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Odpusty z okazji Światowego Dnia Chorego
Penitencjaria Apostolska ogłosiła dekret w sprawie odpustów
związanych z obchodami XXI
Światowego Dnia Chorego
w dniach 7-11 lutego. Ich
zwieńczeniem będzie Msza
św. w sanktuarium maryjnym
w Altótting pod przewodnictwem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
Służby Zdrowia abp. Zygmunta Zimowskiego, połączona
z udzieleniem sakramentu
chorych. Temat Dnia został
zaczerpnięty z przypowieści
o miłosiernym Samarytaninie
z Ewangelii wg św. Łukasza:
„Idź, i ty czyń podobnie”.
Odpust zupełny mogą uzyskać
od 7 do 11 lutego, raz dziennie,
pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia
święta i modlitwa w intencjach
Ojca Świętego) i w intencji
zmarłych ci wierni, którzy
w duchu prawdziwej pokuty
i skruchy wezmą pobożnie
udział w nabożeństwie związanym ze Światowym Dniem

Chorego w sanktuarium maryjnym w Altótting lub innym
miejscu wskazanym przez władze kościelne, odmawiając tam
Ojcze Nasz, Wyznanie Wiary
i modlitwę do Matki Bożej.

Bożej, będąc wolnymi od przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu i postanawiając spełnić
- choć to na razie niemożliwe warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego.

Wierni, którzy „niczym Dobry Mogą go też uzyskać wierni,
Samarytanin” z miłością towa- którzy z powodu choroby, zarzyszą chorym w szpitalach lub awansowanego wieku lub innej
podobnej przyczyny nie mogą
wziąć udziału w nabożeństwie
z okazji Dnia Chorego, pod warunkiem, że będą w nim uczestniczyć duchowo, zwłaszcza za
pośrednictwem telewizji lub
radia, pomodlą się w intencji
wszystkich chorych oraz ofiarują Bogu za pośrednictwem Maryi - Uzdrowienia Chorych swe
cierpienia fizyczne i duchowe.
domach i z tej racji nie mogą Natomiast odpust częściowy
wziąć udziału w obchodach może uzyskać każdy wierny za
Dnia, mogą uzyskać odpust każdym razem, gdy z sercem
zupełny, gdy będą swą posłu- skruszonym pomodli się do
gę wykonywać choćby przez miłosiernego Boga w intencji
kilka godzin tak, jakby pełnili chorych „w duchu trwającego
ją wobec samego Chrystusa, Roku Wiary”.
odmówią Ojcze Nasz, Wyzna- Katolicka Agencja Informacyjna
nie Wiary i modlitwę do Matki

Szczucie na księży nikogo nie oburza
dzi do siebie, już lepiej, tylko na wrażliwionym dewotem, by
twarzy wszystkie kolory tęczy. dostrzec, że ksiądz stał się dziś
w publicznym dyskursie figurą
Robert Mazurek
Znam tę historię dość dobrze, znienawidzonego i pogardzanekomentator
bo pobitym jest mój przyjaciel, go okupanta. Przy tym okupanta
polityczny
ojciec chrzestny mojego syna. zamożnego, nieposkromionego
Młody, nigdy nie śmierdział w swym gargantuicznym obżarstwie, odrażającego, sprośnego
To było tydzień temu: młody
i mówiąc wprost - obleśnego.
proboszcz wiejskiej parafii na
Kurpiach wszedł na plebanię.
Przesadzam? Proszę sobie
Dzwonek. Otwiera, wpada
zerknąć na tygodniki opinii,
trzech dwudziestolatków. Gaz
a zwłaszcza ten, gdzie na okładna oczy. Cięcie.
ce albo klecha, albo Kaczor
- oba złe. Dowiadujemy się
Ujęcie drugie: zmasakrowany,
z tego niegdyś poważnego
zalany krwią leży na podłodze.
pisma, a treści te rozpowszechBiją. Nawet nie pytają, gdzie
pieniądze. Wzięli, co było groszem, więc panowie bandyci nia po nim zaprzyjaźniony
w teczce z kolędy. Biją dla musieli być rozczarowani. Padł portal i publiczna telewizja
sportu, dla zasady. Związali, ofiarą banalnej żądzy zysku w talk-show naczelnego, że
zakneblowali, uciekli. On trafił i brutalnej siły. Ale czy tylko?
dokończenie na str. 2
do szpitala w Pułtusku. Docho- Naprawdę nie trzeba być prze-

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Jr 1,4-5.17-19
Powołanie proroka

REFREN PSALMU: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
II CZYTANIE: 1 Kor 12,3113,13
Hymn o miłości

EWANGELIA: Łk 4,21-30

Jezus odrzucony w Nazarecie

W Nazarecie w synagodze, po
czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś
spełniły się te słowa Pisma,
któreście słyszeli”. A wszyscy
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.
I mówili: „Czyż nie jest to
syn Józefa?”... ...I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden
prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów
było w Izraelu za czasów
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata
i sześć miesięcy, tak że wielki
głód panował w całym kraju;
a Eliasz do żadnej z nich nie
został posłany, tylko do owej
wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
I wielu trędowatych było
w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie
został oczyszczony, tylko
Syryjczyk Naaman”. Na te
słowa wszyscy w synagodze
unieśli się gniewem. Porwali
się z miejsca, wyrzucili Go
z miasta i wyprowadzili aż na
stok góry, na której ich miasto
było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy
pośród nich, oddalił się.

Piękny czas
ferii zimowych

zimowiska
w Heluszu
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Szczucie na księży nikogo wyrwać trzeba chwasta.
nie oburza
dwie trzecie księży ma stosunki z kobietami, jedna trzecia
z mężczyznami, a obie te
grupy dodatkowo z dziećmi.
To samo powtarzają najczęściej zapraszani do telewizji
politycy, intelektualiści, a fraz
o „upierdliwych biskupach”,
którzy wiecznie pouczają, nie
wstydzi się lansowany profesor, skądinąd eksdominikanin.
Nie, nie twierdzę, że bandyci
masakrujący wiejskich proboszczów naczytali się prof.
Mikołejki czy marszałek Nowickiej. Twierdzę, że oni, jak
wszyscy, nasiąkają atmosferą.
A przekaz jest prosty: Nakradły się klechy na komisji majątkowej, ciągną forsę ze szkół
i jeszcze z tacy biorą. Tłuste to
i sprośne.

I tu jeszcze jeden zarembizm,
bo rzeczywistość nie jest tak
prosta: nie każda krytyka Kościoła, a tym bardziej duchownych to zachęta do pójścia
na nich z kastetem. Różnicę
trudno zapewne wyznaczyć
na piśmie, ale każdy z nas ją
dostrzega. Tak jak odróżniamy
nawet ostrą krytykę od judzenia, szczucia, pogardy i nienawiści. A wraz z Palikotem oraz
jego towarzystwem z „Faktów
i mitów” weszła do Sejmu
retoryka Urbana szczującego
w latach 80. na ks. Popiełuszkę. Tylko że teraz nikogo to
nie oburza. Tak jak przypadek
proboszcza z Sokołowa Włościańskiego - ani nikogo nie
oburzy, ani nie zainteresuje.
Co innego, gdyby pobili, nie
daj Boże, lokalną działaczkę
mniejszości seksualnych.

Nam pociupciać po bożemu
nie dadzą, a sami chędożą na
potęgę gosposie i ministrantów. Pacnąć takiego nie grzech,

Właśnie, Rafał, nie mógłbyś
powiedzieć, że jesteś gejem?
Na wyprzódki by Ci pomagali...

dokończenie ze str. 1

zwłaszcza gdy chodzi o wychowanie, kształcenie i nauczanie modlitwy. Niedaleko
kościoła znajduje sie miejsce
szczególne jak nazywają je
parafianie: Grota Matki Bożej,
położona w plenerze, jest wokół dużo przestrzeni, rosną tu
piękne, wysokie palmy. Są też
stacje drogi krzyżowej. Na to
miejsce przybywa raz do roku
pielgrzymka piesza z diecezji,
w Wielkim Poście odprawia
się Drogę Krzyżowa. Kiedy
poszedłem sie tam pomodlić,
dzieci zobaczyły mnie z daleka
i zaraz przybiegły. Zaproponowałem odmówienie różańca
przy figurze Matki Bożej. Od
razu sie zgodziły, niektóre
z nich szybko padły na kolana
i wszystkie razem pięknie
recytowały modlitwy i znały
też poszczególne tajemnice

Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!
Serdecznie Was pozdrawiam
z Kamerunu, gdzie powróciłem po dwóch latach przerwy.
Niezbadane są wyroki Bożej
Opatrzności. Kiedy jechałem
stąd po sześciu latach pracy misyjnej, już na lotnisko, mówiłem, że więcej tu nie powrócę,
a jednak stało sie inaczej.
Znalazłem sie na misji, w innej
diecezji, niż poprzednio, gdyż
w diecezji Bertoua, gdzie pracowałem, jest już dużo księży
miejscowych. Natomiast teraz
jestem w diecezji DoumeAbong-Mbang, gdzie gospodarzem jest Polak, ks. Biskup
Jan Ozga.
Tak sie też złożyło, że jestem
na parafii, która sie nazywa
Nguelemendouka, w której
pracował wcześniej ks. Biskup, zanim został powołany
do pełnienia tak zaszczytnej,
ale zarazem trudnej misji, pasterzowania diecezją.

Na parafii jestem wraz z drugim księdzem - kolega, którego wcześniej znałem, z ks.
Darkiem Chałupczyńskim
z diecezji częstochowskiej. Są
z nami również Siostry Michalitki. Z czterema Siostrami
pracowałem na poprzedniej
placówce w Betare-Oya, obecnie przebywają tutaj, bo jest to
ich drugi dom w Kamerunie;
natomiast niedawno, bo cztery miesiące temu, dojechała
z Polski kolejna, młoda siostra
Małgorzata, której nie znałem
wcześniej. Siostry, zgodnie
z charyzmatem swego Założyciela, zajmują się głownie
wychowywaniem dzieci i młodzieży. A nie brakuje tu dzieci
i młodzieży i to zaniedbanej, bo
jak się obserwuje, rodzice nie
są za bardzo przejęci wychowaniem swych dzieci. Nawet
są rodziny, w których ojciec
lub matka nie troszczą sie
o przygotowanie codziennego
posiłku dla nich. Pamiętam,
kiedy zaraz po przybyciu tutaj,
pytałem po kolei dzieci o ich
rodziców, to odpowiadali, że
wychowuje ich wujek, ciotka,
babcia. Stąd też rola Sióstr
w naszej parafii jest wielka,

Warunki mieszkaniowe są
niezłe jak na Afrykę. Mamy
gospodynię, która przychodzi
z wioski i nam gotuje, sprząta
i prasuje. Natomiast gdy jest
Msza św. w terenie, jemy to, co
nam ludzie podadzą. Zarówno ja, jak i kolega lubimy to
afrykańskie jedzenie: maniok
z mięsem, a czasem jeszcze
liście z manioku, które są podobne do szpinaku i mają wiele
witamin. W Polsce brakowało
mi tych liści, dlatego przyjechałem tutaj.
Na razie pora sucha to drogi
są przejezdne, ale za kilka
miesięcy rozpocznie się pora
deszczowa i wtedy, by stąd
wyjechać, obserwuje się niebo:
„będzie padać, czy nie będzie”,
bo po deszczu trzeba odczekać
kilka godzin, aż obeschnie.
W czasie deszczu ziemia przemienia sie w „maziuge” taka,
że nie da sie przejechać. Do
najbliższego miasta jest ponad
dwie godziny drogi, natomiast
do stolicy, ok. pięć godzin. Już
od czterech miesięcy nie ma
światła we wiosce, radzimy sobie jakoś używając wieczorem
agregatora prądotwórczego.
Jest internet, ale nie zawsze
dobrze funkcjonuje. Mój adres:
Miss.Cath. Nguelemendouka
B.P. 04 CAMEROUN; adres
internetowy: antonioensalamanca@gmail.com.

A w Kamerunie upał
Boże Narodzenie 2012

pracę, to odprawiamy Msze św.
na miejscu, oraz w wioskach,
uczestniczymy w spotkaniach
grup parafialnych, których jest
wiele, katechizujemy młodzież
i dzieci, przygotowując ich
do sakramentów. Każdego
dnia przychodzą do nas ludzie
z rożnymi problemami i trzeba
im poświecić trochę czasu.
Oprócz tego tak jak wszędzie,
prowadzimy drobne prace
i remonty przy kościele i na
plebanii.

różańcowe. Od razu pomyślałem - to zasługa Sióstr, które
uczą je modlitwy, zwłaszcza
w szkole katolickiej i w przedszkolu, a także na spotkaniach
w grupach, którym przewodzą.
Siostry obliczyły; że w Nguelemendouka, która liczy ok.
6000 mieszkańców, w szkołach uczy sie ok. 4000 dzieci;
wiele dzieci przychodzi tutaj
z pobliskich wiosek. Jedna
z Sióstr, siostra Asunta zajmuje sie leczeniem chorych,
którzy korzystają z jej posługi
w Katolickim Ośrodku Zdrowia przy kościele. Każdego Jak na razie zdrowie mi dopidnia przychodzi tu ok. 30 osób. suje, malaria się już trafiła, ale
Siostra Asunta jest również lekka i szybko minęła.
zakrystianka.
Myślę, że jak na pierwszy raz,
Parafia jest obszerna, gdyż na- to pokrótce opisałem, to co
leży do niej ponad czterdzieści Was najbardziej interesuje.
wiosek. Mieszkają tu ludzie Jeszcze dołączam życzenia
z plemienia Mąka. Są otwarci, Świąteczne w moim imieniu,
życzliwi a zarazem ubodzy po- w imieniu mojego Kolegi
dobnie jak w Betare-Oya.
i Sióstr. Polecamy się Waszym
Natomiast gdy chodzi o naszą

dokończenie na str. 3
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A w Kamerunie upał

Świetlica „U KOLPINGA”

Narodzenia, niech Pan obdarzy
Was swoim Błogosławieńdokończenie ze str. 2
stwem, niech pozwoli trwać
modlitwom, ”bo bez tego ani w zdrowiu, w pokoju i miłości, Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
rusz”.
każdego dnia w Nowym 2013 Pedagog. Anna Sobczak.
Roku.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
W tym Świętym czasie Bożego
ks. Wiesław Marecki
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.

S. Janina i Serafitki

Dyżury w kuchni
Poniedziałek

Wtorek

25 II

26 II
E. Waszczuk
J. Przyczyna

stażyści

Środa
11 - 22 lutego
Ferie w świetlicy
27 II
stażyści

Czwartek

Piątek

28 II

1 III

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Każdy może pomóc !
Tydzień temu posługę słowa
w naszej parafii pełniły siostry
Serafitki, do których należy
nasza rodaczka S. Janina Mrozowicz. Siostry przez całą niedzielę uświetniały liturgię Mszy

św. śpiewając pieśni zakonne
i zapoznając nas z pięknym
życiorysem Matki Założycielki
S. Małgorzaty Łucji Szewczyk.
Serdeczne Bóg zapłać.

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.

Na ten mecz trzeba przyjść

Zimowiska na feriach w Heluszu
10-12 lutego
prowadzi
ks. Daniel Odor
cena: 70 zł
18-23 lutego
prowadzi
ks. Stanisław
Dyndał
cena: 150 zł
transmisja w TVP Sport

* Zapisy w kancelarii
parafialnej.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 3 II 13 GRUPA II
Niedziela 10 II 13 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg III - św. Zofii
+ Krąg VI św. Piotra + Krąg VII
Jana Vianney’a
PONIEDZIAŁEK – KSM + Zespół
muzyczny
WTOREK – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
ŚRODA – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
CZWARTEK – Koło Misyjne
PIĄTEK - Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca
II - p. Chomik
SOBOTA – Róża męska I św. Józefa - p. Zięba + Róża V męska św.
Piotra - p. Przepłata
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
26.01.2013 r. os. Kombatantów bl. 7a
m. 11-20. Sprzątali: Puchyr + Kasia,
Strójwąs, Suchożak + Jadzia, Rogula,
Małysa, Szczepańska. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
28.01.2013 r. os. Kombatantów bl. 8
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Waszczuk,
Łupina, Materek + Natalka. Razem –
30 zł na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
05.02.94 – Grzegorz i Iwona F.
05.02.05 – Jarosław i Paulina M.
06.02.99 – Marek i Izabela G.
08.02.86 – Piotr i Urszula T.
08.02.97 – Jacek i Sabina S.
08.02.03 – Piotr i Bernadetta W.

w rocznicę śmierci:
09.02.82 – Julia Kapitan
08.02.83 – Franciszek Siuśta
07.02.84 – Władysława Warsz
08.02.89 – Władysław Zgryźniak
09.02.91 – Franciszek Nowak
08.02.92 – Antonina Żurawska
09.02.93 – Michał Uderkiewicz
03.02.97 – Jan Grzech
08.02.99 – Michał Wiatr
09.02.00 – Anna Szpetnar
04.02.03 – Zofia Krogulecka
03.02.04 – Józefa Robaczyńska
04.02.04 – Stanisława Chrupcała
07.02.07 – Danuta Kuźma
09.02.12 – Anna Kocioł
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. Po nabożeństwie
odbędzie się zmiana Tajemnic
Różańcowych.
2. Dzisiejsza taca przeznaczona
jest na potrzeby Archidiecezji,
a za tydzień będzie specjalna
taca na utrzymanie naszego
kościoła. Prosimy też o wznowienie zbierania składek na
inwestycje po domach i ulicach
naszej parafii. Każdy dołącza
się w wysokości odpowiadającej jego możliwościom. Za
życzliwość składamy serdeczne
Bóg zapłać.
3. W poniedziałek po Mszy św.
wieczornej będziemy rozbierać
choinki. O pomoc prosimy
wszystkich chętnych pod okiem
doświadczonych osób z Kręgów Domowego Kościoła.
4. Spotkanie dla dzieci i rodziców przeżywających
w tym roku uroczystość pierwszej Komunii św. odbędzie się
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w czwartek 7 lutego. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00
i spotkanie w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
5. W tym tygodniu przypada
pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się za kapłanów
i o powołania kapłańskie
i zakonne.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
5 II 13 (wtorek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 9 m. 1-15 oraz
9 II 13 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 9 m. 16-25.
7. Jak już informowaliśmy,
w czasie ferii zimowych będą
organizowane w Heluszu dwa
zimowiska z naszej parafii.
Szczegóły są w gazetce. Zapisy
w kancelarii parafialnej.
8. W kiosku i w zakrystii jest
jeszcze do nabycia piękny album
z Orszaku Trzech Króli. W kiosku też można zapisać się na film
DVD pt. „Orszak Trzech Króli
w Jarosławiu” i odebrać dotychczas zamówione filmy.

Opłatek Bractwa Szkaplerznego
Kolejne spotkanie opłatkowe
Rodziny Szkaplerznej z Podkarpacia – połączone z Dniem
Skupienia rozpoczęliśmy 26
stycznia 2013r. – w jarosławskiej Kolegiacie przez obliczem
Matki Bożej Śnieżnej. Królowej
Rodzin zawierzyliśmy nasze rodziny, kapłanów i nasze parafie.
W Roku Wiary dziękowaliśmy
za dotychczasowe łaski, prosząc
o opiekę na dalsze lata życia.
Drugą część spotkania od-

byliśmy w progach Opactwa
Benedyktyńskiego.
Uroczystą Eucharystię sprawowało 4 kapłanów, a wśród
nich karmelita o. Paweł Ferko. Nasze doroczne spotkanie
w liczbie 120 członków Bractw
z poł.-wsch. Polski (a w tym
34 osób naszej wspólnoty
szkaplerznej) zakończyliśmy
Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Bożena Wojdyło

Prywatne - nowocześnie wyposażone - Przedszkole „Akademia Uśmiechu” mieszczące się na ul. Skarbowskiego przy os.
Piłsudskiego za parkiem informuje, iż ruszyły zapisy na rok
2013/2014 pięcio- i sześcio-latków oraz dzieci młodszych.
Przedszkole zapewnia 11 godzinną opiekę nad dzieckiem od
6.30 do 17.30 w trzech grupach wiekowych.

Film DVD
o Orszaku
Trzech Króli
w Jarosławiu

cena:
15 zł
zapisy
w kiosku

Dziękczynna w 50 roczn. ślu8:00
bu z prośbą o opiekę dla dzieci
i ich Rodzin.
+ Jadwiga Sibiga (Msza św.
9:30
od współpracowników z SP
10).
++ Ryszard Foryś, Władysław,
11:00
Aniela Nowak - int. Rodziny.
Dziękczynna za otrzymane
12:15 łaski w ubiegłym roku z prośbą
o dalsze Boże błogosł.
16:00

+ Ignacy w roczn. śmierci.

18:00

Za parafian.
Poniedziałek 4 II

1) + Anna.
7:00
2) ++ Roman, Wojciech.
1) + Władysław Słysz - int.
Rodzin: Pieczonków i Paluchów.
18:00
2) ++ Rozalia Grabowska
w 2 roczn. śmierci, Józef,
Edward.
Wtorek 5 II

1) ++ Agnieszka i Stanisław.
7:00
2) ++ Roman, Wojciech.
O błogosł. Boże dla Agaty
18:00
z okazji imienin.
Środa 6 II
7:00

+ Arkadiusz.

18:00

1) + Krzysztof Jakubas.
2) + Aniela.
Czwartek 7 II

++ Księży z parafii i członków
7:00
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyćcowym.
1) Za misje, za misjonarzy oraz
za opiekuna Koła Misyjnego.
2) O Boże błogosł. i potrzebne
18:00
łaski dla kapłanów naszej parafii (int. od Bractwa Najśw.
Sakramentu).
Piątek 8 II
7:00
18:00

+ Franciszek Pawlak w 3
roczn. śmierci.
Sobota 9 II

7:00
18:00

+ Ryszard Zierkiewicz od brata
Tadeusza z żoną.
Niedziela 10 II

+ Władysław.
+ Władysław Niedzielski
9:30
w 5 roczn. śmierci.
Dziękczynna w 10 roczn. ślubu Bernadety i Piotra z prośbą
11:00
o błogosł. Boże dla całej Rodziny - int. od Mamy i Bartka.
++ Stanisława w 14 roczn.
12:15
śmierci i Józef.
W roczn. ślubu Reginy i Marka
16:00 o potrzebne łaski i błogosł.
Boże dla nich i Rodziny.
8:00

18:00

Za parafian.

