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Co tydzień w naszej gazetce!

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Syr 15,15-20

Wymagająca wolność człowieka

VOX POPULI,
VOX DEI

REFREN PSALMU: Błogosławieni
szukający Boga.
II CZYTANIE: 1 Kor 2,6-10

Gdyby wydarzenia z 8 kwietnia
2005 roku w Watykanie rozgrywały się tysiąc lat wcześniej, na
pewno w panteonie osób konsekrowanych byłby już polski
papież. Karol Wojtyła zostałby
uznany za świętego przez aklamację, z woli domagającego się
tego ludu.
„Santo Subito! - Święty natychmiast!” - skandowało kilkaset
tysięcy ludzi zgromadzonych na
placu Świętego Piotra i kilkakrotnie więcej tych, którzy nie
mieli szczęścia przedostać się
w pobliże bazyliki. Podobne
pragnienie wyrażały dwa miliardy mieszkańców świata śledzących telewizyjną transmisję
z ceremonii pogrzebu. Choć było
to mało prawdopodobne, wszyscy liczyli jeśli nie na ogłoszenie
świętym Jana Pawła II, to chociażby na czytelny sygnał, że tak
się niebawem stanie. Z pewnością w taki właśnie sposób odczytali słowa kard. Josepha Ratzingera, zapewniającego w homilii,
iż „nasz ukochany Papież stoi
dzisiaj w oknie domu Ojca, widzi nas i błogosławi nam”, oraz
padające z ust kard. Angelo Sodano stwierdzenie o Janie Pawle
Wielkim.
Uznanie kogoś świętym przez
aklamację jest jednak obecnie niemożliwe. Zasada ta została zaniechana jeszcze w średniowieczu,
a prawo do kanonizacji zastrzegł
dla Stolicy Apostolskiej w 1181
roku papież Aleksander III. Aby
kogoś ogłosić świętym, należało
zebrać pełny zasób wiadomości

Prawdziwa mądrość

EWANGELIA: Mt 5,20-22a.2728.33-34a.37
Wymagania Nowego Przymierza

J

o zasługach i życiu kandydata na
Jego życie i pisma bada Konołtarze oraz cudach, które działy gregacja Spraw Kanonizacyjsię za jego przyczyną.
nych, dokonując merytorycznego
osądu co do heroiczności cnót,
Procedury kanonizacyjne zmie- męczeństwa i kultu. Potrzeba
niały się w ciągu wieków wielo- też potwierdzonego cudu dokokrotnie, a aktualnie obowiązujące nanego się po zgonie przyszłego
reguły ogłaszania nowych błogo- świętego.
sławionych i świętych wprowadził w konstytucji apostolskiej
Jednak Jan Paweł II sam raz
w 1983 roku nie kto inny, lecz odstąpił od cezury czasowej,
sam Jan Paweł II. Wedle doku- ogłaszając rozpoczęcie procesu
mentu, który nosi nazwę Divinus beatyfikacyjnego Matki Teresy
perfectionis Magister, proces z Kalkuty dwa lata po jej śmierci.
beatyfikacyjny może zacząć się Cztery lata później została wydopiero po upływie pięciu lat od
dokończenie na str. 2
śmierci kandydata na ołtarze.

Potrzebuję Ciebie
Myślę o Tobie nieustannie
Chcę z Tobą być na zawsze
14 lutego

Zgadnij, kto...

ezus powiedział do swoich
uczniów: «Powiadam wam:
Jeśli wasza sprawiedliwość nie
będzie większa niż uczonych
w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano
przodkom: «Nie zabijaj», a kto
by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam:
Każdy, kto się gniewa na swego
brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie
cudzołóż». A Ja wam powiadam:
Każdy, kto pożądliwie patrzy
na kobietę, już w swoim sercu
dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał»,
«lecz dotrzymasz Panu swej
przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie: Tak,
tak; nie, nie. A co nadto jest, od
Złego pochodzi”.

20. II. g. 19.00 KCK
Spotkanie nauczycieli
w sprawie
Marszu Trzech Króli
Możesz
pomóc !

Uroczystości Katyńskie
z poświęceniem
„tablic Smoleńskich”

11. IV. g. 11.00
Bp Adam Szal
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VOX POPULI, VOX DEI wzroku, ustąpienia paraliżu, tecznie wybrała jednak świa- p r a g n ę ł a m
dokończenie ze str. 1
niesiona na ołtarze.
Z przysługującej papieżowi
dyspensy w tym zakresie sko
rzystał również następca Jana
Pawła II. Benedykt XVI podjął
decyzję o wszczęciu procesu
beatyfikacyjnego zaledwie miesiąc po pogrzebie, a oficjalnie
ogłosił dokładnie 42 dni po
śmierci swego poprzednika. 13
maja 2005 roku, w 24. rocznicę
zamachu na życie Jana Pawła II
i przypadające na ten dzień świ
to Matki Boskiej Fatimskiej,
podczas spotkania z włoskim
duchowieństwem w bazylice
św. Jana na Lateranie, odczytał
list prefekta Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych kard. Jose Saraivy Martinsa do kard. Camillo
Ruiniego:
„Na prośbę kardynała Camillo Ruiniego, wikariusza ge
neralnego Jego Świątobliwości
dla diecezji rzymskiej, papież
Benedykt XVI, biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności
wyłożone w czasie audiencji
udzielonej temuż kardynałowi
wikariuszowi 28 kwietnia 2005
roku, uchylił regułę pięciu lat od
śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły) papieża,
tak by proces jego beatyfikacji
i kanonizacji mógł rozpocząć
się natychmiast...”.

zniknięcia objawów rozwijają
cego się nowotworu, uzdrowienia z chorób uznanych przez
medycynę za nieuleczalne.

Już kilkanaście godzin po
śmierci Ojca Świętego o cudzie z 12 maja 1990 roku
w meksykańskim Zacatecas,
gdy Jan Paweł II przebywał
tam z pielgrzymką, informował
w telewizji kard. Javier Lozano
Barragan. Przypadek dotyczył
uzdrowienia chorego na białaczkę pięcioletniego chłopca
Herona Badillo.
Nazajutrz po pogrzebie papieża Polaka równie przekonujące
świadectwo dał włoski kardynał Francesco Marchisano.
Opowiedział o swym uzdrowieniu sprzed pięciu lat, kiedy
po spotkaniu z Ojcem Świętym
odzyskał głos utracony podczas
nieudanej operacji.
Mniej więcej w tym samym
czasie, powołując się na prze
prowadzoną trzy lata wcześniej
rozmowę z abp. Stanisławem
Dziwiszem, włoskie gazety
przypomniały historię uzdrowie
nia cierpiącego na chorobę nowotworową Żyda mieszkającego w Stanach Zjednoczonych.
Latem 1998 roku w Castelgandolfo uczestniczył on w spotkaniu z Papieżem, a gdy wrócił
do Ameryki, niebawem znikły
wszelkie objawy choroby.

Głośno było też w mediach
o niezwykłym przypadku w Salerno, na południu Włoch. Papież pojawił się we śnie żonie
chorego na raka Nicoli Grippo
i zapewnił kobietę, że jej mąż
powróci do pełni sił. Istotnie,
niebawem po nieuleczalnym
schorzeniu nie było śladu, a lekarze nie potrafili wytłumaczyć
nagłego i trwałego wyzdrowienia pacjenta. Działo się to kilka
tygodni po śmierci Ojca Świętego, a fakt ten został udokumentowany stosownymi badaniami.
Ciekawe, iż Nicola Grippo leczył się w szpitalu San Leonardo, gdzie za wstawiennictwem
Ojca Pio cudownie ozdrawiała
Consiglia de Martino, której
przypadek przesądził o wyniesieniu zakonnika z Pietrelciny
Tymczasem każdego dnia na- na ołtarze.
pływały nowe zgłoszenia. Ar
Wciąż trafiające do Watykachiwum watykańskiego Sekretariatu Stanu ujawniło, że prze nu listy z opisem łask stanowią
chowuje tysiące listów opisu- zaledwie jeden procent całej
jących dramatyczne przypadki dokumentacji procesu beaty
uzdrowień, jakie dokonały się fikacyjnego Jana Pawła II. Spoza wstawiennictwem Jana Paw śród wielu zrelacjonowanych
ła II w trakcie pielgrzymek, śro- zdarzeń, niewątpliwie kwalidowych audiencji generalnych fikujących się do uznania ich
i prywatnych spotkań. Świade- za cud, komisja zajmująca się
ctwa dotyczyły przywróconego diecezjalną fazą procesu osta
Kolejne etapy procedury potoczyły się w błyskawicznym
tempie. Na postulatora został
wyznaczony przez papieża ks.
Sławomir Oder, który- oficjalnie inaugurując postępowanie
28 czerwca 2005 roku - stwierdził, że w zgromadzonym już
materiale nie istnieje nic, co
podważałoby świadectwo wielkości Jana Pawła II. Zapewniał też, że stwierdzenie cudu,
jaki dokonał się za przyczyną
Ojca Świętego, nie stanowi naj
mniejszego problemu. Raczej
- jak przyznał - miał kłopot
z bogactwem, polegający na
wyborze jednego z wielu stwier
dzonych zdarzeń, takiego, które
najlepiej charakteryzowałoby
życie Sługi Bożego.

dectwo francuskiej zakonnicy,
siostry Marie-Simon Pierre
Normand. 2 czerwca 2005 roku
cofnęła się u niej całkowicie
choroba Parkinsona, ta sama,
na którą cierpiał Ojciec Święty. Czy to przypadek, czy - jak
uważa ks. Oder - jeszcze jeden
znak Bożej pomysłowości?
Uzasadniając wybór, postulator
podkreślał pokorny i skromny
w wymowie ton listu zakonnicy, w którym nie było ani krzty
histerycznego tonu, lecz bardzo spokojne, rzeczowe przed
stawienie zaistniałych faktów.

oglądać Ojca
Ś w i ę t e g o
Jana Pawła II
w telewizji,
gdyż czułam
w duchu, iż
będę mogła
to uczynić
po raz ostatni. Cały ranek przygotowywałam się do tego spotkania, wiedząc, iż będzie ono
dla mnie bardzo trudne (miało
mi bowiem ukazać to, jaka będę
za kilka lat). Nie było mi łatwo,
gdyż jestem względnie młoda.
Jednak nieprzewidziane zakłócenia w przekazie telewizyjnym
Świadectwo zakonnicy ze uniemożliwiły mi oglądanie
Zgromadzenia Petites Seurs programu.
des Maternites Catholiques
Marie Marc, która nigdy osoWieczorem 2 kwietnia 2005
biście nie spotkała się z Janem roku cała nasza wspólnota zgroPawłem II, dotarło do postula- madziła się, aby dzięki połącji na początku czerwca 2005 czeniu na żywo z Rzymem we
roku. Warto przytoczyć je francuskiej telewizji diecezji
w całości:
paryskiej (KTO) trwać na czu
waniu modlitewnym na Placu
„Cierpiałam na chorobę Par- Świętego Piotra. Wraz z sio
kinsona, którą zdiagnozowano strami z bezpośredniej relacji
w czerwcu 2001 roku. Choroba dowiedziałyśmy się o śmierci
dotknęła całą lewą stronę ciała, Jana Pawła II. Nagle zawalił mi
powodując poważne utrudnie- się cały świat, straciłam przy
nia, jako że jestem osobą le jaciela, który mnie rozumiał
woręczną. Początkowo choroba i dawał mi siły, by iść naprzód.
rozwijała się łagodnie, ale po W kolejnych dniach czułam
trzech latach jej objawy pogłę- wielką pustkę, ale jednocześnie
biły się, wzmogły się drżenie, miałem pewność, iż był on niesztywnienie, ból, bezsenność... ustannie obecny.
Od 2 kwietnia 2005 roku z ty
godnia na tydzień stawała się 13 maja, w święto Matki Bocoraz poważniejsza, mój stan żej Fatimskiej, papież Benedykt
pogarszał się z dnia na dzień, XVI otworzył proces beatyfikanie mogłam już pisać, a kiedy cyjny Jana Pawła II. Począwszy
próbowałam, to, co napisałam, od 14 maja moje siostry ze
było prawie nieczytelne. Samo- wszystkich wspólnot we Francji
chód mogłam prowadzić tylko i w Afryce modliły się o wstana krótkich odcinkach, gdyż wiennictwo Jana Pawła II, promoja lewa noga często «bloko- sząc o moje uzdrowienie. Modwała się» i jej sztywność bynaj- litwy trwały bez przerwy aż do
mniej nie ułatwiałaby jazdy. Po- chwili, kiedy stwierdzono, iż
trzebowałam coraz więcej czasu jestem zdrowa.
na wykonywanie mojej pracy,
a ponieważ pracuję w środowiByłam wówczas na wakasku szpitalnym, powodowało to cjach. Kiedy czas odpoczynku
wiele trudności. Byłam zmęczo- się skończył, 26 maja wróciłam
na, wycieńczona.
całkiem wycieńczona chorobą.
Od 14 maja towarzyszył mi
Po ogłoszeniu diagnozy trudno ciągle jeden werset z Ewangelii
mi było patrzeć na Jana Pawła II według św. Jana: «Jeśli uwiew telewizji. Mimo tego by- rzysz, ujrzysz chwałę Bożą».
łam przy nim bardzo blisko
w modlitwie i wiedziałam, iż
Jest 1 czerwca, nie daję już
on najlepiej mógł zrozumieć to, rady, walczę, aby nie poddać się
co przeżywałam. Podziwiałam i utrzymać na nogach. 2 czerwca
jego siłę, która mobilizowa- po południu idę do przełożonej,
ła mnie, by nie poddawać się aby prosić ją o zwolnienie mnie
i by pokochać to cierpienie. Tyl z obowiązków wynikających
ko miłość mogła nadać temu z pracy. Ona nalega, abym wywszystkiemu znaczenie. Mogę trzymała do czasu, kiedy wrócę
stwierdzić, iż była to codzienna z Lourdes w sierpniu, i dodaje:
walka, ale moim jedynym prag- «Jan Paweł II jeszcze nie ponieniem było móc przeżywać ją wiedział ostatniego słowa».
w wierze i z miłością przyjąć
wolę Ojca.
dokończenie w następnym
W Wielkanoc 2005 roku za- numerze gazetki

Chrystus Królem

Nowa Akcja Charytatywna



Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
środa 15.00),
historia: Ryszard Polkowski (codziennie od 15.00),
język polski, logopedia: Monika Noworol (środa 15.00-17.30),
zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Radca prawny:
Maria Drabik - 22 II, 29 III, 26 IV - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 7 III, 4 IV - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
14 II
Sekcja
kulinarna
21 II
Sekcja
kulinarna
28 II
Sekcja
kulinarna

Wtorek
15 II
W. Śmiech
22 II
W. Śmiech

Środa
16 II
L. Puchyr
M. Potoczny
23 II
L. Puchyr

Czwartek
17 II

Piątek
18 II
Ł. Rzepa

24 II
G. Ziółek

25 II
Ł. Rzepa

Warto się zainteresować
(darmowa gazetka w przedsionku kościoła)

Konkurs Biblijny
We wtorek 9 lutego w sali lustrzanej odbył się Etap dekanalny
Konkursu Biblijnego na podstawie Ewangelii wg. św. Mateusza dla
uczniów szkół podstawowych. Uczestniczyło 25 uczniów z 8 szkół.
Komisja po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów zakwalifikowała do finału diecezjalnego Konkursu Biblijnego następujące osoby:
I m. - Eryk Steczkiewicz (SP nr 10 w Jarosławiu), II m. - Andżelika
Sabatowska (SP w Jankowicach), III m. - Paweł Gdyk (SP Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu).

Tenis stołowy
II Liga

PKS KOLPING II - Gryfek I Dębica 5 : 5

Punkty: Ł. Adamski - 1,5, Zieliński - 1,5, Dudek - 1, Dziukiewicz - 1.

III Liga

KSTS Krosno II - PKS KOLPING III 4 : 10

Punkty: Głąb - 3,5, Oziębło - 2,5, Żołyniak - 2,5, Cukierda - 1,5.

Uruchamiamy pomoc przy
wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
od wtorku do piątku 16.00 - 17.00
1. Barbara Slawiczek (wtorek);
2. Andrzej Szczygieł (środa);

3. Romana Wardyga (czwartek);
4. Halina Horeczy (piątek).

V Liga

KS Przybyszówka - PKS KOLPING IV 0 : 10

Punkty: Rejterowski - 2,5, Mroczka - 2,5, Guzowski - 2,5, Woźny - 2,5.

Każdy może
pomóc!

1%

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

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



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 13 II 11 GRUPA I

godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, S. Płoskoń, J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
godz. 12:15 - K. Chrapek,
M. Kiper, T. Sabat.
g o d z . 1 6 : 0 0 - J. Gwóźdź,
T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 20 II 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża żeńska I św. Teresy
- p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety
- p. Balawender
PONIEDZIAŁEK – Róża II św. Marii
- p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Waszczuk
WTOREK – Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII p. Rzepa
ŚRODA – Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
CZWARTEK – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV
- p. Kopczacki
PIĄTEK - Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki
- p. Skorupska
SOBOTA – Wspólnota Biblijna, Róża
VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża
XV św. Bernadetty - p. Przepłata
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

05.02.2011 r. os. Kombatantów bl.
5 m. 16-25. Sprzątali i ofiara: Mikuła, Jarema, Kozioł, Kamińska.
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
07.02.2011 r. os. Kombatantów
bl. 6 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Bałabaj, Blok, Plasło, Kuźma,
Kondrat, Prabucka. Razem – 100 zł
na środki czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Przemysław ŁAKOMSKI
s. Marka i Elżbiety
zam. Jarosław, ul. 3 Maja
Sabina DUSIŁŁO
c. Marka i Marty
zam. Cieszacin Wielki
W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:

Stefania NOWAKOWSKA

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. W poniedziałek (14 II) przypada
Święto Patronów Słowian i Europy:
świętych Cyryla i Metodego.
3. W czwartek (17 II) spotkanie
dla rodziców, których dzieci w tym
roku przygotowują się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie poprzedzone jest Eucharystią.
Przypominamy, że Bierzmowanie
jest za ok. dwa miesiące dlatego też
spotkanie jest obowiązkowym.
4. W ramach Dyskusyjnego Klubu
Filmowego 22 lutego o godz. 18.45
w KCK odbędzie się projekcja filmu
„Szósty zmysł”.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 14
II 2011 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 7 m. 1-15 oraz 19
II 2011 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 7 m. 16-25.
6. Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Zespołu Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu zaprasza wszystkich
absolwentów szkoły do wzięcia
udziału w uroczystościach, które
odbędą się w dniach 23 - 25 września
tego roku. Organizatorzy zwracają
się z prośbą o deklarowanie udziału
w uroczystościach oraz podanie
aktualnego adresu zamieszkania.
Szczegóły znajdują się na plakatach.
7. Od najbliższego tygodnia w podziemiach kościoła będzie już czynny
punkt pomocy przy wypełnianiu

PIT-ów. Zapraszamy od wtorku do
piątku w godz. 16.00-17.00 do sali
komputerowej.
Zapraszamy też osoby gotowe do
współpracy, które chciałyby bezinteresownie pomóc przy rozliczaniu
PIT-ów.
8. W przedsionku kościoła znajdują
się gazetki wyjaśniające problem „in
vitro” i naprotechnologii. Zachęcamy
do zapoznania się z tą tematyką.
10. Dziękujemy za ofiary na tablice smoleńskie i figury świętych
w Heluszu.
11. W tym roku będziemy obchodzić 30-lecie od powstania pierwszego kościoła w naszej parafii.
Główne obchody rocznicowe będą
połączone z odpustem parafialnym
w Uroczystość Chrystusa Króla 20
listopada br.
12. Od dziś rozpoczynamy duchowe przygotowanie do uroczystości
beatyfikacji Jana Pawła II, które powinno nas mobilizować do większej
pracy nad sobą do czytania kazań
i książek związanych z Janem Pawłem II, do pogłębienia swojej wiary
z bardziej czytelnym świadectwem
swojego życia na wzór Wielkiego
Świętego .
Zewnętrznym znakiem szacunku
dla naszego Wielkiego Rodaka,
a jednocześnie Świętego Papieża będzie wykonanie pięknego relikwiarza
w którym będą umieszczone relikwie
po beatyfikacji Jana Pawła II. Każdy
może mieć w nim swoją cząstkę.

Niedziela 13 II
8:00

+ Katarzyna Bartnik w 2 roczn.
śmierci.

9:30

++ Walenty i Katarzyna.

11:00

+ Józef Magdziak w 17 roczn.
śmierci.

12:15

Dziękczynna w 15 roczn. ślubu
Reginy i Marka i o błogosł. Boże
dla całej Rodziny.

16:00

+ Marek Pawlik (10).

18:00

Za parafian.

7:00

1) ++ Katarzyna, Aniela, Józef.
2) ++ Paulina, Emilia i Władysław
- o radość życia wiecznego.

18:00

1) + Jerzy w 1 roczn. śmierci.
2) + Marek Pawlik (11).

7:00

1) + Mieczysław Trędowicz
w 16 roczn. śmierci.
2) ++ Cecylia w 7 roczn. śmierci,
Leon.

18:00

1) ++ Stanisław Marchewka,
Zofia Piróg.
2) + Marek Pawlik (12).

7:00

1) + Marek Pawlik (13).
2) + O radość wieczną dla
Henryka - od brata Kazimierza
z Rodziną.

18:00

1) O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych i cierpiących
członków Rodziny Szkaplerznej,
a dla śp. Zmarłych szczęśliwość
wieczną /int. od Bractwa MB
Szkaplerznej/.
2) ++ Maria w 37 roczn. śmierci,
Jan.

Poniedziałek 14 II

Wtorek 15 II

Środa 16 II

Czwartek 17 II
7:00
18:00

Komunikat o obchodach
Jubileuszu 100-lecia
Budowlanki w Jarosławiu
Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zaprasza wszystkich
absolwentów szkoły do wzięcia udziału w uroczystościach, które
odbędą się w dniach 23 - 25 września tego roku.
Organizatorzy zwracają się z prośbą o deklarowanie udziału
w uroczystościach oraz podanie aktualnego adresu zamieszkania.
Wszystkie aktualne informacje o obchodach 100-lecia znajdują
się w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej:
www.100.zsbiojaroslaw.edu.pl.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
13.02.88 – Antoni i Barbara D.
19.02.00 – Zbigniew i Beata S.

w rocznicę śmierci:
18.02.82 – Ludwik Wawrzyszko
16.02.83 – Zenon Libicz
16.02.84 – Zbigniew Kurpiel
17.02.88 – Bolesław Gmyrek
18.02.89 – Antoni Sieczka
16.02.90 – Józefa Smoczyńska

17.02.94 – Janina Raciborska
13.02.95 – Józef Dec
15.02.95 – Mieczysław Trędowicz
14.02.01 – Jan Szymonowicz
13.02.02 – Stanisław Baster
17.02.03 – Rozalia Sikora
13.02.08 – Katarzyna Bednarek
17.02.09 – Leonard Nowosielski
17.02.09 – Stanisław Smykała
13.02.10 – Helena Sawa
14.02.10 – Jerzy Saczko

1) + Marek Pawlik (14).
2) + Tadeusz - od Sióstr Serafitek
z Krakowa Rakowice.
Piątek 18 II

7:00
18:00

1) O zdrowie i Boże błogosł. dla
członkiń Róży św. Faustyny.
2) + Marek Pawlik (15).

7:00

+ Tadeusz w 1 roczn. śmierci.

18:00

1) + Marek Pawlik (16).
2) O Boże błogosł. dla Rodziny Elwiry i Krzysztofa oraz
o zdrowie.

Sobota 19 II

Niedziela 20 II
8:00

Za parafian.

9:30

+ Leonard Nowosielski.

11:00

++ Stanisław i Jan.

12:15

++ Kazimiera Trubas i jej Rodziców.

16:00

+ Marek Pawlik (17).

18:00

+ Lesław Idzik w 12 roczn.
śmierci.

Dziękujemy za ofiary na Tablice
smoleńskie i figury świętych
w Heluszu:

T. i B. Czerep (tablice smoleńskie); M. i W. Szerszeniowie
(figura bł. ks. J. Balickiego).
Razem 200 zł.

