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Natura chwastu
Szkoda, że
wydawnictwo
„Znak” nie wycofało się z publikacji książki Jana Grossa „Złote
żniwa”. Tym samym przyłożyło rękę do utrwalenia fałszywego obrazu, jakoby Kościół
katolicki biernie przypatrywał
się zagładzie polskich Żydów
w czasie II wojny światowej,
a Polacy namiętnie grabili bogactwa zostawione przez Żydów. Jest to tym dziwniejsze, że
w tym samym czasie wydawnictwo
zrezygnowało z wydania książki
o trudnych stronach historii „Tygodnika Powszechnego”.

Nie wiem, czy książka Grossa
przyniesie wydawnictwu złote żniwa. Na pewno złote żniwa będzie
przeżywał bożek manipulacji. I cóż
z tego, że historycy nie zostawiają
na książce Grossa suchej nitki, wykazując braki warsztatowe, a nawet
złą wolę, skoro nieprawda została
zasiana. A ma ona naturę chwastu
– szybko zapuszcza korzenie i jest
trudna do wytrzebienia. Dobrym
przykładem jest w tym względzie
postać o. Maksymiliana Kolbego.
Powszechnie kojarzony jest on
z heroiczną postawą w obozie
Auschwitz, gdzie oddał życie
za współwięźnia. Ale zaraz po-
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tem w wielu głowach zapala się
ostrzegawcza lampka, jakoby był
antysemitą. Bo ktoś gdzieś tak
mówił. Prawda tymczasem jest
inna. Gdy wybuchła wojna, św.
Maksymilian przyjął do klasztoru
w Niepokalanowie setki Żydów.
Dawał im schronienie, dach nad
głową i pożywienie, co stało się
powodem jego aresztowania. Ale
ile trzeba czasu i wysiłku, by ta
prawda wypleniła wcześniejsze
kłamstwo...
ks. Marek Gancarczyk
GN 7/2011
Podobnie działa każda plotka

Polecamy również w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego:

Życie za życie
Katolicy w Polsce nie tylko pomagali Żydom w czasie zagłady, ale wręcz oddawali za nich życie.
W świetle faktów oskarżanie poprzez prof. Jana Tomasza Grossa Kościoła o bierność wobec ludobójstwa Żydów
w czasie II wojny światowej jest nie tylko nieprawdziwe, ale głęboko krzywdzące.

Papież musiał zginąć
Plan zabicia papieża zakładał, że organizatorzy akcji mieli otrzymać olbrzymie wynagrodzenie, zagwarantowano im także azyl polityczny w krajach komunistycznych.

Prawdziwa miłość istnieje
Na jednym z naszych
osiedli w nocy z 13 na 14
lutego zakochany student
przyjechał z bardzo daleka
aby swojej koleżance, jej
rodzicom a przy okazji
mieszkańcom klatki oznajmić o swoim wielkim
uczuciu. Rano cała klatka
oblepiona była czerwonymi serduszkami, a schody
aż do drzwi wyścielone
różami.
Ależ to piękne i romantyczne - zachwycali się
świadkowie.
A my jesteśmy bardzo ciekawi jaki będzie finał?

I CZYTANIE: Kpł 19,1-2.17-18
Przykazania miłości bliźniego

REFREN PSALMU: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
II CZYTANIE: 1 Kor 3,16-23
Prawdziwa mądrość to trwać przy
Chrystusie

EWANGELIA: Mt 5,38-48
Przykazanie miłości nieprzyjaciół

...Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego
bliźniego», a nieprzyjaciela
swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych, którzy
was prześladują; tak będziecie
synami Ojca waszego, który
jest w niebie; ponieważ On
sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi,
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych,
którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią?...
...Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz
niebieski”.

Dziś g. 19.00
Sala Lustrzana
Spotkanie nauczycieli
Możesz
pomóc !

Uroczystości Katyńskie
z poświęceniem
„tablic Smoleńskich”

11. IV. g. 11.00
Bp Adam Szal
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VOX POPULI, VOX DEI
ciąg dalszy artykułu z ga- wszystkich objawów, chociaż od
5 dni nie kontynuowałam kurazetki nr 6
cji. Następnego dnia przełożona
Podczas spotkania z przełożoną generalna powierzyła wszystkim
Jan Paweł II był obecny przy wspólnotom odprawianie dzięknaszej rozmowie, która odbyła czynienia. Całe zgromadzenie
się w atmosferze i pokoju ducha. rozpoczęło wówczas nowennę
Przełożona podaje mi w pewnej dziękczynną do Jana Pawła II.
chwili pióro i prosi o napisanie:
Minęło już 10 miesięcy od
«Jan Paweł II». Jest godzina
17.00. Z wielką trudnością piszę: czasu, kiedy przerwałam kurację.
«Jan Paweł II». Patrząc na nieczy- Powróciłam do normalnej pracy,
telne pismo, przez długi moment piszę bez żadnej trudności, znopozostajemy w ciszy. Dzień toczy wu prowadzę samochód, nawet
na długich odległościach. Czuję
się normalnie.
się tak, jak gdybym narodziła się
Po modlitwie wieczornej po raz drugi, jakbym rozpoczęła
o godzinie 21.00 weszłam do mo nowe życie, gdyż nic nie jest tak,
jego biura, by następnie udać się jak przedtem.
do pokoju. Było to między 21.30
Dzisiaj mogę stwierdzić, iż
a 21.45. Wówczas odczułam
pragnienie, by wziąć pióro i pisać. przyjaciel odszedł z naszej ziemi,
Jak gdyby ktoś mówił mi: «weź ale mimo tego jest bardzo bliski
pióro i pisz». Ku memu wielkiemu memu sercu. On sprawił, iż wzrozdziwieniu, pismo było wyraźne sły we mnie pragnienie adoracji
i czytelne. Nie pojęłam dobrze, co Najświętszego Sakramentu oraz
się dzieje. Położyłam się na łóżku. miłość do Eucharystii, która
Było to dokładnie dwa miesiące zajmuje najważniejsze miejsce
po tym, jak Jan Paweł II opuścił w moim codziennym życiu. To, co
nas i udał się do domu Ojca. Pan dał mi przeżyć dzięki wstaO 4.30 obudziłam się zdziwiona, wiennictwu Jana Pawła II, jest
iż mogłam spać. Od razu wstałam wielką tajemnicą, trudną do wyz łóżka, moje ciało już nie bolało, jaśnienia w słowach, gdyż tak jak
nie czułam żadnego zesztywnie- jest wielka, tak jest silna..., ale dla
nia, a wewnętrznie nie byłam już Boga nie ma nic niemożliwego.
ta sama. Potem jakieś wewnętrzne «Tak, jeśli uwierzysz, ujrzysz
wezwanie, jakaś siła skłoniła chwałę Bożą»”.
mnie, bym poszła modlić się przed
Lekarz neurolog, który leczył
Najświętszym Sakramentem.
Zeszłam do oratorium. Modliłam siostrę Marie-Simon Pierre, nie
się przed Świętym Sakramen- potrafił wytłumaczyć tak nagłego
tem. Ogarnął mnie wielki pokój i trwałego ustąpienia choroby.
i błogość. Coś ogromnego, jakaś Nigdy wcześniej nie spotkał się
tajemnica, które trudno opisać. z podobnym przypadkiem. Jako
Następnie, ciągle przed Najświęt- zdeklarowany agnostyk stwierszym Sakramentem, rozważałam dził, że znalazł się w obliczu
nad tajemnicami światła Jana Pa- „czegoś”, czego posiadana przez
wła II. A o godzinie 6.00 wyszłam, niego wiedza nie jest w stanie
by razem z siostrami modlić się wyjaśnić...
w kaplicy i uczestniczyć w EuchaPracami trybunału rogatoryjnerystii. Musiałam przebyć około 50
metrów i wówczas zdałam sobie go w archidiecezji krakowskiej
sprawę, iż podczas gdy szłam, kierował bp Tadeusz Pieronek.
moja lewa ręka ruszała się, choć Zebrano relacje około stu osób,
zazwyczaj pozostawała nierucho- a na podstawie medialnych spemo wzdłuż ciała. Dostrzegłam kulacji można domniemywać, że
również pewną lekkość w całym wśród przesłuchiwanych znaleźli
ciele, zwinność, której nie do- się prezydenci: Wojciech Jaruświadczałam od dawna. Podczas zelski, Lech Wałęsa i Aleksander
Eucharystii ogarnęła mnie wielka Kwaśniewski. Natomiast fakt,
radość i pokój. Był to 3 czerwca, iż sesje trybunału odbywały się
uroczystość Najświętszego Serca nie tylko w Krakowie, lecz także
Pana Jezusa. Po wyjściu z Mszy w Warszawie, Lublinie i Wabyłam przekonana, iż zostałam dowicach, wskazuje, że wśród
uzdrowiona... Drżenie w ręce cał- świadków byli zarówno hierarkowicie ustąpiło. Znowu zabrałam chowie Kościoła oraz politycy, jak
się za pisanie, a w południe nagle i przyjaciele Karola Wojtyły.
całkowicie odstawiłam wszystkie
Zbieranie zeznań polskich
leki.
świadków zostało zamknięte już
7 czerwca poszłam na okresową kwietnia 2006 roku, a w drugą
wizytę do neurologa, który od rocznicę śmierci Jana Pawła II,
4 lat mnie leczył. Ze zdziwie- kwietnia 2007 roku zakończył
niem stwierdził całkowity zanik się diecezjalny etap procesu. Od

tamtej chwili wszystko było już
w rękach członków Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych i samego
Benedykta XVI. Nie starał się
on jednak wywierać nacisku na
przyspieszenie kompletowania
tzw. positio, liczącej około 2,5
tysiąca stron kompilacji biografii
kandydata na ołtarze, zeznań
świadków oraz dokumentów komisji historycznej, zajmującej się
heroicznością cnót chrześcijańskich Karola Wojtyły. Arcybiskup
Michele di Ruberto, sekretarz
Kongregacji, wyjawił, że Benedykt XVI poprosił urzędników
Kurii Rzymskiej o pieczołowite
przestrzeganie wszystkich procedur związanych z wynoszeniem
na ołtarze nowych błogosławionych i świętych, by również
w sprawie papieża Wojtyły przygotować wszystko należycie, czyli
bez zbędnego pośpiechu.

le stali się życzliwi, wyciszyli się,
pogrążając w zadumie. Goniące
za sensacją media prześcigały
się w głoszeniu katechezy o osta
tecznych sprawach człowieka.
Zaskoczeniem było zachowanie
szczególnie ludzi młodych, określanych pokoleniem JP2. Ich postawa uświadomiła, jak ogromny
deficyt prawdziwych autorytetów
dotknął współczesny świat.

Prace toczyły się jednak
w niespotykanym wcześniej
tempie. Przynajmniej dwa razy
w roku - przy okazji obchodów
rocznicy śmierci Jana Pawła II
oraz w październiku, w czasie
przygotowań do świętowania
powołania kard. Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrowa - pojawiały
się spekulacje o rychłej dacie
beatyfikacji. Rozpowszechniano
także rzekome opinie hierarchów Kościoła, sugerujących że
Benedykt XVI od razu ogłosi
swego poprzednika świętym. Na
początku 2008 roku spore emocje
wywołała przemycona ponoć
z watykańskich źródeł informacja,
jakoby równocześnie na ołtarze
mieli być wyniesieni dwaj papieże
- Jan Paweł II i Pius XII.

Powtórka z rekolekcji przełomu
marca i kwietnia 2005 roku nastąpiła dwanaście miesięcy później,
ale także i następne rocznice stawały się okazją do przypomnienia
dzieł Wielkiego Papieża. Również
16 października 2008 roku, trzydzieści lat po pamiętnym konklawe, miliony wiernych modliły się
o rychłą beatyfikację. Każdego
dnia czyniło to ponad dziesięć
tysięcy pielgrzymujących do grobu Ojca Świętego, znajdującego
się w podziemiach watykańskiej
bazyliki św. Piotra. Wyjątkowy
charakter przybierały zgromadzenia i modlitewne czuwania pod
najsłynniejszym oknem świata
na Franciszkańskiej w Krakowie
oraz w sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach.

W oczekiwaniu na oficjalny
komunikat Watykanu na całym
świecie składano hołd papieżowi Polakowi. Żal i ból po jego
śmierci, które przerodziły się
w manifestację o niespotykanych
dotychczas rozmiarach, połączyły nie tylko katolików, ludzi
młodych i starych, ale również
muzułmanów, żydów, buddystów,
szintoistów. Opłakiwano go zarówno w Rzymie, Warszawie, jak
i Waszyngtonie, Moskwie, Jerozolimie. W uroczystościach pogrzebowych w Watykanie uczestniczyły oficjalne delegacje 176 krajów.
Wśród blisko dwóch tysięcy
VIP-ów znajdowało się 81 szefów
państw i głów koronowanych, 39
premierów oraz 110 ministrów
i 16 przywódców religijnych.

Po 2 kwietnia 2005 roku na półkach
księgarskich pojawiły się - liczone
w milionach - publikacje o Karolu
Wojtyle. Wznawiano i tłumaczono
na kilkadziesiąt języków dzieła
papieskie oraz wielotomowe
biografie Jana Pawła II, opisujące dzień po dniu jego niezwykłe
życie. Wśród wydawnictw bio
graficznych warto wspomnieć
opracowania George’a Weigela
(Świadek nadziei), Gian Franco
Svidercoschiego (Historia Karola
Wojtyły) i Bernarda Lecomte’a
(Pasterz). Kompletnym opisem
pontyfikatu są też prace Gabriela
Turowskiego i Jolanty Sosnowskiej Jan Paweł II. Dzień po
dniu oraz 27-tomowy cykl Dzieje
Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła
II, w którym oprócz blisko sześciu
tysięcy unikatowych zdjęć Adama
W kategoriach cudu traktowano Bujaka i Arturo Mari znalazło się
pojednanie - szkoda, że trwające 1600 tekstów Ojca Świętego.
tak krótko - zwaśnionych fanów
krakowskich klubów sportowych. dokończenie w następnym
Ludzie, na co dzień hałaśliwi, nag- numerze gazetki

Chrystus Królem

Wspólnota Wspólnot
Dzięki dużej determinacji młodszych Kręgów Domowego Kościoła udało się zorganizować
wspaniałą zabawę bezalkoholową która odbyła się 12 lutego
w KCK. Uczestniczyło w niej po-

nad 90 osób: było dobre jedzenie,
dobra muzyka, ciekawe konkursy
z nagrodami i wesoła atmosfera.
Znakomitą rolę w zabawie odegrali
wynajęci wodzireje. Warto było
przyjść!

Baw się
z nami !



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
21 II
Sekcja
kulinarna
28 II
Sekcja
kulinarna

Wtorek
22 II

Środa
23 II

W. Śmiech

L. Puchyr

Czwartek
24 II

Piątek
25 II

G. Ziółek

Ł. Rzepa

Będziemy mieli wspaniały koncert !

Tenis stołowy

Promyczki Dobra

12 i 13 lutego w Stalowej Woli odbyły się III Wojewódzkie Turnieje
Klasyfikacyjne młodzików i juniorów. Wyniki naszych zawodników:
- młodzicy: 3 m. - Mroczka, 10 m. - Woźny, 13 m. - Kowal;
- juniorzy: 13 m. - Żołyniak, 17 m. - Oziębło;
- juniorki: 4 m. - Thomas.

I Liga

Aktualne wyniki
PKS KOLPING - KSTS Krosno 10 : 0

Punkty: Kuchuk - 2,5, Kiełb - 2,5, Klag - 2,5, Marcinowski - 2,5.

I Liga

Polsport Bielsko B. - PKS KOLPING 2 : 8

Punkty: Kuchuk - 2,5, Kiełb - 2,5, Marcinowski - 2, Klag - 1.

II Liga

Spektrum Słopnice - PKS KOLPING II 5 : 5

Punkty: Dudek - 1,5, Zieliński - 1,5, Dziukiewicz - 1,5, Adamski - 0,5.

III Liga

AZS Rzeszów II - PKS KOLPING III 7 : 10

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

V Liga

Jawor Jawornik - PKS KOLPING IV 0 : 10

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

FITNESS

poniedziałek, środa godz. 19.00
Hala sportowa za Kościołem Chrystusa Króla

Piłka nożna
12 lutego w sali sportowej SP nr 10 odbyły się Dekanalne Rozgrywki
II Archidiecezjalnego Turnieju Halowego Liturgicznej Służby Ołtarza
w piłce nożnej. Wystąpiły zespoły z 7 parafii. Nasi ministranci zajęli II
miejsce w kat. Szkół podstawowych i II miejsce w kat. Gimnazjum.

Kościół Chrystusa Króla - 13 marca

Pomagamy w 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).

Swoją pomoc zadeklarowali też: Albina Trojnar, Maria Kowal, Łucja
Stochmańska, Monika Czarniecka, Jadwiga Leżucha.

Każdy może
pomóc!

1%

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

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

12 lutego

Nagrody rozdawał dziekan dekanatu Jarosław II ks. prałat Andrzej Surowiec, a trenerem drużyn w zastępstwie ks. Mariusza był ks. Daniel.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 20 II 11 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński, 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,
M. Łakomski.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 27 II 11 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich + Grupa
charytatywna
PONIEDZIAŁEK – Róża Boga
Ojca VII - p. Komsza; IX Róża
św. Andrzeja
WTOREK – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
ŚRODA – Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
CZWARTEK – Ministranci + Lektorzy, Rodziny powołanych
PIĄTEK - Róża VI św. Krzysztofa
- p. Osuch
SOBOTA – Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

12.02.2011 r. os. Kombatantów
bl. 6 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Pszonak, D. Rzepka, Piśko, Kluk.
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
14.02.2011 r. os. Kombatantów
bl. 7 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Radwańska, D. Kopeć, Łańko,
Mierzwa, Storek. Razem – 35 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 ...

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Dziś o godz. 19.00 w KCK
odbędzie się spotkanie nauczycieli w ramach reaktywowanego
w Jarosławiu Duszpasterstwa
Nauczycieli.
3. We wtorek (22 II) święto Katedry św. Piotra Apostoła. W modlitwie polecamy Ojca Świętego.
4. W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego we wtorek (22 II)
o godz. 18.45 w KCK odbędzie się
projekcja filmu „Szósty zmysł”.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 21
II 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 7a m. 1-10
oraz 26 II 2011 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 7a m. 11-20.
6. W podziemiach kościoła jest

już czynny punkt pomocy przy
wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy
od wtorku do piątku w godz. 16.0017.00 do sali komputerowej.
Zapraszamy też osoby gotowe do
współpracy, które chciałyby bezinteresownie pomóc przy rozliczaniu
PIT-ów.
7. W przedsionku kościoła znajduje się bardzo interesujący numer
„Dobrych Nowin” poświęcony Janowi Pawłowi II. Jest on
w takiej ilości, aby mógł znaleźć sie
w każdym domu. Przy tej okazji
dobrowolną ofiarą można wesprzeć akcję charytatywną.
8. Dziękujemy za ofiary na tablice smoleńskie, figury świętych
w Heluszu i na Relikwiarz Jana
Pawła II.

Niedziela 20 II
8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 21 II
7:00

18:00

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu działając na podstawie
przepisów:
- art. 21 par. 1 pkt 2, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
- art. 42 - 47 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.),
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem
świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczy i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r. (M. P.
Nr 89, poz. 1034),

Wtorek 22 II

Środa 23 II

18:00

Czwartek 24 II
18:00

Piątek 25 II

18:00

Odeszła do Pana:

w rocznicę śmierci:

Wiera DZIURGOT

22.02.85 – Adam Berlan

1) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) + Marek Pawlik (22).
Sobota 26 II

Wyjaśnienie: jest to podatek, który płaci każda osoba duchowna
z tego tytułu, że może otrzymać od ludzi ofiarę na Mszę św., za chrzest
czy ślub niezależnie od tego czy faktycznie otrzyma i ile otrzyma;
natomiast podana wyżej wysokość podatku uzależniona jest od ilości ludzi zamieszkałych na danym terenie. Czyli praktycznie każdy
ksiądz płaci podatek również od innowierców i osób niewierzących.
Niezależnie od tego każdy ksiądz płaci też drugi podatek, jeżeli jest
zatrudniony w szkole lub w innej instytucji. Księża nie mają żadnych
dochodów z tacy w kościele i ze zbiórek na utrzymanie czy wystrój
kościoła lub inwestycje.

1) + Marek Pawlik (23).
2) ++ Stanisław Mazurek
w 24 roczn. śmierci, Stefan,
Władysława, Julian.
Niedziela 27 II

8:00
9:30

11:00

12:15

24.02.89 – Kazimiera Branowska
23.02.93 – Ludwik Pichitko
24.02.93 – Julia Kwaśniewicz
21.02.94 – Kazimiera Trubas
21.02.95 – Franciszka Korab
26.02.96 – Zdzisław Gajewski
26.02.96 – Antoni Sobień
21.02.99 – Lesław Idzik
21.02.04 – Władysław Frąc
22.02.05 – Krystyna Kotwica-Kamińska
22.02.06 – Anna Popkiewicz
23.02.08 – Kazimierz Stusik
23.02.10 – Anna Kądziołka

+ Marek Pawlik (21).

7:00

18:00

20.02.82 – Stanisław i Alicja G.
20.02.82 – Tadeusz i Lidia U.
20.02.93 – Grzegorz i Małgorzata P.
20.02.97 – Zbigniew i Małgorzata P.
21.02.04 – Paweł i Anna Sz.
21.02.09 – Łukasz i Magdalena D.
22.02.92 – Jacek i Ewa K.
25.02.95 – Dariusz i Elżbieta K.
26.02.00 – Ireneusz i Monika O.

1) + Marek Pawlik (20).
2) ++ Józef Stalica w 21
roczn. śmierci oraz Ignacy.

7:00

7:00

w rocznicę ślubu:

1) + Marek Pawlik (19).
2) + Tadeusz Mrozowicz /int.
od Rodzin Powołanych/.

7:00

ustala roczną kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów osób duchownych na 2011 r. w wys. 2 452 zł.

Polecamy w modlitwach

1) Dziękczynna z prośbą
o błogosł. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla członkiń
VII Róży Boga Ojca i ich
Rodzin.
2) + Marek Pawlik (18).

7:00
18:00

Podatek proboszcza

1) Za parafian.
2) + Wiera Dziurgot.
+ Leonard Nowosielski.
++ Stanisław i Jan.
++ Kazimiera Trubas i jej
Rodziców.
+ Marek Pawlik (17).
+ Lesław Idzik w 12 roczn.
śmierci.

16:00
18:00

++ Maria i Franciszek.
W 26 roczn. ślubu o łaski
Boże, zdrowie i błogosł.
80-lecia urodzin - Msza
św. dziękczynna z prośbą
o łaski i siły dla Teresy.
O Boże błogosł. i dary
Ducha Św. dla Krzysztofa
w 18 roczn. urodzin.
+ Marek Pawlik (24).
Za parafian.

Dziękujemy za ofiary na Tablice
smoleńskie, na relikwiarz Jana
Pawła II i figury świętych na
Heluszu:

A. i S. Gargas, Róża św. Marii
(tablice smoleńskie); W. Spiradek (relikwiarz JPII); Krukowie
(figura bł. Kolpinga). Razem
- 450 zł.

