,
Ludwik, Stanisław.
1) + Janina Papak (12).
2) Dziękczynna za 15 lat
działania Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga z prośbą
o potrzebne łaski na dalsze
lata pracy dla ks. Prezesa
i wszystkich członków.
Wtorek 24 I

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

V Liga

+ Janina Papak (11).

16:00

Punkty: M. Rejterowski - 3,5, Mroczka - 3,5, Woźny - 1,5, Zaborowski - 1,5.

V Liga

+ Mateusz w 3 roczn. śmierci.
+ Bolesław w 6 roczn. śmierci.
+ Jan Kuzia w roczn. urodzin.
++ Marcela i Jan.

12:15

Punkty: M. Rejterowski - 4, Mroczka - 3,5, Woźny - 1,5, Zaborowski - 1.

22.01.05 – Krzysztof i Dorota P.
Czynna od poniedziałku do soboty 23.01.93 – Adam i Beata W.
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.00- 25.01.86 – Aleksander i Beata Z.
17.30.
25.01.03 – Adam i Agnieszka S.
Nieczynna w Święta i Pierwsze 26.01.91 – Mirosław i Małgorzata S.
26.01.91 – Stanisław i Dorota M.
Piątki Miesiąca.
28.01.95 – Jerzy i Monika K.
W minionym czasie ...
w rocznicę śmierci:

Odeszła do Pana:

fialnej zabawie bezalkoholowej.
Zapisy w kiosku.
7. W kiosku można zapisywać się
na atrakcyjny film DVD z Orszaku
Trzech Króli w Jarosławiu w cenie
15 zł, które płacimy przy zapisie.
8.Zakończyliśmy w naszej parafii
wizytę duszpasterską. Zostaliśmy
przyjęci w 1254 rodzinach. Zdecydowanie nie przyjęło nas 30 rodzin. Zaskakuje duża ilość rodzin
nieobecnych w domach w czasie
kolędy – nikt nie odpowiedział aż
w 272 domach. Z informacji podanych nam przez odwiedzone
rodziny wynika, ze za granicę
wyjechało co najmniej 100 osób,
czyli aktualnie w naszej parafii
kontakt z kościołem utrzymuje
około 3484 osoby, co stanowi
ok. 75% 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 opłacenie rachunków za gaz
i energie elektryczną w okresie
zimowym.

Niedziela 22 I

Niedziela 29 I

9:30

11:00
12:15
16:00
18:00

+ Janina Papak (18).
+ Lesław w 2 roczn. śmierci.
++ Za zmarłych z Rodzin
Róży św. Klary.

