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(592) 27 stycznia 2013

2 lutego

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Ofiarowania Pańskiego
2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania
Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję
i Józefa ich pierworodnego
syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji
jest to też święto Matki Bożej
Gromnicznej.

W Rzymie w tym dniu odbywała
się najstarsza maryjna procesja,
której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta
procesja do największego sanktuarium rzymskiego - bazyliki
Matki Bożej Większej - nadała
świętu Pańskiemu charakter

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako
pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo
nazywając Jezusa „światłem
na oświecenie pogan i chwałą
Izraela”. Dlatego święto to jest
bogate w symbolikę światła.
W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone
było już w IV w., odbywały się
- zazwyczaj nocą - uroczyste
procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza
upłynięcie czasu oczyszczenia
Maryi po urodzeniu dziecka.

I CZYTANIE: Ne 8,1-4a.5-6.810

cięstwo nad śmiercią, grzechem
i szatanem. Ofiarowanie Jezusa
oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa,
w którym Syn Boży sam jest
Świątynią, Kapłanem i Ofiarą.
Treść tego święta podkreśla
zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które
ma objąć nawet pogan.
W Polsce święto ma charakter
zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak
jak Maryja wniosła Jezusa do
świątyni jerozolimskiej, tak
też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się
poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk
konającym.

Na znak zawierzenia Maryi
maryjny, który z wolna zaczął w czasie klęsk, szczególnie
przeważać.
podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala
Od X w. pojawia się obrzęd po- się gromnice. Jako gromnice
święcenia świec, który jeszcze służą też świece chrzcielne, kiepodkreśla i ubogaca symbolikę dy to w życie nowo ochrzczonej
światła. Nawiązuje ona bez- osoby wkracza światło wiary,
W Kościele zachodnim święto pośrednio do wielkanocnego która prowadzi przez życie.
zostało wprowadzone w VII w. paschału, który wyraża zwy-

Ku pełni życia w Chrystusie
List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego
– 2 lutego 2013 r. /fragmenty/
Kochani Bracia i Siostry!

w modlitwie, osoby żyjące w instytutach świeckich oraz
w duchu rad ewangelicznych, w indywidualnych formach
Przeżywamy dziś święto Ofia- czyli siostry zakonne, czyn- życia konsekrowanego, czyli
rowania Pańskiego. Jak co
dziewice, wdowy i pustelników.
roku uczestniczymy we Mszy
Prosimy dla nich wszystkich
świętej, a po jej zakończeniu
o łaskę wiernego i hojnego
zanosimy do naszych domów
serca, o liczne powołania, ale
poświęcone świece - gromniprzede wszystkim dziękujemy
ce, troskliwie osłaniając przed
za ten szczególny dar, jakim
wiatrem ich żywy płomień. Ten
są dla Kościoła. Życie konpłomień, osłonięty naszymi
sekrowane jest niczym ów
dłońmi, może być również wydrżący na wietrze płomień,
mownym symbolem życia kon- ne i klauzurowe, mnichów, który wciąż musimy osłaniać,
sekrowanego w Kościele i tro- zakonników, a także wszystski, jaką otaczamy, szczególnie kie osoby służące Panu Bogu
dokończenie na str. 3

Czytanie Prawa Bożego

REFREN PSALMU: Słowa Twe,
Panie, są duchem i życiem.
II CZYTANIE: 1 Kor 12,1214.27
Mistyczne Ciało Chrystusa

EWANGELIA: Łk 1,1-4;4,14-21
Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

...W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła
się po całej okolicy. On zaś
nauczał w ich synagogach,
wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu,
gdzie się wychował. W dzień
szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał,
aby czytać. Podano Mu księgę
proroka Izajasza. Rozwinąwszy
księgę natrafił na miejsce, gdzie
było napisane: „Duch Pański
spoczywa na Mnie, ponieważ
Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski
od Pana”. Zwinąwszy księgę
oddał słudze i usiadł; a oczy
wszystkich w synagodze były
w Nim utkwione. Począł więc
mówić do nich: „Dziś spełniły
się te słowa Pisma, któreście
słyszeli”.

Piękny czas
ferii zimowych

zimowiska
w Heluszu
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Zmarł kard. Józef Glemp
Kardynał zmarł
w środę o godz.
21.30, w szpitalu w Warszawie. Kardynał
Glemp miał 83
lata, chorował na nowotwór
płuc.
Kardynał Józef Glemp był
prymasem Polski w latach
1981-2009. Pełnił też funkcję
metropolity gnieźnieńskiego
i warszawskiego oraz przewodniczył Konferencji Episkopatu Polski. Wielokrotnie
podkreślał, że Kościół jest
przede wszystkim strażnikiem
sprawiedliwości i miłości i że
w swej biskupiej posłudze stara
się promować zasady Soboru
Watykańskiego II. Arcybiskup
Józef Glemp otrzymał godność
kardynalską w 1983 roku. Był
już wtedy od blisko dwóch lat
Prymasem Polski. Został nim
mianowany 7 lipca 1981 roku,
po śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kierował
Kościołem w Polsce w trud-

Zdjęcia z Mszy św., marszu ulicami
miasta i z poświęcenia tablicy na ścianie kaplicy Starego Cmenatarza.

nym okresie stanu wojennego,
ogłoszonego przez władze komunistyczne. Szczególna rola
przypadła mu także w 1989
roku, gdy w Polsce nastąpiły
przemiany społeczne i ustrojowe i potem gdy nasz kraj został
członkiem Unii Europejskiej.
W 2009 roku skończył 80 lat
i zgodnie z decyzją papieża
Benedykta XVI zakończył 28letnią posługę jako urzędujący
prymas Polski. Jego następcą
został arcybiskup Henryk
Muszyński. Tytuł Prymasa
powrócił do gnieźnieńskiej
stolicy biskupiej, z którą jest
historycznie związany, natomiast kardynałowi Glempowi
przysługiwał dożywotni tytuł
prymasa seniora. Prymas senior przyczynił się do organizacji pielgrzymek do naszego
kraju papieży: Jana Pawła II
i Benedykta XVI. Rozpoczął
i prowadził dialog z Kościołem prawosławnym w Rosji,
którego efektem był wspólny
dokument wzywający do pojednania Polaków i Rosjan.

Obchody 150 Rocznicy Powstania Styczniowego
Przy tej okazji warto zauważyć, że wśród marzących
o wolnej Ojczyźnie uczestników Powstania Styczniowego
znaleźli się także jarosławianie, którzy w walce z zaborca
rosyjskim upatrywali szansę
na wyzwolenie także tej znajdującej się pod jarzmem
Uroczystości zaczęły się austriackim - części Polski.
o godzinie 10 Mszą św. pod
przewodnictwem ks. bp. Ada- Jarosław jak i okolice poma Szala w kościele pw. Chry- zostawały zapleczem orgastysa Króla. Tuż po liturgii nizacyjnym i zaopatrzenioz wykładem wystąpiła Bar- wym Powstania. W rejonie
bara Sudzińska, nauczycielka jarosławskim - przez austriacPublicznego Gimnazjum nr 1. ko-rosyjski kordon przechoW swoim odczycie przy- dziły oddziały ochotników,
pomniała o roli jarosławian chcących wspierać powstanie
w walce z zaborcą rosyjskim. czynem zbrojnym. Znalazło
Prelegentka wymieniła rów- się tam również blisko stu
nież powstańców, którzy zo- mieszkańców naszego miasta,
stali pochowani na cmenta- którzy wstąpili do około 600.
osobowego oddziału płk. Lerzach naszego miasta.
ona Czechowskiego, jednej
Po wykładzie uczestniczy z najbardziej znanych postaci
obchodów przemaszerowali wśród powstańców spoczyna Stary Cmentarz. Tam na wających na jarosławskich
ścianie kaplicy cmentarnej zo- cmentarzach.
stała odsłonięta tablica poświęcona uczestnikom Powstania Pamiętajmy, że liczna grupa
Styczniowego pochodzącym bojowników o wolną Ojczyz ziemi jarosławskiej oraz znę z roku 1863 pochowana
bohaterowi walk narodowo- została także na jarosławskim
wyzwoleńczych płk. Leonowi Nowym Cmentarzu, bo po
zakończeniu działań zbrojnych
Czechowskiemu.
ziemia jarosławska zapełniPóźniej nastąpiło odsłonięcie ła się dużą liczbą zbiegłych
pamiątkowej tablicy. Odsło- powstańców. Wielu z nich
nięcia dokonał ppłk Ryszard znalazło tutaj schronienie oraz
Sugalski, dowódca 14 dywi- zajęcie umożliwiające im przezjonu artylerii samobieżnej. trwanie tych bardzo trudnych
A pod tablicą przybyłe delega- czasów. (frag. opracowania
Zbigniewa Zięby)
cje złożyły kwiaty.
22 stycznia, w 150. rocznicę
wybuchu Powstania Styczniowego największego zrywu
Polaków przeciw zaborcom
Jarosław oddał hołd powstańcom z 1863 r. W uroczystości
uczestniczył burmistrz Andrzej
Wyczawski.
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Ku pełni życia w Chry- nasze przeczucia. Oczywiście,
możemy się na to nie zgodzić
stusie
dokończenie ze str. 1

aby mimo ludzkiej słabości
i zewnętrznych przeciwności, mogło ogrzewać Kościół
ciepłem służebnej miłości,
rozpalając go żarem pokornej
ofiary i oświetlając światłem
niesłabnącej wiary…
…3. Odejść od siebie i własnego ja.
Kolejnym ważnym i koniecznym warunkiem pójścia za
Jezusem jest odejście od siebie
i własnego ja. Zdając sobie
z tego sprawę, niekiedy boimy
się prosić: Teraz o Panie pozwól
odejść Twojemu słudze (Łk
2,29). Czujemy bowiem, że
w tej prośbie zawarta jest zgoda
na odejście od tego, do czego jesteśmy najbardziej przywiązani, czyli własnego ja, własnych
planów na życie, trzymania we
własnych rękach swoich losów,
decydowania o sobie, własnych
poglądów, przekonań i racji.
Słusznie przeczuwamy, że takie odchodzenie jest związane
z ofiarą, wymagającą nie tylko
trudu, ale i cierpliwości. Przykład wielu świętych osób konsekrowanych, w których życiu
dokonał się ten bolesny proces
odchodzenia od własnego ja,
zdaje się w pełni potwierdzać

i kurczowo trzymać się własnego ja, naszej niezależności,
wszystkich przyzwyczajeń
i złudnej samowystarczalności.
Wtedy jednak nie doświadczymy tego, czego doświadczyli
święci, nie doświadczymy ich
wolności serca, nie będziemy,
jak oni, wolnymi od samych
siebie i nie będziemy mogli
powiedzieć, że nasze oczy
ujrzały Twoje Zbawienie (Łk
2,30). Pozostaniemy zaślepieni
sobą, nie doświadczymy bliskości Pana Jezusa, pełni życia
z Nim, rozminiemy się z tym,
co w życiu najpiękniejsze.
Może więc, mimo lęku, warto
postawić pierwszy krok na
drodze ku wolności?...
…Kochani Bracia i Siostry!
Odchodzenie od czegoś, by
móc iść dalej, jest częścią ludzkiego życia, również życia
chrześcijańskiego i konsekrowanego. Odchodzenie nigdy
nie jest jednak celem samym
w sobie, lecz środkiem do
celu, jakim jest pełnia życia w
Chrystusie. Dla Niego warto
zostawić wszystko, byleby tylko znaleźć się przy Nim, byleby
tylko z sercem oczyszczonym
i wolnym móc iść Jego śladami…

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Dorota Jasiewicz, Monika Potoczny, Marzena
Haftek. Magda Gembrowicz, Monika Soja, Monika Dyl.
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski 16.15 (wtorek); Krystyna Korecka - matematyka, Maria Konopelska - matematyka.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
28 I
stażyści
4 II
stażyści

Wtorek
29 I
E. Waszczuk
J. Przyczyna
5 II
E. Waszczuk
J. Przyczyna

Środa
30 I

Czwartek
31 I

Piątek
1 II

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

6 II

7 II

8 II

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Każdy może pomóc !
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku.
Dzięki nim mogliśmy rozpocząć remonty w Ośrodku RekolekcyjnoSzkoleniowym w Heluszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Całkowity koszt inwestycji
w Heluszu okazał się jednak dużo większy i jeszcze przez następny
rok musimy spłacać finansowe należności (ponad 58 tys. zł.). Oprócz
tego od 12 lat w Jarosławiu prowadzimy świetlicę charytatywną
przy Katolickim Centrum Kultury dla ok. 200 dzieci w 13 sekcjach
zainteresowań. Każda pomoc jest więc dla nas bezcenna.

Podpisali: Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce

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

Zimowiska na feriach w Heluszu
10-12 lutego
prowadzi
ks. Daniel Odor
cena: 70 zł

Najbliższy mecz

Uwaga kibice!

Świetlica „U KOLPINGA”

Mecz Superligi tenisa stołowego

4 lutego godz. 17.30
PKS KOLPING Frac Jarosław
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki
Będzie co oglądać! Wstęp wolny. Zapraszamy. Sala sportowa MOSiR

18-23 lutego
prowadzi
ks. Stanisław
Dyndał
cena: 150 zł
* Zapisy w kancelarii
parafialnej.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 27 I 13 GRUPA I
Niedziela 3 II 13 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota osób
zbierających składki na inwestycje
PONIEDZIAŁEK – Róża XIII św.
Kingi - p. Boryło + Róża Boga
Ojca VIII - p. Chomik
WTOREK – Róża XVI św. Klary
- p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI
- p. Płoskoń
ŚRODA – Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym + Dzieło Pomocy
Powołaniom
CZWARTEK – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
PIĄTEK - Krąg I św. Wojciecha +
Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
SOBOTA – Krąg II - św. Marka +
Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
19.01.2013 r. os. Kombatantów bl.
7 m. 16-25. Sprzątali: Z. Mazepa,
Gumińska. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.
21.01.2013 r. os. Kombatantów bl.
7a m. 1-10. Sprzątali i ofiara: Mateusz i Daniel Wysocki, B. Sawa +
Natalia. Razem – 15 zł na środki
czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
28.01.95 – Jerzy i Monika K.
29.01.83 – Henryk i Alicja J.
31.01.98 – Jacek i Wioletta H.

w rocznicę śmierci:
31.01.82 – Irena Chrapek
30.01.83 – Katarzyna Sobień
27.01.86 – Rozalia Koraszyńska
29.01.92 – Maria Iwańska
27.01.00 – Maria Szalacha
30.01.04 – Julian Polucha
31.01.04 – Edward Tyszczuk
29.01.05 – Bogusław Szarek
29.01.05 – Stanisław Kwok
30.01.05 – Weronika Kmieć
28.01.09 – Tadeusz Bartosz
29.01.09 – Leon Urban
30.01.09 – Władysław Chmielowicz
02.02.99 – Maria Tomaszewska
01.02.07 – Janina Hiner
Zapowiedzi przedślubne
Krystian Jan KĄDZIOŁKA
s. Jacka i Teresy
zam. Jarosław, os. Armii Krajowej
Monika MALEC
c. Stanisława i Doroty
zam. Munina, ul. Południowa

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś nabożeństwo z koronką
do Bożego Miłosierdzia będzie
o godz. 17.00.
2. W sobotę (2 II) Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św.
w naszym kościele z błogosławieństwem gromnic będą o godz.
7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Taca
mszalna ze Święta Ofiarowania
Pańskiego jest przeznaczona na
potrzeby zakonów kontemplacyjnych w naszej Archidiecezji.
3. W tym roku ze względu na nietypowy układ Święta Ofiarowania
Pańskiego rozbieranie choinek
będzie dopiero 4 lutego.
4. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. W piątek rano
odwiedziny u chorych, po południu
spowiedź św. od godz. 16.00.
W sobotę na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa.
5. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 28
I 13 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 8 m. 1-15 oraz 2
II 13 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 8 m. 16-25.
7. W dniach 1-3 lutego br. odbędą się wyjazdowe rekolekcje
przed bierzmowaniem dla naszej
młodzieży z klas III Gimnazjum.
W związku z tym zapraszamy rodziców tych uczniów na spotkanie
we wtorek po wieczornej Mszy św.
do kaplicy Miłosierdzia Bożego.
Natomiast spotkanie dla uczniów
klas III Gimnazjum – kandydatów
do bierzmowania odbędzie się we
środę po wieczornej Mszy św.
8. Zakończyliśmy w naszej parafii
wizytę duszpasterską. Zostaliśmy
przyjęci w 1250 rodzinach. Zdecydowanie nie przyjęło nas 56 rodzin. Zaskakuje duża ilość rodzin
nieobecnych w domach w czasie
kolędy – nikt nie odpowiedział aż
w 235 domach. Z informacji podanych nam przez odwiedzone rodziny wynika, ze za granicę wyjechało
co najmniej 200 osób, a na studiach
przebywa ok. 140 osób, czyli
aktualnie w naszej parafii kontakt
z kościołem utrzymuje około 77%
rodzin. Jeżeli zameldowanych na
terenie parafii jest ok. 4500 osób
to 77% z tej liczby wynosi 3465
osób – czyli tyle osób czuje się
związanych z kościołem. Musi budzić to 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. Jeżeli są rodziny, których nie było w czasie kolędy,
a chciałyby jeszcze przyjąć księdza, to takie życzenie należy
zgłosić w zakrystii.
9. Przy tej okazji chciałbym
wspomnieć o inwestycjach, które
chcielibyśmy zrealizować w najbliższych miesiącach. Na prośby
parafian po kolędzie będziemy
chcieli zrobić przede wszystkim
miękki stopień do klęczenia na
Komunię św., specjalne monitory
do wyświetlania tekstu pieśni.
Dobrze byłoby też odnowić ławki,
które są bardzo niszczone. A jeżeli
wystarczy funduszy to będziemy
chcieli zamontować drugie okna
izolacyjne w prezbiterium kościoła. Trzeba pamiętać, że ponosimy
też ogromne koszty utrzymania kościoła (gaz, światło, pracownicy).
Będzie również specjalna inwestycja w postaci figury bł. Jana Pawła II
z charakterystycznym gestem
rozłożonego płaszcza, tak aby
dzieci mogły pod nim siadać.
Można przyłączyć się do grona
sponsorów.
Oczywiście aktualna jest sprawa
tablic dla ks. Ślusarczyka i fundatorów placu, które powinny zawisnąć na ścianach już w marcu.
Ponieważ koszty utrzymania kościoła nawet przy maksymalnym
ograniczeniu wydatków przekraczają to co dajemy na tacę, to
podobnie jak w innych parafiach
chcemy podtrzymać parafialny
fundusz inwestycyjny, do którego
każdy parafianin powinien się
przyłączyć – nawet gdyby to miała
być symboliczna złotówka. Proszę
więc, aby w lutym wznowić składki po domach i ulicach, a naszych
wiernych proszę o życzliwość dla
osób poświęcających się dla parafii
w duchu większej odpowiedzialności za kościół. Będzie też specjalna
składka na utrzymanie kościoła
w każdą drugą niedzielę miesiąca
i wtedy wpłaty proszę przekazywać
w podpisanych kopertach, które będą
rejestrowane, a które można zabrać
z przedsionka kościoła.
Musimy wszystko zrobić, aby nasza wspólnota parafialna funkcjonowała jak dobrze zorganizowana
rodzina. Bóg zapłać – jeszcze raz
– za wszystkie wyrazy życzliwości
i za branie odpowiedzialności za
kościół.

Niedziela 27 I
8:00

+ Helena (27).

9:30

+ Zofia Durska w 9 roczn.
śmierci.

11:00

+ Lucyna - 15 roczn. śmierci.

12:15

++ Włodzimierz, Dymitr, Paulina.

16:00

+ Stanisław Sudoł - 2 roczn.
śmierci.

18:00

Za parafian.

7:00

+ Tadeusz Bartosz w 3 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Helena (28).
2) O Boże błogosł. i dary Ducha
Św. w wypełnieniu woli Bożej
dla członków Róży św. Kingi.

7:00

+ Leszek Drozdowski - int. od
sąsiadów z klatki.

18:00

1) + Helena (29).
2) Dziękczynna za otrzymane
łaski w minionym roku z prośbą
o Boże błogosł. i opiekę MB
w przyszłym roku dla członkiń
z Róży św. Klary.

7:00

+ Helena (30 - koniec greg.).

18:00

1) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) + Władysław Chmielowicz
w 3 roczn. śmierci.

7:00

+ Zofia Bałabaj int. od sąsiadów
z bloku.

18:00

1) ++ Katarzyna i Jan Mucha.
2) ++ Szymon, Anna.

Poniedziałek 28 I

Wtorek 29 I

Środa 30 I

Czwartek 31 I

Piątek 1 II
7:00

18:00

1) + Władysław Słysz - int.
kuzyna Tadeusza Pieczonki
z Rodziną.
2) + Irena Chrapek.

7:00

+ Maria Tomaszewska w 14
roczn. śmierci.

9:00

+ Jadwiga Sibiga (int. od współpracowników z SP 10).

16:00

+ Władysław Słysz - int. siostry
z Rodziną.

18:00

+ Zbigniew Mazur w 3 roczn.
śmierci.

8:00

Dziekczynna w 50 roczn. ślubu
z prośbą o opiekę dla dzieci
i ich Rodzin.

9:30

+ Jadwiga Sibiga (Msza św. od
współpracowników z SP 10).

11:00

++ Ryszard Foryś, Władysław,
Aniela Nowak - int. Rodziny.

12:15

Dziękczynna za otrzymane łaski w ubiegłym roku z prośbą
o dalsze Boże błogosł.

16:00

+ Ignacy w roczn. śmierci.

18:00

Za parafian.

Sobota 2 II

Niedziela 3 II

