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Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie
XII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie
jest szczególnym dniem i wydarzeniem dla wielu Polaków. Jedni
są emocjonalnie związani z tamtymi terenami, drudzy solidaryzują
się z tymi, którym przyszło żyć
w innej rzeczywistości i tworzyć
wspólnotę Kościoła katolickiego
na Wschodzie. Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy
250 kapłanów diecezjalnych, 450
kapłanów zakonnych, prawie 550
sióstr zakonnych oraz 23 braci
zakonnych z Polski oraz osoby
świeckie. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie na miarę
swoich możliwości, w oparciu
o złożone ofiary, służy pomocą
duszpasterzom i wiernym tam
posługującymi mieszkającym. Do
biura Zespołu napływają pisemne
prośby z diecezji, parafii oraz ze
zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie. W roku 2011,
zostało zrealizowanych prawie
350 próśb. Chodzi tu o dotacje na
budowę nowych świątyń, odbudowę oraz renowację kościołów,
plebanii oraz sal katechetycznych.
Dotowane są również niektóre akcje duszpasterskie, np. wakacyjne
spotkania z Bogiem dla dzieci
i młodzieży.

6 grudnia

8 grudnia

Św. Mikołaj

Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP

5. XII. g. 16.00
Św. Mikołaj dla świetlicy
„U Kolpinga”

6. XII. g. 16.00
Św. Mikołaj
dla wszystkich grzecznych
dzieci z rodzicami

8 grudnia 1854 r. papież Pius IX
w bulli Ineffabilis Deus ogłosił
dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny: „Oświadczamy, ogłaszamy
i orzekamy, że przez Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich
wiernych mocno i stale ma być
wyznawana nauka, według której
Najświętsza Dziewica Maryja
w pierwszej chwili swego Poczęcia została zachowana wolną od
wszelkiej zmazy pierworodnej
winy”. „Pierwsza chwila” - to
moment, w którym dusza Maryi
została stworzona i dana ciału,
a więc zaczęła istnieć osoba Maryi.
Stworzenie i uświęcenie Maryi są
jednoczesne, nie ma ani chwili,
w której istniejąc - nie byłaby
uświęcona.

II NIEDZIELA ADWENTU

I CZYTANIE: Iz 40,1-5.9-11
Przygotujcie drogę dla Pana

REFREN PSALMU: Okaż swą
łaskę i daj nam zbawienie.
II CZYTANIE: 2 P 3,8-14
Oczekujemy nowego nieba i nowej
ziemi

EWANGELIA: Mk 1,1-8
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę
Panu

Początek Ewangelii o Jezusie
Chrystusie, Synu Bożym. Jak
jest napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca
mego przed Tobą; on przygotuje
drogę Twoją. Głos wołającego
na pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego”. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ciągnęła do niego
cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy
i przyjmowali od niego chrzest
w rzece Jordan, wyznając przy
tym swe grzechy. Jan nosił
odzienie z sierści wielbłądziej
i pas skórzany około bioder,
a żywił się szarańczą i miodem
leśnym. I tak głosił: „Idzie za
mną mocniejszy ode mnie,
a ja nie jestem godzien, aby
się schylić i rozwiązać rzemyk
u Jego sandałów. Ja chrzciłem
was wodą, On zaś chrzcić was
będzie Duchem Świętym”.
Kalendarz wydarzeń

10. XII. g. 10.00
Festiwal Kolęd w Będzinie

- Eliminacje w KCK

Nauka znajdowała wielu zwolenników w Polsce, a szczególnym
czcicielem Niepokalanej był św.
Maksymilian Maria Kolbe.

20. XII. g. 16.00
Wigilia w świetlicy
„U Kolpinga”
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Przygotowujemy
Orszak Trzech Króli
w Jarosławiu

Orszak Trzech Króli to religijna,
społeczna, oddolna impreza polegająca na przemarszu aktorów
(dorosłych, młodzieży i dzieci),
przebranych za trzech króli,
dwór i wojsko, Świętą Rodzinę,
Aniołów, diabłów, Heroda, itp.
Scenariusz Orszaku nawiązuje
do tradycji jasełek i jest oparty na
przekazie Biblijnym.
Patronat nad imprezą obejmuje
– Metropolita Przemyski oraz
władze miasta i województwa.
Gościem Honorowym będzie
Nuncjusz Papieski. Zaproszone
będą wszystkie media.
Orszak w Jarosławiu współpracuje z Fundacją „Orszak Trzech
Króli – Fundacja”, która organizuje Orszak w Warszawie
i wesprze nas przez przekazanie
doświadczeń, oraz wzorów: strojów, flag, rekwizytów, logo, itp.
Celem imprezy jest promocja
obyczajów i wartości chrześcijańskich, a na ich bazie wzmocnienie poczucia więzi pomiędzy
mieszkańcami miasta i uczczenie
święta Trzech Króli. Cele te są
realizowane poprzez umożliwienie wielu obywatelom wspólnego
śpiewania kolęd podczas przemarszu ulicami miasta; mogą
prowadzić kapele i włączenie się
do grona kolędników poprzez niesienie swojej gwiazdki dobrych
uczynków, które prowadzą do
Betlejemskiego Żłóbka.
W okresie Bożego Narodzenia
kolędy w sposób szczególny łączą rodziny i całe społeczności.
Wspólny śpiew jest więc głównym elementem Orszaku, który
ponadto jest przedstawieniem
teatralnym. Aktorami są uczniowie szkół, nauczyciele i rodzice.
Impreza ma także charakter edukacyjny. Przemarsz króli i ich orszaków kończy się przy stajence
na Rynku w lokalnym Betlejem,
gdzie nastąpi wspólne kolędowanie dla całego Miasta.

Dworu (nakrycie głowy - wyszukane) w rękach niosą chusty
Scena 7. Pokłon Królów i or- (kolor dostosowany do koloru
szaków w Stajence – wspólne Orszaku).
kolędowanie z Eleni. (scena na Duże sztandary i proporce niesie
zieleńcu Rynku)
młodzież.
(róg trawnika przed Ratuszem)

- aktorzy w Orszaku czyli dzieci
modlitwę Anioł Pański na rozpo- i młodzież tworzą grupy rycerzy
częcie każdego Orszaku.
i pastuszków (chłopcy); dwórek i aniołków (dziewczęta),
Najwcześniej na Rynku znaj- oraz młodzież i dorośli jako
dzie się orszak Świętej Rodziny ochrona, oraz role króli, Heroda,
i Pastuszków (zwierzątek), który świętej Rodziny itp. Do orszaku
wyruszy z Kolegiaty i wypełni pragniemy włączyć wszystkie
życiem stajenkę umiejscowio- szkoły podstawowe, gimnazjalne
ną na dużej scenie. Na scenie i wspólnoty przy parafiach.
w szopce Matka Boża będzie tuliła dzieciątko w asyście św. Józefa - Orszaki reprezentują trzy kontyi aniołów. Jeżeli czas pozwoli, do nenty: Europa – kolor czerwony;
chwili pojawienia się orszaków Azja – kolor zielony; Afryka
– będzie kolędowanie pastuszków – kolor niebieski; stroje aktorów
i zebranych wiernych prowadzo- nawiązują do kolorystyki i stylu
ne przez Anioła.
odpowiedniego dla tych kontynentów
Poszczególni królowie z orszakami wyruszają z trzech koś- PODZIAŁ I OKRZYKI - Każciołów:
da z biorących udział w Orszaku
• Kościół Chrystusa Króla – OR- szkół będzie przydzielona do jedSZAK EUROPEJSKI – Król nego z trzech Orszaków – OrszaKacper
ku Europejskiego, Azjatyckiego
• Kościół O. Dominikanów – OR- lub Afrykańskiego. Z przydziału
SZAK AFRYKAŃSKI – Król będzie wynikać zarówno rodzaj
Baltazar
stroju jak i „uzbrojenie”, a także
• Kościół Miłosierdzia Bożego elementy zachowania i specjalne
– ORSZAK AZJATYCKI – Król Okrzyki. Każda ze szkół powinna
Melchior
przygotować swoją grupę kolędników. Okrzyki zostaną wcześniej
Istotnymi elementami Orszaku podane. W czasie marszu Okrzyki
są:
będą niejako zapowiedzią po- społeczny, religijny, rodzinny, szczególnych kolęd. W czasie
edukacyjny, niekomercyjny, nie- przemarszu, prowadzący grupę
polityczny charakter Orszaku,
będzie inicjował Okrzyk , dzieci
- scenariusz Orszaku oparty na będą go powtarzały, a po Okrzyscenach z Ewangelii odbywa się ku cały Orszak będzie śpiewał
na wolnym powietrzu, na ulicach kolędę. Okrzyki będą miały finał
miasta:
przy głównej scenie – zainicjuje
prowadzący spiker. W czasie
Scena 1. Zebranie rycerzy marszu Orszaku potrzebne będzie
i królów przy wyznaczonych przenośne nagłośnienie.
kościołach, Anioł Pański o godzinie 12:00 ; Wymarsz – z trzech WYPOSAŻENIE DLA DZIECI
kościołów.
I MŁODZIEŻY:
Scena 2. Zebrani wcześniej na i) CHŁOPCY – Wojownicy (odRynku uczestniczą w Orszaku powiednie elementy uzbrojenia)
Pastuszków z Kolegiaty.
oraz Pasterze (w kamizelkach
z baranicy założonych na kurtki
Ok. 13.00
i baranich czapach). Wojowników
Scena 3. Na Rynku słychać echa poza włóczniami i mieczami
przygotowań diabłów w Piekle można wyposażyć w małe tarcze,
do kuszenia Orszaku (po dotarciu w które mogliby uderzać, Pasterze
orszaków na ul. Grodzką, Vipów mogą mieć do dyspozycji małe
i wiernych z całego Miasta)
trąbki
ii) DZIEWCZYNKI – Pasterki
Scena 4. Anioł Boży zachęca do (wianki ze sztucznych kwiatów
wytrwałości w marszu i przestrze- zakładają na czapki), a Damy
ga przed trudnościami. (scena
przed Halą Targową)

Dzieci poza ubiorem zależnym
od płci, będą również zróżnicowane pod względem wyglądu
z uwagi na przynależność do
danego Orszaku.
i. ORSZAK EUROPEJSKI
– czerwone „szkaplerze” przepasane sznurem, broń – miecze i hełmy, sztandar w żółto
- czerwoną kratę, z czarnymi
elementami. Dodatkowo dla
części wojska można wykonać
przypinane skrzydła husarskie,
które będą wzmacniały bojowy
wizerunek.
ii. ORSZAK AZJATYCKI
– zielone „szkaplerze” przepasane
sznurem oraz okrągłe spiczaste
kapelusze (w stylu chińskim).
Broń – łuki i kołczany, proporce
w biało-zieloną kratę z elementami żółtymi. Dodatkowo część
wojska, może posiadać wysokie
proporce z materiału przypominającego papier z napisami stylizowanymi na pismo chińskie.
iii. ORSZAK AFRYKAŃSKI
– niebieskie „szkaplerze” przepasane sznurem i czapeczki oraz
białe chusty opadające spod czapeczki na ramiona lub niebieskie
chusty założone i umocowane jak
„arafatki”. Sztandary w kratę biało – niebieską, broń – włócznie.
Zakończenie orszaku na scenie
głównej w Rynku
- Hołd Trzech Króli
- Hołd dzieci z Orszaku
- Okrzyki Orszaków
- Przemówienia Abpa Józefa Michalika i Nuncjusza Papieskiego
- Koncert Eleni
- Dzielenie się opłatkiem
- W czasie koncertu i po jego
zakończeniu wszyscy uczestnicy
mogą podejść do sceny głównej
i pozostawić swoje gwiazdki jako
dar dla Pana Jezusa. Można to też
uczynić wcześniej, czyli zaraz po
przyjściu na plac rynkowy.
Organizator:
Urząd Miasta Jarosławia i lokalna
społeczność
Koordynator:
Ks. prałat Andrzej Surowiec

Orszaki królewskie w zamiarze będą niezwykle kolorowe
i interesujące – królowie będą
jechali na żywych koniach i będą
prowadzeni przez gwiazdora,
kolędników - rycerze natomiast Scena 5. Wizyta Trzech Króli
poniosą sztandary i lance.
u Heroda; (przed Kamienicą
Orsettich)
Orszak Trzech Króli odbywa
się 6 stycznia od godziny 12:00 Scena 6. Diabły kuszą do zo– formowanie i modlitwa. Prefe- stania w miejscu i skorzystania
rowana jest opcja uwzględniająca z przyjemności, które oferują. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla szkół i księży odbyło się 29 XI w KCK.

Chrystus Królem



Świetlica „U KOLPINGA”

Pokaz mody w KCK

Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek godz. 15.00), Maria
Konopelska (środa godz. 15.00);
język polski: Janina Fedan, język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek (8 XI, 13 XII godz. 16.00-17.00).
Radca prawny:
Tomasz Oronowicz - 5 XII - godz. 17.00.
mec. Jerzy Mitkowski - 14 XII - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni

Modelki i stroje ZSLiT

Poniedziałek
5 XII
S. kulinarna
12 XII
S. kulinarna
19 XII
S. kulinarna

Wtorek
6 XII
S. kulinarna
13 XII
S. kulinarna
20 XII
Wigilia
w świetlicy

Środa
7 XII
J. Niemczycka
14 XII
J. Niemczycka
21 XII

Czwartek
8 XII
Ł. Rzepa
15 XII
Ł. Rzepa
22 XII

Piątek
9 XII
16 XII
23 XII

Przerwa świąteczna

Konkurs na najciekawszą szopkę
i ozdobę bożonarodzeniową
Termin składania prac upływa
z dniem 17 grudnia

Hidemi
Tanaka
Atsuko
Ogawa
Pokaz był wyjatkowo udany zarówno dla ZSLiT (znakomita promocja)
jak i dla japońskiej projektantki Hidemi Tanaka z Kioto, która oczarowała wszystkich swoimi pomysłami krawieckimi i fantastycznymi
materiałami.

Andrzejki 2011

Judo
W dniu 26 listopada 2011 r. w Rzeszowie odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa w Judo dzieci i młodzików. Do stolicy Podkarpacia zjechało
160 zawodników z Polski, Ukrainy i Słowacji. W zawodach wziął też
udział PKS Kolping-Jarosław. Złotymi medalistami zostali Maciej
Mazur i Miłosz Krajewski. Srebrny medal zdobył Maciej Sopel. Na
trzecim miejscu uplasowali się: Eryk Czarniecki, Natan Draus i Nikodem
Rusinkiewicz. Punktowane czwarte miejsce zdobyli: Ernest Czarniecki,
Paweł Putera, Paweł Zielnicki, Monika Rząsa i Bartek Zielnicki.

Śpiewane życzenia dzieci ze szkoły
Sióstr Niepokalanek.

Ks. Prałat solenizant podał rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem
„Świętość w moich oczach”. Zwycięzcy
otrzymali piękne albumy.
Bardzo pięknie zaprezentował się zespół
„Impresja” prowadzony przez p. Halinę
Mól. Niespodzianką był występ solistek
z przed 10 lat.

Występ sekcji teatralnej.

Na zupełnym luzie wystąpił KSM.

Tenis stołowy
Aktualne wyniki
Ministranci i lektorzy zaprosili ks. Prałata
do konkursu w konwencji „milionerów”. Życzenia sekcji plastycznej.

I Liga

UKS Edbar 23 Lublin - PKS KOLPING 6 : 4

Punkty: Klasek - 2,5, Nekhviadovich - 1,5.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 4 XII 11 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 11 XII 11 GRUPA I
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

26.11.2011 r. ul. Przyklasztorna,
Głęboka, Żołnierska, Basztowa.
Sprzątali i ofiara: Płoskoniowie,
Drapała, Adamek, Wołczyk, Duszko, Pietluch. Ofiara: T. Czarnecka.
Razem – 90 zł na środki czystości
i kwiaty.
28.11.2011 r. ul. Spółdzielcza, Włókiennicza, Dziewiarska. Sprzątali
i ofiara: Stecko, Kaczorowska,
Strawa, Kieljan, D. Wawro,
Chruszczyk, Sulima, Hejsak, Turowska + córka, Marcinkiewicz +
córka, Chmielowiec. Razem – 120
zł na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:

04.1282 – Józef Plęs
07.12.92 – Stanisława Pracz
08.12.93 – Genowefa Helon
09.12.96 – Marianna Puka
08.12.97 – Maria Korecka
07.12.00 – Stefan Czereba
10.12.00 – Edward Fecko
07.12.01 – Julian Sibiga
08.12.01 – Stanisław Kornaga
04.12.03 – Ryszard Rakoczy
06.12.03 – Janina Fussek
07.12.03 – Jan Opoka
08.12.04 – Wanda Korecka
10.12.06 – Teresa Barszcz
05.12.07 – Zygmunt Frendo
06.12.09 – Jan Łucko
Dziękujemy za ofiary na ornat
z wizerunkiem JP II:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Bractwo MB Szkaplerznej, Apostolat Modlitewny
„Margaretka”, Koło Misyjne,
Świetlica „U Kolpinga”, Pracownicy Parafii, Wspólnota
Biblioteki, PKS Kolping-Jarosław sekcja tenisa stołowego,
Oaza i schola parafialna, KSM,
Kręgi: św. Piotra, św. Jana
Vianneya,;Róże: św. Barbary,
św. Faustyny, św. Łucji; L. i A.
Szczygieł. Razem 700 zł.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Miłosierdzia Bożego.
Po nabożeństwie będzie zmiana
Tajemnic Różańcowych.
2. Dzisiejsza składka mszalna
przeznaczona jest na Seminarium
Duchowne w Przemyślu.
3. Dziś dzień solidarności z Kościołami na Wschodzie, zbiórka do puszek przed kościołem przeznaczona
jest na pomoc tym Kościołom.
4. We wtorek (6 XII) obchodzimy
wspomnienie dobrotliwego bpa
św. Mikołaja. Św. Mikołaj dla
małych dzieci będzie w Katolickim Centrum Kultury we wtorek
o godz. 16.00. Rodzice mogą jeszcze kontaktować się ze św. Mikołajem przez kancelarię parafialną.
Dzieci ze świetlicy „U Kolpinga”
mają spotkanie ze św. Mikołajem
jutro czyli w poniedziałek o godz.
16.00.
5. W czwartek (8 XII) Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP.
Msze św. będą o godz. 6.30, 9.00,
16.00 i 18.00. Tego dnia o godz.
6.00 będą godzinki o Niepokalanym Poczęciu. W czasie Mszy św.
o godz. 18.00 będą rozdawane medaliki dzieciom z klas II, a po Mszy
św. o godz. 18.00 będzie spotkanie
Róż Boga Ojca.
6. W Adwencie zapraszamy na
Msze św. Roratnie ze świecami codziennie (oprócz niedzieli)
o godz. 6.30.
7. Podobnie jak w latach poprzednich, ogłaszamy konkurs na najciekawszą szopkę i ozdobę bożonarodzeniową. Termin składania szopek
upływa z dniem 17 grudnia.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 5
XII 2011 (poniedziałek wieczorem)
ul. 3 Maja m. 85-124 oraz 10 XII
2011 (sobota rano) ul. Munina Góra
m. 342-352.
9. Młodzież oazowa w okresie
Adwentu przygotowuje stroiki
bożonarodzeniowe na stół wigilijny oraz kartki świąteczne.
W ten sposób oaza chce pozyskiwać
fundusze na wyjazdy rekolekcyjne.
Stroiki i kartki rozprowadzane są za
dobrowolną ofiarę. Ponadto u osób
z oazy zamówić można znicze świąteczne na groby swoich bliskich. Za
wszelką ofiarność Bóg zapłać.
10. W kiosku są do nabycia wigilijne świece Caritas.

11. Na początku Nowego Roku
6 stycznia całe miasto Jarosław
będzie przeżywało piękną imprezę
plenerową pod hasłem: Orszak
Trzech Króli. Organizatorami są:
Urząd Miasta Jarosławia, jarosławskie parafie i szkoły. Impreza
ma charakter religijny i społeczny.
Do marszu zaproszeni są wszyscy
mieszkańcy Jarosławia, którzy
mogą wziąć udział w marszach za
trzema królami z trzech różnych
parafii, lub dołączyć się tylko do
wspólnego śpiewu kolęd na jarosławskim Rynku prowadzonego
przez znaną piosenkarkę Eleni z zespołem. Orszak afrykański wyruszy
z kościoła O. Dominikanów, Orszak
azjatycki z kościoła Miłosierdzia
Bożego, a Orszak europejski od
Chrystusa Króla. Będzie też Orszak
specjalny: Św. Rodzina z pastuszkami, który przejdzie z Kolegiaty
na Rynek.
Chcielibyśmy, aby Orszak Trzech
Króli był ważnym pięknym barwnym korowodem, osadzonym
głęboko w polskiej tradycji kolędniczej, a jednocześnie pięknym
przeżyciem religijnym opartym
o Ewangelię i ludowe Jasełka
z masowym udziałem wiernych,
których obecność będzie czytelnym
świadectwem przywiązania do
chrześcijańskiej tradycji. Rodziców
i nauczycieli prosimy o pomoc
w przygotowaniu charakteryzacji
dla uczniów. Szczegóły znają katecheci i nauczyciele, a wszystkich
wiernych prosimy o podjęcie akcji,
polegającej na przygotowaniu
własnej małej gwiazdki z wypisanym dobrym uczynkiem, którą
w Orszaku zaniesiemy do szopki
mieszczącej się na scenie jarosławskiego Rynku. To właśnie dobre
uczynki są najlepszą gwiazdą prowadzącą nas do Jezusa. Żyjmy więc
tym tematem, czyli: Orszakiem
i koncertem Eleni, oraz zróbmy
wszystko, abyśmy wtedy byli razem. Więcej szczegółów znajduje
się wewnątrz gazetki.
12. Opłatki bożonarodzeniowe
są rozprowadzane przez osoby
dotychczas zbierające składki na
inwestycje, a ewentualne ofiary
będą przeznaczone na utrzymanie
kościoła.

Bractwo Szkaplerzne zaprasza czcicieli Matki Bożej na

Modlitwy w święto Niepokalanego Poczęcia - 8 grudnia br. od 12.00 do 13.00

w Kaplicy Miłosierdzia Bożego. W tym dniu będą
śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
o godz. 6.00 a po Mszy św. roratniej - litania loretańska.

Niedziela 4 XII
8:00

+ Ryszard Rakoczy w 8 roczn.
śmierci.

9:30

1) ++ Wincenty, Zofia.
2) + Jan Wardyga (4).

11:00

++ Anna, Jan, Aniela i Józef,
Paulina i Mikołaj, Maria i Franciszek.

12:15

+ Andrzej Legeny.

16:00

+ Krzysztof Adamek (4).

18:00

1) Za parafian.
2) O szczęśliwy przebieg operacji dla Grzegorza.

6:30

1) + Franciszek Surmiak w 17
roczn. śmierci.
2) + Jan Wardyga (5).

18:00

1) + Krzysztof Adamek (5).
2) O zdrowie i Boże błogosł. dla
Barbary w dniu imienin.

6:30

1) + Łucko Jan w 2 roczn.
śmierci.
2) + Jan Wardyga (6).

18:00

1) + Krzysztof Adamek (6).
2) + Stanisław Kornaga w 10
roczn. śmierci.

6:30

1) ++ Stefan Czereba w 11
roczn. śmierci oraz Szymon,
Albina, Franciszka.
2) + Jan Wardyga (7).

18:00

1) Za misje i misjonarzy.
2) + Krzysztof Adamek (7).

6:30

+ Jan Wardyga (8).

9:00

++ Rodzice: Katarzyna, Józef,
Krystyna i Edward.

16:00

+ Józef w 5 roczn. śmierci.

18:00

+ Krzysztof Adamek (8).

6:30

1) + Jan Wardyga (9).
2) O błogosł. dla Barbary i dziecka.

18:00

1) + Krzysztof Adamek (9).
2) + Jadwiga Sibiga (począt.
greg.).

6:30

1) + Jan Wardyga (10).
2) + Bronisław Juszczak - int.
od sąsiadów z os. Słoneczne
bl. 4 kl. 3.

18:00

1) + Krzysztof Adamek (10).
2) + Jadwiga Sibiga (2).

8:00

Dziękując Bogu za otrzymaną
łaskę z prośbą o zbawienie dusz
czyśćciowych.

9:30

+ Teresa Barszcz w 5 roczn.
śmierci.

11:00

+ Krzysztof Adamek (11).

12:15

+ Jan Wardyga (11).

16:00

1) Za parafian.
2) O błogosł. Boże dla ks. Daniela od Oazy i Kręgów Domowego
Kościoła.

18:00

+ Jadwiga Sibiga (3).

Poniedziałek 5 XII

Wtorek 6 XII

Środa 7 XII

Czwartek 8 XII

Piątek 9 XII

Sobota 10 XII

Niedziela 11 XII

