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(629) 2 lutego 2014

Święto Ofiarowania Pańskiego
W Kościele katolickim obchodzimy dziś święto Ofiarowania
Pańskiego, w polskiej tradycji
znane jako święto Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu
obchodzimy również Dzień
Życia Konsekrowanego – ustanowiony przez Ojca Świętego
Jana Pawła II w 1997 r.

Nowonarodzonego Jezusa. To
było nawiązanie do praktyki, do
zwyczaju, wręcz do obowiązku
praktykowanego w czasach
Starego Testamentu. Każde
pierworodne dziecko płci męskiej miało być przedstawione

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: So 2,3; 3,12–13

świece, zwane gromnicami.

Nazwa dzisiejszego święta
wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante
oraz Heorte ton Katharismou,
co oznacza święto spotkania
i oczyszczenia. Oba te święta
były głęboko zakorzenione
w tradycji Starego Testamentu.
Święto Ofiarowania Pańskiego
nawiązuje do ewangelicznego
opisu ofiarowania Jezusa –
przypomina ks. prof. Waldemar
Chrostowski.

- Ta świeca była używana podczas burzy. Zapalano ją dla
wielkich niebezpieczeństw.
Przypominała o konieczności
polegania na Panu Bogu. Światło przypominało Tego, który
jest Tym światłem świata czyli
Jezusa Chrystusa. Właśnie w tej
porze najbardziej srogiej zimy –
bo taki w naszym klimacie jest
początek lutego – wnosi się do
ludzkich serc odrobinę nadziei,
że to, co trudne zostanie przezwyciężone przez Chrystusa
i Jego moc. Warto więc Mu zaufać. Warto się z Nim związać
i przeżywać z Nim swoje życie.
Panu na pamiątkę ocalenia Jest to święto bardzo głębopierworodnych podczas wyjścia ko wpisane w naszą ojczystą
z Egiptu – powiedział ks. prof. tradycję – powiedział ks. prof.
Waldemar Chrostowski.
Waldemar Chrostowski.

- Od Bożego Narodzenia upływa
40 dni. 40. dnia po narodzinach,
Maryja wraz z Józefem udaje
się do Świątyni Jerozolimskiej,
aby tam przedstawić Bogu

W Polsce Święto Ofiarowania Pańskiego nazywane jest
również Świętem Matki Bożej
Gromnicznej. W tym dniu do
kościoła, wierni przynoszą

Dziś obchodzimy też Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego,
czyli zakonnic i zakonników,
którzy ofiarowali swoje życie
Bogu.
/za radiomaryja.pl/

Światło życia konsekrowanego
List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego
– 2 lutego 2014 r. /fragmenty/
tyni jerozolimskiej, aby przedstawić i ofiarować Bogu Jezusa
Liturgia Kościoła pozwala nam oraz dokonać oczyszczenia
wciąż cieszyć się tajemnicą Matki. Wydarzenie to wykroNarodzenia i Objawienia się
światu Jezusa Chrystusa. Także dzisiaj wprowadza nas ona
w jeszcze głębsze poznanie Syna
Bożego, który w pełni czasów
stał się człowiekiem, żył wśród
nas i przez swoją mękę, śmierć
i zmartwychwstanie nas odkupił. Wysłuchana dziś Ewangelia
przypomina nam wydarzenie, czyło poza zwyczajne wypełktóre miało miejsce 40 dni po nienie prawa. Sam Bóg bowiem
narodzeniu Jezusa. Wtedy to, przedstawił swojego Syna świazgodnie z żydowskim prawem, tu. Uczynił to poprzez usta starJózef i Maryja udali się do świą- ca Symeona i prorokini Anny,
Drodzy Bracia i Siostry!

którzy rozpoznali w Dziecięciu
światło na oświecenie pogan
i chwałę Izraela (por. Łk 2,32).
Ponadto, Symeon zobaczył
w małym Jezusie znak sprzeciwu oraz Tego, który odsłoni
zamysły serc wielu (por. Łk
2,34-35). Zrozumiał, że odtąd
o losie każdego człowieka zadecyduje to, jaką on przyjmie
postawę wobec Jezusa – Światłości Świata.

Szukajcie pokory

REFREN PSALMU: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
II CZYTANIE: 1 Kor 1,26–31
Bóg wybrał wzgardzonych

EWANGELIA: Mt 5,1–12a

Błogosławieni ubodzy duchem
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na
górę. A gdy usiadł, przystąpili do
Niego Jego uczniowie. Wtedy
otworzył swoje usta i nauczał ich
tymi słowami: „Błogosławieni
ubodzy w duchu, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem
oni będą pocieszeni. Błogosławieni
cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy
łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi. Błogosławieni, którzy
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają
i prześladują was, i gdy mówią
kłamliwie wszystko złe na was
z mego powodu. Cieszcie się
i radujcie, albowiem wielka jest
wasza nagroda w niebie”.

14. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa od
NMP KP do Kolegiaty

2. IV. g. 20.00
Droga Światła
od O. Reformatów do Ratusza

11. IV.
Uroczystości Katyńskie

27. IV.
Koncert dziękczynny
za kanonizację JP II

31. V. g. 10.00

Światło Jezusa Chrystusa po raz
Piknik w Heluszu
pierwszy rozbłysło w każdym
z nas w momencie naszego
6. IX.
chrztu. Wtedy to staliśmy się
Piesza Pielgrzymka do Jodłówki
dziećmi Światłości...
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Chrystus Królem

Przed kanonizacją...
Duchowy autorytet
O Janie
Pawle II
zwykło się
mówić jako
o największym i kto wie czy nie jedynym
niepodważalnym autorytecie
minionego stulecia. W epoce,
w której religia nie jest już dla
wszystkich kulturową rzeczywistością, ludzie zamykają się
w sobie, poszukując szczęścia
na własną rękę, osłabiona jest
więź międzyludzka, a przede
wszystkim krytyce poddaje się
wszystko i wszystkich - nie jest
łatwo być autorytetem. Papież
nie poddał się naporom czasu,
przemijającym modom, pragnieniu łatwej popularności,
„gładkiemu” mówieniu, tak
aby wszystkich zadowolić. Był
sobą. Myślę, że te wszystkie
fascynacje Papieżem, uczucia
jakby duchowego uzdrowienia, jakie przeżywali wszyscy
ci, którzy się z nim osobiście
zetknęli, brały się z doświadczenia głębi tego męża Bożego, potrafiącego jak nikt inny
oddać się kontemplacji i modlitwie. Podczas pielgrzymki do
Polski w 1999 roku, w trakcie
popołudniowej wycieczki po
jeziorze Wigry, Ojciec Święty
kazał wyłączyć silniki statku
i w całkowitej ciszy zanurzył
się w medytację-modlitwę,
wracając zapewne myślami do
chwil, które niegdyś tu przeżywał. Wszystkich urzekała
ta umiejętność wyciszenia,
owo tajemnicze zanurzenie
się jakby w innej rzeczywistości, przeniesienie się w inną
przestrzeń, z której to Papież
czerpał przecież duchową siłę
pociągającą innych. Przed
kilkunastu laty, mieszkając
w Rzymie, miałem okazję
wiele razy przyglądać się
z bliska tym - jak mi się wy
dawało - niemalże mistycznym
uniesieniom Ojca Świętego.
Biorąc udział w prywatnych
audiencjach, przekonałem
się, że wszyscy z tych spotkań z Papieżem odchodzili odmienieni, jakby lepsi.
W modlitwie i poprzez modlitwę można bowiem odkryć
w sposób najprostszy i najgłębszy zarazem samego siebie,
swoje „ja”, które potwierdza

się wtedy, kiedy jest zwrócone
do „Ty” czyli do Boga. Papież
nas tego uczył. Uczył nas
również, jak się zdystansować
do siebie samych, od zgiełku
świat a, odnajdując radość
w Bogu.
Na drzwiach pustelni Brata Alberta Chmielowskiego na Kalatówkach w Zakopanem, którą
Jan Paweł II często nawiedzał,
będąc jeszcze w Krakowie,
wisi drewniana tabliczka, a na
niej słowa życiowej maksymy
świętego, które zapewne były
również myślami przewodnimi Papieża: ,W myślach
o Bogu i przyszłych rzeczach
znalazłem szczęście i spokój,
których daremnie szukałem
w życiu”. Kiedy tyle razy
przyglądaliśmy się Papieżowi
i wsłuchiwaliśmy w jego słowa, mieliśmy nieodparte wrażenie, że stają się one w nim
syntezą wiary chrześcijanina.
Udzielało się nam to doświadczenie pokoju, szczęścia, radości i wiary, które sprawiało, że
zaczynaliśmy ufać, iż jesteśmy
w stanie żyć Ewangelią. Tylko największy autorytet jest
w mocy przekazać nam takie
doświadczenie wiary.
Ojciec Święty podczas wszystkich etapów swoich pielgrzy
mek w sposób szczególny zwracał się do młodzieży. Byliśmy
zresztą świadkami tego, jak
entuzjastycznie młodzież reagowała na jego wystąpienia
i jak licznie przychodziła na
spotkania z nim. To zresztą
kolejny fenomen tego papieża
- sposób, w jaki potrafił przyciągać do siebie ludzi młodych
i to nie tylko w naszym kraju.
Można go więc bez przesady
nazwać „papieżem młodzieży”.
Takie podejście Jana Pawła II do
młodzieży nie dziwi, bowiem
przyszłość świata i Kościoła
zależy w dużej mierze od ludzi
młodych. Papież dobitnie wypowiedział tę prawdę w Łowiczu w 1999 roku, zwracając
się do młodych, rodziców i nauczycieli. Tam poruszył także
bardzo istotny problem obrony
życia. Stoimy bowiem dzisiaj
wobec ukrytych i jawnych
form zagrożeń życia - mówił

Papież - niszczenia środowiska naturalnego, narkotyków,
mentalności antykoncepcyjnej,
sterylizacji, manipulacji na
embrionach, eutanazji czy
aborcji. Jan Paweł II nazywał te
sytuacje „spiskiem przeciwko
życiu”, szerzącą się powszechnie „cywilizacją śmierci”, której skutki są łatwe do przewidzenia. Niestrudzony bojownik
o życie ludzkie i jego godność
rzucał na szalę cały swój autorytet, prosząc o ochronę każdego
życia ludzkiego.
Często zwykł mawiać, że rodzina i rodzice muszą stać się
terenem pielęgnowania życia,
także tego dopiero poczętego.
Życie ludzkie jest największą
świętością i nikt poza Bogiem
nie ma prawa nim dysponować.
Rodzina, ale także środowiska
nauczycieli i wychowawców,
mają określone zadania nie
tylko w przyjęciu „daru” życia,
ale i w jego kształtowaniu. Kościół stawia im jednoznacznie
brzmiące zadania. Rodzina
ma tworzyć wspólnotę osób,
a więc taką atmosferę, w której panuje prawdziwa miłość,
zgoda, szczerość, zaufanie,
jedność. Rodzina, będąc szkołą cnót społecznych, ma więc
wychowywać do uczestnictwa
i rozwoju w życiu społecznym. Dlatego trzeba się w niej
uczyć autentycznej wspólnoty,
szacunku dla drugich, dialogu
i sprawiedliwości, służby na
rzecz ubogich, gościnności
i otwarcia na innych, a nawet występowania w obronie
praw własnych i innych ludzi. Rodzina ma wychowywać dla społeczeństwa ludzi,
w których tkwi głębokie człowieczeństwo i szlachetność.
Obowiązkiem rodziny wypływającym z jej natury jest także
uczestnictwo w życiu i misji
Kościoła. To nie przypadek,
że rodzinę nazywa się „domowym Kościołem”. Rodzice
bowiem są dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami
wiary i dlatego ich powołaniem jest świadczenie swoim
życiem o Chrystusie. Przy
szłość ewangelizacji zależy
w znacznym stopniu od tego,
w jakiej mierze dom rodzinny
stanie się Kościołem. Ojciec
Święty stawiał przed nami
wielkie i trudne zadania. Ale
ten trud jest także szansą na
miarę Trzeciego Tysiąclecia,

by uczynić świat, w którym
żyjemy, bardziej ludzkim.
Duchowy autorytet Papieża
bierze się z jego świętości.
Świętość dla wielu ludzi to słowo trochę magiczne. Wydaje
im się bowiem, że dotyczy bardziej tych, którzy już odeszli,
zostawiając po sobie pamięć
heroicznego życia czy nawet
męczeństwa. Świętość kojarzy
się bardziej z kultem wyniesionych na ołtarze i czczonych
w kościołach postaci, niż ze
zwyczajnym ludzkim życiem.
Prawda jest jednak nieco inna.
Świętość to przecież codzienna
rzeczywistość, w której każdy
z nas uczestniczy na swoją
miarę, stając się dzień po dniu
lepszym, bardziej wyczulonym na potrzeby innych, stając
coraz bliżej Boga. Świętość nie
jest domeną - jak mylnie się
czasem sądzi - zakonników
i kapłanów zaszytych w ukryciu
przed światem w półmrokach
średniowiecznych klasztorów.
„Świętymi bądźcie” - zachęca
nas Chrystus - a oznacza to
zatroskanie o sprawy Pana na
tym świecie.
Ojciec Święty, stając kiedyś
na sądeckiej ziemi powiedział: „Ta ziemia od lat była
mi bardzo droga”. Było tak
chyba nie tylko ze względu
na piękno krajobrazów i pociągających górskich wędrówek, ale zapewne także dzięki
wierze ludu, przywiązaniu do
Kościoła, bogactwu powołań,
zdrowym chrześcijańs kim
rodzinom i świętości życia
mieszkańców tego regionu. Ze
Starego Sącza, gdzie Jan Paweł II kanonizował bł. Kingę,
skierował on przesłanie wybiegające w nowe tysiąclecie, aby
było one erą ludzi świętych.
U początku nowego tysiąclecia
jesteśmy świadkami zwątpienia
i obawy, czy zło nie zdominuje
dobra. Wojny, przemoc, gwałt,
ludobójstwo, nienawiść i obojętność nie są bowiem tylko
fabułami hollywoodzkich filmów, ale współczesną rzeczy
wistością. Wydaje się więc, że
jak nigdy dotąd potrzeba ludzi
o wielkich sercach, oddanych
Bogu, a przez to i bliźnim. Jak
tworzyć dzisiaj środowiska
prowadzące do świętości? Co
dokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Duchowy autorytet
dokończenie ze str. 2

dzy wiarą a własnym życiem.
Dzisiejszy świat potrzebuje
ludzi świętych. Dotyczy to
w równej mierze płaszczyzny
religijnej, jak i świata polityki,
ekonomii, administracji i organów sądowniczych, kultury
i mediów, gdzie poszukiwanie
prawdy, kompetentne służebne
działanie w duchu miłości Boga
i bliźniego, będą odpowiedzią na wyzwania nowego
tys iąclecia. Święci bowiem
nie przemijają, święci wołają
o świętość. Tak jak oni, Papież
woła wciąż do nas o świętość
życia.

robić, aby życie nasze stawało
się mieszkaniem świętych?
- pyt ał Papież setek tysięcy
wiernych. I zarazem podpowiadał: potrzeba pragnienia
świętości, odwagi świadectwa,
by światła wiary nie chować
pod korcem; rodzin „Bogiem
silnych” wyzwalających siły
dobra; potrzeba zarówno małżeństwa, jak i dziewictwa, które
każde na swój sposób staje się
drogą do świętości; potrzeba
ludzi młodych umiejących
bronić swoj ej wewnętrznej
wolności i czystości; potrzeba I tym jest dla nas duchowym
zachowania harmonii mię- autorytetem.
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Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan, Krystyna
Zygmunt, Maria Mielniczek, Monika Trąd.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar - jęz.
hiszpański.
Radca prawny: Maria Drabik.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

3 II

4 II

5 II

6 II
E. Waszczuk
N. Przyczyna

7 II

G. Stępień

List solidarności z narodem ukraińskim
Warszawa, 23 stycznia 2014 r.
Jego Eminencja,
Arcybiskup Większy Światosław,
Metropolita Kijowsko-Halicki
Ukraińskiego
Kościoła Greckokatolickiego
Jego Ekscelencja,
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki,
Metropolita Lwowski obrz. łac.
Czcigodni Współbracia w posłudze pasterskiej,
Z głęboką troską obserwujemy
zmagania bratniego narodu
ukraińskiego, które nie mogą
być obojętne dla Polski ani dla
Polaków żyjących na Ukrainie.
Dlatego pragniemy jeszcze raz,
w trwającym nadal tak trudnym
czasie dla narodu ukraińskiego, ponowić wyrazy naszej
braterskiej bliskości i jedności,
a także zapewnić o solidarności
z wami wszystkich biskupów
polskich i naszej modlitwie
zanoszonej przed Bogiem.

Boga o mądrość i światło Ducha
Świętego, aby dokonujące się
wśród trudów przemiany, przebiegały w sposób pokojowy,
wolny od napięć, wzajemnej
agresji i przelewu krwi, pomni
również na to, że rany duchowe
leczą się dłużej niż cielesne.
Jeszcze raz za naszym wspólnym przesłaniem pragniemy powtórzyć, że „współpraca wolnej
Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy
panował pokój, ludzie cieszyli
się wolnością religijną, a prawa
człowieka nie były zagrożone”.
Ufamy, że Bóg, Pan dziejów
i ludzkiej historii, pozwoli
w duchu braterskiej jedności
i zgody, podjąć decyzje służące
dobru wszystkich mieszkańców
Ukrainy, a Kościoły i wspólnoty
religijne, głęboko wrażliwe na
autentyczne dobro człowieka,
będą nadal cieszyły się pełnią
praw i obywatelskich swobód
potrzebnych dla pełnienia swej
misji.

Spotkanie opłatkowe jarosławskich Sybiraków

Za Waszym pośrednictwem wyrażamy też, przede wszystkim
rodzinom tragicznie poległych
w ostatnich dniach, szczere
słowa współczucia z powodu
śmierci ich bliskich. Wszystkich polecamy w modlitwie Niech Bóg zachowa nas wszyst- W dniu 23 stycznia 2014 r. w Opactwie odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizokich w pokoju i miłości.
miłosierdziu Bożemu.
wane przez jarosławski Oddział Związku Sybiraków z Prezes Zofią Garczyńską.
Mszy Św. w intencji Sybiraków, którzy zmarli na dalekiej Syberii i również za tych,

Modlitwą obejmujemy również                                 Prezydium którzy powrócili do Ojczyzny przewodniczył Archiprezbier Jarosławski, ks. prałat
cały naród Ukrainy. Prosimy Konferencji Episkopatu Polski Andrzej Surowiec.
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 2 II 14 GRUPA I
Niedziela 9 II 14 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

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

za sprzątanie kościoła:

Ogłoszenia parafialne
1. Zapraszamy na koronkę do
Bożego Miłosierdzia dziś o godz.
17.00. Po nabożeństwie będzie
zmiana tajemnic różańcowych.
2. Dziś Święto Ofiarowania Pańskiego. Na wszystkich Mszach św.
w naszym kościele błogosławieństwo gromnic. Dziś łączymy się
modlitwą z osobami powołanymi
do życia konsekrowanego i prosimy o nowe powołania do szczególnej służby Bożej. Taca mszalna
z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby zakonów kontemplacyjnych w naszej Archidiecezji oraz na potrzeby diecezji.
3. W poniedziałek po Mszy św.
wieczornej będziemy rozbierać
choinki. O pomoc prosimy wszystkich chętnych pod okiem doświadczonych osób z Kręgów Domowego Kościoła.
4. Klub Seniora zaprasza na zajęcia
gimnastyki rekreacyjnej, które odbywają się w każdy wtorek o godz.

Niedziela 2 II

10.00 w KCK. Pierwsze zajęcia
już w najbliższy wtorek 4 lutego
o godz. 10.00.
5. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
W czwartek modlimy się za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne. W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź
św. od godz. 16.00.
6. Za tydzień w drugą niedzielę
miesiąca będzie specjalna taca na
utrzymanie naszego kościoła. Prosimy też o wznowienie zbierania
składek na inwestycje po domach
i ulicach naszej parafii. Każdy
może dołączyć się w wysokości
odpowiadającej jego możliwościom.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 4
II 14 (wtorek wieczorem) os. Kombatantów bl. 10 m. 13-24 oraz 8 II
14 (sobota rano) os. Kombatantów
bl. 10 m. 25-36.

Kolędy z Radomia

25.01.2014 r. os. Kombatantów bl.
9 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Groszek, Sikora, Szynal, Mucha, Gut.
Razem – 45 zł na środki czystości
i kwiaty.

8:00

++ Władysław, Władysława
Stępień.

9:30

+ Jan Kowalik w 1 roczn. śmierci.

11:00

++ Kazimierz Kamiński oraz
Antoni w roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Zbigniew Mazur w 4 roczn.
śmierci.

18:00

+ Augustyn Olejarski (2).

7:00

1) + Maria Tomaszewska w 14
roczn. śmierci.
2) + Ignacy Szaro w 17 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (3).
2) + W 17 roczn. śmierci Marii.

7:00

1) ++ Agnieszka, Stanisław,
Ludwik.
2) + Krzysztof Jakubas.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (4).
2) + Aniela Piekut w roczn.
śmierci.

7:00

1) + Anna.
2) ++ Anna, Ignacy, Katarzyna,
Piotr.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (5).
2) + Władysław w 5 roczn.
śmierci.

7:00

O zdrowie, Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Agaty.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (6).
2) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla kapłanów naszej parafii
- int. od Bractwa Najświętszego
Sakramentu.

7:00

1) ++ Za zmarłych księży z parafii i członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.
2) + Stanisława Iwanowicz - int.
sąsiadów os. Kombatantów
bl. 14.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (7).
2) Za misje i misjonarzy i opiekuna Koła Misyjnego.

7:00

Dziękczynna za otrzymane łaski w ubiegłym roku z prośbą
o Boże błogosł. i opiekę MB dla
całej Rodziny w tym roku.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (8).
2) ++ Jan, Maria Szalacha.

8:00

++ Stanisława Gilarska, Józef
Chmielowicz.

9:30

Dziękczynna z prośbą Boże
błogosł. dla Dawida w 18 roczn.
urodzin.

Poniedziałek 3 II

Wtorek 4 II

Środa 5 II

Czwartek 6 II

27.01.2014 r. os. Kombatantów
bl. 9 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Sobczak. Ofiara: Seremet, Zmysłowska, Kołacz, Szumigraj, Żurawscy. Razem – 110 zł na środki
czystości i kwiaty.

Piątek 7 II

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:
08.02.83 – Franciszek Siuśta
07.02.84 – Władysława Warsz
08.02.89 – Władysław Zgryźniak
08.02.92 – Antonina Żurawska
03.02.97 – Jan Grzech
02.02.99 – Maria Tomaszewska
08.02.99 – Michał Wiatr
04.02.03 – Zofia Krogulecka
03.02.04 – Józefa Robaczyńska
04.02.04 – Stanisława Chrupcała
07.02.07 – Danuta Kuźma

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.0017.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

Sobota 8 II

W niedzielę 26 stycznia na dwóch Mszach św. gościliśmy zespół wokalny z Radomia pod dyrekcją Wioletty Latosek. Zespół pozostawił bardzo miłe wrażenie
wśród parafian.

Niedziela 9 II

11:00
12:15

Za parafian.

16:00

Dziękczynna za 34 lata życia
Anny z prośbą o dalszą opiekę.

18:00

+ Augustyn Olejarski (9).

