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VII NIEDZIELA ZWYKŁA

45. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
Rodzina szkołą trzeźwości – takie hasło będzie towarzyszyć pracy duszpasterzy przez dziewięć lat,
począwszy od roku 2012. Pomocniczy zwrot do hasła
w pierwszym roku realizacji programu apostolstwa
trzeźwości brzmi – Miłość jest trzeźwa, a patronem
roku 2012 jest Święta Rodzina.
W ostatnich trzech latach w sposób szczególny zostanie zwrócona uwaga na rolę Kościoła w służbie
trzeźwości rodzin, na zadania środowiska lokalnego
i odnowę moralną Narodu.
Działania, które podejmować będą diecezje w Polsce,
powinny być wsparte inicjatywami modlitewnymi,
aktami pokuty i wynagrodzenia.
Logo na rok 2012 nawiązuje do hasła „Rodzina
szkołą trzeźwości”. Widoczny jest dom z mocnym
fundamentem, którym jest trzeźwa miłość. Pijaństwo,
alkoholizm jest zawsze złem, które niszczy więzi
międzyludzkie. „Pijana miłość” to zaprzeczenie prawdziwej miłości, która jest trzeźwa i wyraża się w czułej
trosce i odpowiedzialności za rodzinę. Rodzice i dzieci
trzymają się za ręce i w ten sposób rysują obraz podobny do zapisu fal wytwarzanych przez bijące serce.
Rodzina, w której praktykowana jest trzeźwa miłość,
tworzy prawdziwą wspólnotę życia dla wszystkich jej
członków – od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć.
Stanowi bezpieczne miejsce życia na ziemi, wśród
różnych niebezpieczeństw współczesnego świata.
www.duszpasterski.pl
22 lutego

Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek, kiedy to katolicy rozpoczną obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Chrystusa.
W Środę Popielcową katolicy
rozpoczynają czterdziestodniowy
post. Liczba 40 stanowi w Piśmie
Świętym wyraz pewnej dłuższej
całości, czasu przeznaczonego na
jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga.
W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa

Bóg odpuszcza grzechy

REFREN PSALMU: Uzdrów
mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem.
II CZYTANIE: 2 Kor 1,18–22

Przez Chrystusa wypowiada się
nasze „Amen” Bogu na chwałę

EWANGELIA: Mk 2,1–12

Syn Człowieczy ma na ziemi władzę
odpuszczania grzechów

...Wtem przyszli do Niego
z paralitykiem, którego niosło
czterech...
...Jezus, widząc ich wiarę, rzekł
do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”...
...„Czemu On tak mówi? On
bluźni.
...Otóż, żebyście wiedzieli, iż
Syn Człowieczy ma na ziemi
władzę odpuszczania grzechów
– rzekł do paralityka: Mówię ci:
Wstań, weź swoje łoże i idź do
domu!”. On wstał, wziął zaraz
swoje łoże i wyszedł na oczach
wszystkich...

16. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa
ulicami miasta

Środa Popielcowa
Środa Popielcowa - dzień,
który rozpoczyna w Kościele
katolickim okres Wielkiego
Postu czyli czterdziestodniowej
pokuty - przypada w tym roku
22 lutego. Ten dzień ma pobudzić katolików do podjęcia
zdecydowanej drogi osobistej
odnowy i nawrócenia.

I CZYTANIE: Iz 43,18–19.21–
22.24b–25

NMP Królowa Polski - Kolegiata

na pustyni na modlitwie i poście
przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie
wydarzenia biblijne: czterdzieści
dni powszechnego potopu, po
których Bóg zawarł przymierze
z Noem; czterdzieści lat pielgrzy-

25-28 Marca
Rekolekcje parafialne
ks. Włodzimierz Strogusz

2. IV. g. 18.00

dokończenie na str. 2

Bierzmowanie
Bp Adam Szal

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa

2. IV. g. 20.00

Marsz Światła
w hołdzie dla JP II
OO.Reformaci - Ratusz

24 II godz. 19.00

Bp Adam Szal

Osiedle Słoneczne i Tysiąclecia

Uroczystości
Katyńsko-Smoleńskie

w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

13. IV. g. 11.00
Bp Marian Rojek



Chrystus Królem

Rodzina szkołą trzeźwości
Na progu drugiej dekady trzeciego tysiąclecia
jesteśmy świadkami
wielu niebezpiecznych
procesów, które zagrażają życiu duchowemu, rodzinnemu i społecznemu. Współczesny
człowiek staje się niemal więźniem procesów, które możemy
określić mianem „ekstazy kon
sumpcji”. Medialny świat kreuje
fałszywe potrzeby, a jednocześnie
nakłania do ich natychmiastowego zaspokajania. Życie ma być
bezstresowym, szybkim biegiem
po sukces, bogactwo i rozrywkę.
W ten sposób wiele osób wpada
w różnorodne nałogi. Obok uzależ
nienia od alkoholu i narkotyków
wzrasta dzisiaj liczba tych, którzy
nie mogą żyć bez Internetu, zakupów, nowych form hazardu, czy
leków uspokajających i nasennych. W wymiarze społecznym
najpoważniejsze konsekwencje
niesie jednak wciąż uzależnienie
od alkoholu.
Kościół troszczył się o trzeźwość
w naszej ojczyźnie od pokoleń.
Dzisiaj stajemy przed potrzebą
odkrycia na nowo wielkiego potencjału apostolstwa i duszpasterstwa trzeźwości na wielu poziomach: parafialnym, diecezjalnym,
ogólnopolskim. W najbliższych
latach nasze działania wyznaczone są przez hasło programu
duszpasterskiego „Rodzina szkołą
trzeźwości”. Program ten stanowi
rozwinięcie tez i wskazówek
zawartych w przełomowym dokumencie „Wytyczne Episkopatu
Polski dla kościelnej działalności
trzeźwościowej.” Jako chrześci
janie patrzymy na wychowanie
do trzeźwości w szerszym kontekście. W adhortacji apostolskiej
Ojca świętego bł. Jana Pawła II
o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym
czytamy: Wszyscy członkowie
rodziny, każdy wedle własnego
daru, mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień
po dniu komunii osób, tworząc
z rodziny „szkołę bogatszego
człowieczeństwa” (Familiaris
Consortio 21).
Właśnie jako „szkoła bogatszego
człowieczeństwa”, rodzina jest
podstawowym środowiskiem,
w którym powinno się wychowywać do trzeźwości. Temu celowi
powinny być podporządkowane
mądre działania rodziców, ale
przede wszystkim osobiste świadectwo trzeźwości i abstynencji,
która jest darem miłości. Niezwykle cenne i potrzebne jest również
wsparcie dalszych członków
rodziny i wspólne organizowanie

bezalkoholowych przyjęć z okazji
najważniejszych świąt i uroczystości. Trzeba także wytrwale budować kulturę spędzania wolnego
czasu bez alkoholu.

Środa Popielcowa cd
wyrzeczeń, jak post i jałmużna,
braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie
dzieł charytatywnych i misyjnych.
Z liturgii znika radosne „Alleluja”
i „Chwała na wysokości Bogu”,
a kolorem szat liturgicznych
staje się fiolet. Istotą pozostaje
przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta
chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.
Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą
w Środę Popielcową słowa:
„Pamiętaj, że jesteś prochem
i w proch się obrócisz” albo
„Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”.

Musimy także pamiętać o tym,
że rodzina, która powinna być
podstawowym środowiskiem
kształtowania trzeźwości, jest jednocześnie wyjątkowo wrażliwa
na skutki nadużywania alkoholu.
Tak wiele małżeństw rozpada się
z tego powodu. Wzrastanie w rodzinie z problemem alkoholowym
odciska piętno na dzieciach, które
są narażone nie tylko na powtórzenie szkodliwych zachowań
rodziców, ale również na głębokie W pierwszych wiekach chrześcikonsekwencje, które oddziałują
na całe dorosłe życie. Rozumiemy
zatem, że nie można pozostawić
rodzin osamotnionych. Należy je
otoczyć dojrzałą i kompleksową
opieką, zwłaszcza duszpasterską.
* Dla zyskania odpustu zupełnego prócz całkowitego wyzbycia
się pragnienia jakiegokolwiek
grzechu, nawet najmniejszego,
wymaga się wykonania dzieła
obdarzonego odpustem i wypełnienia trzech warunków, to jest:
spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa
w intencjach wskazanych (ad
mentem) przez Ojca Świętego.
(El n.20.1)

jaństwa przygotowanie do świąt
Zmartwychwstania trwało tylko
czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie
ok. V w. czas ten wydłużył się. Po
raz pierwszy o poście trwającym
czterdzieści dni wspomina św.
Atanazy z Aleksandrii w liście
pasterskim z okazji Wielkanocy
z 334 r.
Sam zwyczaj posypywania głów
popiołem na znak żałoby i pokuty
znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno
w starożytnym Egipcie i Grecji,
jak i u plemion indiańskich oraz
oczywiście na kartach Biblii, np.
w Księdze Jonasza czy Joela.
za: ekai.pl

Warunki zyskania odpustu
zupełnego

* Jedna spowiedź sakramentalna
wystarcza do zyskania wielu
odpustów, jednak dla zyskania
odpustu należy każdorazowo
pomodlić się w intencjach Ojca
Świętego i przyjąć Komunię św.
(El n.20. 2)

Tylko rodzina zakorzeniona we
wspólnocie parafialnej, rodzina współpracująca ze szkołą
i mogąca liczyć na przyjazną
politykę władz samorządowych
i państwowych, ma szanse dobrze
* Dla zyskania odpustu potrzeba,
wypełniać swoją misję.
aby Komunia sakramentalna
Wszystkim duszpasterzom i apo- i modlitwa w intencjach Ojca
stołom trzeźwości z serca błogo- Świętego była w samym dniu
sławię i życzę obfitości Bożych ustanowionego odpustu, mimo
łask w nadchodzących miesiącach że trzy warunki są wykonywane
przez wiele dni przed lub po
pracy.
+ Tadeusz Bronakowski realizacji przepisanego dzieła.
Przewodniczący Zespołu KEP (El n.20. 3)
ds. Apostolstwa Trzeźwości * Warunek modlitwy w intencjach
Ojca Świętego wypełnia się gdy
odmawia się jeden raz „Ojcze
nasz” i „Zdrowaś Maryjo”; jedŚroda Popielcowa
nak pozostawia się pojedynczym
wiernym możliwość odmówienia
dokończenie ze str. 1
jakiejkolwiek innej modlitwy
mowania Izraela po pustyni ku według własnego upodobania
ziemi obiecanej; czterdzieści dni i pobożności. (El n.20. 4)
przebywania Mojżesza na Górze * Warunek pobożnego nawiedzeSynaj, gdzie otrzymał on od Jah- nia świętego miejsca (kościoła
we Tablice Prawa.
lub kaplicy) wypełnia ten, kto
w nawiedzanym przez siebie
Okresy i dni pokuty są w Kościele miejscu odmówi co najmniej
katolickim specjalnym czasem „Symbol Wiary” i „Modlitwę
ćwiczeń duchowych, liturgii Pańską”, chyba, że w warunkach
pokutnej, pielgrzymek o charak- zyskania odpustu postanowiono
terze pokutnym, dobrowolnych inaczej. (El n. 19).

Odpusty zupełne, które można
uzyskać codziennie:
* Adoracja eucharystyczna przez
przynajmniej pół godziny.
* Pobożne odprawienie Drogi
Krzyżowej przed właściwie wykonanymi stacjami.
* Odmówienie cząstki (5 tajemnic) różańca NMP w kościele
lub kaplicy, albo we wspólnocie
rodzinnej, zakonnej lub innej
zebranej razem dla realizacji
wzniosłego celu.
* Pobożne czytanie lub słuchanie
czytania Pisma Świętego przez
przynajmniej pół godziny.
* Odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub
kaplicy wobec Najświętszego
Sakramentu wystawionego do
publicznej adoracji lub przechowy
wanego w tabernakulum.
Poprzez pobożne nawiedzenie
kościoła parafialnego (czyli odmówienie tam przynajmniej „Ojcze nasz” i „Wierzę”) można
zyskać odpust zupełny w uroczystość tytułu kościoła oraz w dniu 2
sierpnia. Z tego tytułu można też
zyskać odpust za zmarłych w dniu
1 lub 2 listopada. W kościołach
i kaplicach instytutów życia konsekrowanego taki odpust zyskuje
się w dniu święta Założyciela.
Każdy wierny może zyskać odpust zupełny raz w roku, w dniu
przez siebie wybranym, poprzez
pobożne nawiedzenie katedry,
bazyliki mniejszej oraz prawnie
ustanowionego sanktuarium.
Wierni zyskują odpust w sanktuarium, ilekroć przybywają tam
w zorganizowanej pielgrzymce.



Chrystus Królem

Spotkanie z himalaistą

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak, Maria
Konopelska. Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Barbara Kapała,
Katarzyna Marcińczak. Pomoc pedagoga. Krystyna Zygmunt, Zofia
Ożyło, Magda Gembrowicz.

Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek godz. 15.00), Maria
Konopelska (środa godz. 15.00);
język polski: Janina Fedan, język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek.

Radca prawny:
- Maria Drabik - 28 II, 27 III, 24 IV, 29 V - godz. 16.00-17.00.
- Tomasz Oronowicz - 5 III - godz. 16.30.
- Jerzy Mitkowski - 15 III - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni

15 lutego 2012

W dniu 15.II. w Katolickim
Centrum Kultury odbyło się
spotkanie z himalaistą Adamem Sikorą. Podczas spotkania zaprezentowane zostały
fotografie oraz film z wyprawy
na ośmiotysięcznik Shisha Pan-

gma (8027 m n.p.m.), w której
uczestniczył. Po seansie Adam
Sikora odpowiadał na pytania
zadawane przez uczestników
spotkania. Miłym zaskoczeniem była duża frekwencja
zainteresowanych osób.

Obóz w Heluszu

Poniedziałek
27 II
S. kulinarna
5 III
S. kulinarna
12 III
S. kulinarna
19 III
S. kulinarna
26 III
S. kulinarna

Wtorek
28 II
S. kulinarna
6 III
S. kulinarna
13 III
S. kulinarna
20 III
S. kulinarna
27 III
S. kulinarna

Środa
29 II
J. Niemczycka
7 III
J. Niemczycka
14 III
J. Niemczycka
21 III
J. Niemczycka
28 III
J. Niemczycka

Czwartek
1 III
Ł. Rzepa
8 III
Ł. Rzepa
15 III
Ł. Rzepa
22 III
Ł. Rzepa
29 III
Ł. Rzepa

Piątek
2 III
9 III
16 III
23 III
30 III

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
w każdy wtorek od godz. 16.00

Każdy może pomóc !
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku. Dzięki
nim mogliśmy rozpocząć remonty w Ośrodku Rekolekcyjno-Szkoleniowym w Heluszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Całkowity koszt inwestycji
w Heluszu okazał się jednak dużo większy i jeszcze przez dwa lata
musimy spłacać finansowe należności (ponad 100 tys. zł.). Oprócz
tego od 11 lat w Jarosławiu prowadzimy świetlicę charytatywną
przy Katolickim Centrum Kultury dla ok. 200 dzieci w 15 sekcjach
zainteresowań. Każda pomoc jest więc dla nas bezcenna.

9 i 10 lutego grupa ok. 40 osób składająca się z młodzieży oazowej, KSM-u
i lektorów wyjechała do Helusza. Uczestniczyliśmy m.in. we Mszy św. w kaplicy,
a potem w zabawie na śniegu podczas kuligu i dyskotece w Ośrodku. Miło i wesoło
spędziliśmy czas na dobrym i zdrowym wypoczynku – będzie co wspominać.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 19 II 12 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, A. Kasjan, 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.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 26 II 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

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

za sprzątanie kościoła:
11.02.2012 r. os. Kombatantów
bl. 7a m. 1-10. Sprzątali i ofiara:
Wysocki: Mateusz, Daniel, Sylwia;
J. Nauka, L. Nowak. Razem – 40 zł
na środki czystości i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 17.00.
2. Dziś rozpoczyna się Tydzień
Trzeźwości, zachęcamy do abstynencji i do modlitwy o trzeźwość.
Ten problem dotyka wiele naszych
rodzin.
3. W tym tygodniu przypada
Środa Popielcowa. Wraz z tym
dniem rozpoczyna się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu,
w którym przez modlitwę, pokutne
uczynki i czynną miłość bliźniego
przygotowujemy się do Świąt
Wielkanocnych. Zachęcamy do
podejmowania umartwień w duchu
pobożności i miłości bliźniego.
Na Msze św. z posypaniem głów
popiołem zapraszamy w środę
o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00.
Zaleca się pielęgnowanie zwyczaju
zabierania dla nieobecnych chorych
poświęconego popiołu jako znaku
łączności z całym Kościołem rozpoczynającym okres pokuty.
4. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post (ilościowy). Wstrzymanie od pokarmów
mięsnych obowiązuje wszystkich,
którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post (ilościowy), obowiązuje
wiernych, którzy ukończyli 18 rok
życia. Rodzice winni zatroszczyć
się, aby również ci, którzy z racji
młodszego wieku nie związani
są jeszcze obowiązkiem postu
i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentycznego ducha
pokuty.
5. W piątki Wielkiego Postu
zapraszamy na Drogę Krzyżową, a w niedzielę o godz. 17.00

Wydatki Parafii Chrystusa Króla za
media w miesiącach grudniu i styczniu
Opłaty za:

E. i M. Bilik, B. Pszonak, Sabat.
Razem 200 zł.
W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:

Anna KOCIOŁ

grudzień 2011 - styczeń 2012

GAZ

27 391,99 zł

ENERGIA

14 115,34 zł

13.02.2012 r. os. Kombatantów
WODA
bl. 7a m. 11-20. Sprzątali i ofiara:
Mróz, Rogula, Puchyr, Stójwąs,
Polecamy w modlitwach
Małysa, Ogryzek Asia i Jola.
Razem – 70 zł na środki czystości w rocznicę ślubu:
19.02.00 – Zbigniew i Beata S.
i kwiaty.
Dodatkowe ofiary na remont
elewacji:

na Gorzkie Żale. Za odprawienie Drogi Krzyżowej i udział
w Gorzkich Żalach zyskuje się
odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami. Droga Krzyżowa dla
dzieci będzie w czwartki o godz.
17.00, natomiast dla dorosłych
w piątki dwukrotnie: o godz. 17.00
w kościele i o godz. 19.00 w terenie.
W najbliższy piątek (24 II) Droga Krzyżowa rozpocznie się
o godz. 19.00 na Osiedlu Tysiąclecia
i Słonecznym, którą poprowadzi
nasza młodzież. Bardzo zachęcamy do pielęgnowania tej wyjątkowo cennej tradycji udziału
w drodze krzyżowej osiedlowej.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 20
II 12 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 8 m. 16-25 oraz
25 II 12 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 9 m. 1-15.
7. W podziemiach kościoła jest
już czynny punkt pomocy przy
wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy
we wszystkie wtorki lutego od
godz. 16.00 do sali komputerowej.
Zachęcamy aby 1% z odpisu przekazywać na rzecz Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga.
8. W miesiącach: grudniu i styczniu
razem parafia zapłaciła za gaz około
27 tys. zł, za energię elektryczną
ok. 14 tys. zł, a za wodę ok. 2200
zł - razem ponad 43 tys. zł.
9. Bezpośrednio po obecnej Mszy
św. prosimy wszystkie dzieci ze
Szkoły Podstawowej, aby osobiście
przyszły do zakrystii po obrazki,
które wklejają sobie do zeszytu
z nauki religii. Dotyczy to dzieci od
1 do 6 klasy włącznie.

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.

w rocznicę śmierci:
22.02.85 – Adam Berlan
24.02.89 – Kazimiera Branowska

Niedziela 19 II
8:00
9:30
11:00
12:15

16:00

18:00

Poniedziałek 20 II
7:00

18:00

1) + Katarzyna Weber
- int. od sąsiadów z os.
Słoneczne bl. 4 kl. 3.
2) + Anna Kocioł - od
sąsiadów z bl. nr 12.
Wtorek 21 II

7:00

18:00

1) + Romana Wójcikiewicz.
2) + Daniel Czura - od
chóru parafialnego.
Środa 22 II

7:00
9:00

+ Julian Przepłata w 19
roczn. śmierci.

16:00
18:00
Czwartek 23 II
7:00
18:00
Piątek 24 II
7:00
18:00

+ Teresa Wyczawska w 1
roczn. śmierci.
Sobota 25 II

7:00
18:00
Niedziela 26 II

2 214,61 zł
8:00

19.02.93 – Katarzyna Smoczyńska
23.02.93 – Ludwik Pichitko
24.02.93 – Julia Kwaśniewicz
21.02.94 – Kazimiera Trubas
21.02.95 – Franciszka Korab
21.02.99 – Lesław Idzik
21.02.04 – Władysław Frąc
22.02.05 – Krystyna Kotwica-Kamińska
22.02.06 – Anna Popkiewicz
23.02.06 – Kazimierz Stusik
23.02.10. – Anna Kądziołka
24.02.11 – Teresa Wyczawska-Słowik

Za parafian.
++ Józef w 30 roczn.
śmierci, Emilia, Zofia,
Franciszek.
+ Janina Papak.
++ Helena Wójtowicz
w 11 roczn. śmierci, Julia
Wójtowicz.
++ Krystyna i Marian
Turowscy w 3 roczn.
śmierci.
+ Tadeusz Sopel w 2
roczn. śmierci.

9:30
11:00
12:15

16:00

18:00

+ Helena - int. od Rodziny.
+ Marek Mierzejewski
w 1 roczn. śmierci.
+ Wiera Dziurgot w 1
roczn. śmierci.
++ Marianna, Andrzej,
Kazimierz.
1) + Lesław Idzik w 13
roczn. śmierci.
2) + Stanisław w 25 roczn.
śmierci - int. od Rodziny.
Za parafian.

