7

1

(595) 17 lutego 2013

prowadzi
ks. Zbigniew Suchy

Rekolekcje Parafialne
Piątek 22 lutego
17.00 Droga Krzyżowa w kościele
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 Msza św. na rozpoczęcie
rekolekcji
Po Mszy św. nauka
stanowa dla młodzieży
(Gimnazjum, Szkoły
średnie, młodzież pracująca)

Sobota 23 lutego
M s z e ś w. : 8 . 0 0 i 1 8 . 0 0
z naukami
Nabożeństwo do Miłosierdzia

- 22-25 lutego

I CZYTANIE: Pwt 26,4-10

Bożego o 17.40
Po Mszy św. wieczornej nauka
stanowa dla rodziców

Niedziela 24 lutego
Msze św. z kazaniami są
o godz.: 8.00, 9.30, 11.00,
12.15, 16.00 i 18.00
godz. 17.00 – Gorzkie Żale
i Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego

Poniedziałek
25 lutego
Msze św.: 8.00 i 18.00 – zakończenie rekolekcji
Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego o 17.40

Rok Wiary i troska o wiarę młodych
List Pasterski Metropolity Przemyskiego na I Niedzielę Wielkiego Postu a.d. 2013
Drodzy Bracia grzechu, przemiany na lepsze.
i Siostry,
Zauważmy, że i Pan Jezus był
Wielki Post, to kuszony przez szatana, ale go
w rytmie życia odtrącił. Chrześcijanin przez
Kościoła okres chrzest jest złączony z Chrystubardzo ważny, ponieważ przygo- sem na zawsze i też wraz z Nim
towuje nas na głębsze przeżycie jest w stanie pokonać szatana.
najważniejszych prawd wiary, Pokusy nasze mogą być różdotyczących naszej odpowie- norodne, ale Boża potęga jest
dzialności za życie na ziemi nieograniczona i nie lękajmy się
oraz za życie do którego przej- szatana. Gdybyśmy jednak ze
słabości ludzkiej upadli a nawet
dziemy po śmierci.
zaplątali się w liczne grzechy,
W środę popielcową pochylili- także ufajmy Panu Jezusowi,
śmy nasze głowy, aby przyjąć prośmy Go szczerze aby wziął
wymowny znak - popiół. Posy- nasze słabości na siebie, aby popaniu głów towarzyszyły ważne konał mnie we mnie, czyli swoją
słowa: Pamiętaj, że prochem mocą pomógł umrzeć we mnie
jesteś i w proch się obrócisz, staremu człowiekowi grzechu
albo: Nawracajcie się i wierzcie i potępienia, aby mógł się narow Ewangelię - obie formuły dzić człowiek nowy, człowiek
są wymagające. Przypominają radości, pokoju i zbawienia.
o przemijalności życia ziemskiego i zachęcają do nawró- Pamiętajmy: czas Wielkiego Pocenia. Tu widać wielki realizm stu to czas wielkiej łaski, szansy
Kościoła, który zna dolę i niedolę nawrócenia i lepszego, godniejludzką, wie o grzechu człowie- szego życia. Zacząć trzeba od
ka, ale się go nie lęka. Otwiera pokornego pochylenia głowy,
nadzieję nawrócenia, pokonania od wyznania, że mamy się

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

z czego nawracać i od modlitwy
o przymnożenie wiary: Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia a wyznawanie
jej do zbawienia zapewnia św.
Paweł (Rz 10,10).
1. Troska o wiarę młodych
Bogactwo duchowe wielkopostnych przeżyć otwarte jest
dla wszystkich: dorosłych, młodzieży, dzieci i starców. Ale
w tym roku chciałbym skierować naszą uwagę na młodzież,
której tak wiele troski i uwagi
poświęca każda matka i ojciec.
Młodzi są nadzieją rodziny albo
utrapieniem. Czują się kochani,
akceptowani albo niezrozumiani
i marginalizowani. Mają jasno
wytyczony cel w życiu albo są
zagubieni i wewnętrznie wytrąceni z równowagi.
A jednak to młodzi zdecydują
o przyszłości naszych rodzin,
o tym, czy będzie tam miejsce
dokończenie na str. 2

Wyznanie wiary ludu wybranego

REFREN PSALMU: Bądź ze mną,
Panie, w moim utrapieniu.
II CZYTANIE: Rz 10,8-13

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

EWANGELIA: Łk 4,1-13

Jezus przebywał w Duchu Świętym
na pustyni i był kuszony

Jezus pełen Ducha Świętego
powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu
na pustyni, gdzie był kuszony
przez diabła. Nic w owe dni nie
jadł, a po ich upływie poczuł
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł:
„Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz temu kamieniowi, żeby
się stał chlebem”.
Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: »Nie samym chlebem
żyje człowiek«. Niego aż do
czasu...

22 - 25 Lutego
Rekolekcje parafialne
ks. red. Zbigniew Suchy

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
1 III godz. 19.00
Osiedle Kombatantów
prowadzą
Akcja Katolicka i Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga

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

15. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa
ulicami miasta

NMP Królowa Polski - Kolegiata

25. III. g. 18.00
Bierzmowanie

Abp Józef Michalik
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Chrystus Królem

List Pasterski Metropolity posażenie młodego człowieka chce ukierunkować przeżywany życia codziennego.
w kręgosłup moralny, wpojenie Rok Wiary na obudzenie ducha
Przemyskiego

mądrej i zdrowej hierarchii odpowiedzialności za przekaz
wartości, wyrobienie wrażli- Ewangelii i zachęca także młodokończenie ze str. 1
wości sumienia, bez czego nie dych do nowej ewangelizacji.
dla rodziców i licznych wnuków, ma pełnego człowieka!
zdecydują o przyszłości narodu
Korzystam z okazji, aby szczei ojczyzny, o przyszłości Ko- Nie wystarczy zapewnić dziec- rze poprosić młodych ale
ścioła, czy wiara będzie i dalej ku studiów czy uzyskać dlań i wszystkich was, Drodzy Dieźródłem mądrości i motywem bezpieczne stypendium, ale cezjanie, abyście ten czas łaski
życia Polaków, czy nasze ko- trzeba pytać przede wszystkim jakim jest Wielki Post przeżyścioły będą pełne, radosne czy nie marnuje czasu, mieć wali w stanie łaski uświęcającej.
i żywe, czy puste.
odwagę obserwować jego po- Nie odkładajcie więc spowiedzi
wroty do domu i zdawać sobie świętej na końcówkę wielkoFormacji młodego człowieka sprawę czy staje się z wiekiem postnej drogi, ale skorzystajcie
nie można tylko zarządzić i lepszy, czy chodzi do kościoła z tego sakramentu wewnętrzpolecić. Trzeba tworzyć zdrową i przystępuje do sakramentów nego uzdrowienia już teraz
atmosferę, gdzie prawda, cier- świętych, czy się modli? Utrata u jej początku, wówczas Wielki
pliwość i miłość tworzą kulturę wiary, to wielkie nieszczęście Post okaże się fascynującą drogą
codziennych relacji rodzinnych. i niebezpieczeństwo utraty życia wewnętrznego i rozjaśni
Rodzina daje człowiekowi zbawienia, co nie może być czasami szarą rzeczywistość
najwięcej. Tu każdy z nas obojętne dla nas i bliskich,
otrzymuje pierwszy wzorzec których kochamy.
i odbywa pierwszą szkołę
pracy, dotrzymywania danego 2. Emigracja młodych
słowa, cierpliwości i wytrwaNajdrożsi
łości w sytuacjach trudnych. Wielu młodych opuszcza dom
Bracia,
Rodzina jest także pierwszą rodzinny w poszukiwaniu prai bardzo ważną szkołą wiary cy. Jadą niekiedy nawet za
zawezwai modlitwy. I to nie byle jakiej granicę. Nie może być obojętne
łem was na
wiary, ale powiązanej z życiem, dla ojca i matki czy ich dziecko
ten Kontakże życiem sakramentalnym. przebywa tam w godnych wasystorz nie
Również kultury obcowania runkach i czy nie rozkłada się
tylko z poz kolegami, sąsiadami i bliskimi moralnie. Trzeba rozmawiać
wodu trzech
uczy się dziecko w rodzinie, na te tematy nawet z dorosłymi
kanonizacji,
gdzie każde słowo jest nie- dziećmi i ukierunkowywać ale także, aby zakomunikować
widzialną lekcją miłości lub a niekiedy poprawiać ich my- wam decyzję o wielkiej wadze
egoizmu.
ślenie. Prawdziwą tragedią jest dla życia Kościoła. Rozwato, że niekiedy rodzice boją żywszy po wielokroć rzecz
Drodzy młodzi przyjaciele się własnych dzieci, boją się w sumieniu przed Bogiem, zy- jesteście ciągle nadzieją na- prawdy w relacjach z własnym skałem pewność, że z powodu
szych czasów, ufamy wam i dzieckiem, boją się rozmawiać podeszłego wieku moje siły
cieszymy się ilekroć dajecie na trudne tematy. A tej rozmowy nie są już wystarczające, aby
dowody waszego przywiązania nikt inny nie będzie w stanie w sposób należyty sprawodo Kościoła i tradycji, ilekroć przeprowadzić. Twoje dziecko wać posługę Piotrową. Jestem
stajecie się pokrzepieniem zawsze potrzebuje twego słowa w pełni świadom, że ta posłuwaszych rodziców. Szanujcie opartego o zaufanie i miłość.
ga, w jej duchowej istocie poi ceńcie sobie wasze rodziny.
winna być spełniana nie tylko
Szacunek i miłość do naszych Roztropni rodzice nie narzuca- przez czyny i słowa, ale w nie
rodziców i dziadków jest na- ją, ale starają się zabezpieczyć mniejszym stopniu także przez
szym obowiązkiem, pamięć dobre towarzystwo swoim dora- cierpienie i modlitwę. Tym
o nich i pomoc są wyrazem stającym dzieciom. Zachęcaj- niemniej, aby kierować łodzią
ludzkiej kultury ale i nakazem cie je do włączania się w sto- św. Piotra i głosić Ewangelię
samego Boga. Pamiętajmy warzyszenia i ruchy katolickie, w dzisiejszym świecie, podleo rodzicach starszych, żyjących w grupy wolontariatu wrażliwe gającym szybkim przemianom
niekiedy samotnie, odwiedziny na pomoc niepełnosprawnym i wzburzanym przez kwestie
u nich czy list napisany poma- czy samotnym. W Archidiecezji o wielkim znaczeniu dla żygają im żyć a jednocześnie stają działa wiele takich grup. Już cia wiary, niezbędna jest siła
się lekcją dla naszych dzieci. dzieci szkolne mogą zaprawiać zarówno ciała, jak i ducha,
Zatroszczmy się także o to, aby się do czynnej postawy wobec która w ostatnich miesiącach
mogli przeżywać swą starość potrzebujących w szkolnych osłabła we mnie na tyle, że
czy chorobę w bliskości Pana kołach Caritas.
muszę uznać moją niezdolność
Boga i Kościoła.
do dobrego wykonywania
W najbliższą Niedzielę Pal- powierzonej mi posługi. DlaRodzice wiele czynią dla swych mową będziemy obchodzić tego, w pełni świadom powagi
dzieci. Zabiegają o ich wykształ- w Przeworsku Spotkanie Mło- tego aktu, z pełną wolnością,
cenie i przygotowanie do życia, dych (od 22 do 24 marca). Jest oświadczam, że rezygnuję
wiele czynią aby zabezpieczyć to czas modlitwy i formacji z posługi Biskupa Rzymu, Naim byt materialny. Ale czy nie młodzieży z całej diecezji. stępcy Piotra, powierzonej mi
najważniejszą sprawą jest wy- Ojciec Święty Benedykt XVI przez Kardynałów 19 kwietnia

Z niepokojem obserwujemy
polską sytuację i przyjmujemy
informację o narastającym
bezrobociu, o zamykaniu szkół
i likwidacji miejsc pracy. Jest
to szczególnie bolesne, jeśli
pomyślimy o ludziach młodych,
którzy nie widząc perspektyw w rodzinnych stronach,
opuszczają je. Pozamykano
cukrownie, mleczarnie i zakłady przetwórcze, brak rynków zbytu, promocji rolnictwa
i hodowli w naszym terenie powoduje oderwanie rolników od
ziemi, co także budzi poważny
niepokój o związek młodych
dokończenie na str. 2

Siły Papieża coraz słabsze

2005 roku, tak, że od 28 lutego
2013 roku, od godziny 20.00,
rzymska stolica, Stolica św.
Piotra, będzie zwolniona (sede
vacante) i będzie konieczne,
aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali
Konklawe dla wyboru nowego
Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję
wam ze szczerego serca za
całą miłość i pracę, przez którą
nieśliście ze mną ciężar mojej
posługi, i proszę o wybaczenie
wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół
święty opiece Najwyższego
Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego
najświętszą Matkę Maryję, aby
wspomagała swoją matczyną
dobrocią Ojców Kardynałów
w wyborze nowego Papieża.
Jeśli o mnie chodzi, również
w przyszłości będę chciał
służyć całym sercem, całym
oddanym modlitwie życiem,
świętemu Kościołowi Bożemu.
Benedykt XVI
Watykan, 10 lutego 2013 r.

Chrystus Królem

cy. Zubożenie ciągle postępuje
i biedni stawać się będą coraz
biedniejsi. Zwłaszcza rodziny
bezrobotnych albo wielodzietne,
dokończenie ze str. 2
niech znajdą zainteresowanie
z ziemią ojczystą i kulturą wsi, parafialnych grup i zespołów
która jest ważnym elementem caritasowych. Pamiętajmy przy
naszej tożsamości polskiej tym, że miłosierdzie zakrywa
i chrześcijańskiej.
mnóstwo grzechów jak mówi
Pismo Święte.
Apeluję do wszystkich organizacji, stowarzyszeń i ruchów, do Korzystam z okazji, aby serdeczpromotorów opinii społecznej, nie zachęcić do wielkopostnych,
o prom ocje inicjatyw, które duchowych ofiar, a zwłaszcza
stworzą lokalne miejsca pracy i abstynencji od alkoholu.
budzić będą odpowiedzialność Chcę też szczerze podziękoza naszą Ojczyznę, której po- wać Drogim Duszpasterzom
trzebne są nie tylko wielkie mia- za posługi wielkopostne oraz
sta, bo bez zdrowego zaplecza za tworzenie grup charytatywwiejskiego zachwieje się nasza nych, które systematycznie
niezależność i samowystarczal- towarzyszyć będą prawdziność. Dodatkowym motywem do wie potrzebującym w naszych
głębokiego niepokoju jest fakt, parafiach. Wszystkim zaś na
że aktualnie Polska wymiera, co wielkopostne pogłębianie wiary
niestety, każe kreślić czarny, ale błogosławię: w Imię Ojca i Syna
realny obraz naszej przyszłości. i Ducha Świętego

List Pasterski Metropolity
Przemyskiego

Już dzisiaj jednak starajmy się
otworzyć oczy i serca na ludzi
samotnych i chorych, niosąc
im pamięć i gotowość pomo-
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Ferie w świetlicy „U Kolpinga”
od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00-13.00 - KCK
Bilard (balkon KCK)
Tenis stołowy (sala główna KCK)

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów będzie od

26 lutego w godzinach popołudniowych w podziemiach naszego
kościoła. Już dziś zapraszamy zarówno tych, którzy społecznie chcą
pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy będą
chcieli skorzystać.

Każdy może pomóc !

Wasz Arcybiskup

Nasze dzieci w Heluszu

W dniach 22-24 lutego Burmistrz Miasta Jarosławia oraz
Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu organizują
II Chopinowskie Dni Muzyki Fortepianowej im. Marii
Turzańskiej. Szczegóły na plakatach.

Tenis stołowy
Błaszczyk dwukrotnie pokonany
Superliga

Palmiarnia Zielona Góra - PKS Kolping Frac Jarosław 1 : 3
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Marek Klasek - 1.

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – można by powiedzieć, że właśnie z tym przesłaniem 34 osobowa grupa wyruszyła na zimowisko zorganizowane w naszym ośrodku
w Heluszu. Pod okiem ks. Daniela młodzież i dzieci spędziwszy 3 dni przeżywali
swoje spotkanie z Bogiem (podczas modlitw, Mszy św.,) a także ze sobą. Był to czas
wielu nowych doświadczeń – np. poznawaliśmy, czym jest Modlitwa brewiarzowa.
Dla uczestników wyjazdu na pewno były to niezapomniane chwile. Śnieg, las, kulig,
rywalizacje zespołowe, indywidualne i grupowe zabawy były trochę inną formą spędzenia tegorocznych ostatków. Jak było fantastycznie - tego się nie da opisać!
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 17 II 13 GRUPA II
Niedziela 24 II 13 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca
IV - p. Kopczacki
PONIEDZIAŁEK – Róża VI św.
Faustyny - p. Szaro + Róża XVIII
św. Weroniki - p. Skorupska
WTOREK – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel
+ Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
ŚRODA – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
CZWARTEK – Róża Boga Ojca
VII - p. Komsza; IX Róża św.
Andrzeja
PIĄTEK - Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
SOBOTA – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga + Świetlica charytatywna
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
01.02.2013 r. os. Kombatantów
bl. 8 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Puka – 10 zł na środki czystości
i kwiaty.

05.02.2013 r. os. Kombatantów
bl. 9 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Groszek, S. Szynal, Mucha + Mateuszek, Szczerbiński, Gut, Sikora.
Ofiara: Kołcz. Razem – 50 zł na
środki czystości i kwiaty.
09.02.2013 r. os. Kombatantów
bl. 9 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Sobczak, Seremet, Zmysłowska.
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i koronka do Bożego Miłosierdzia – serdecznie zapraszamy
zarówno starszych jak i dzieci.
Ofiary zbierane w czasie Gorzkich
Żali przeznaczone są na zakup
kwiatów do Bożego Grobu.
2. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz. 17:00,
natomiast dla dorosłych w piątek
o godz. 17:00 na rozpoczęcie rekolekcji parafialnych.
3. Za tydzień zbiórka przed kościołem na pomoc dla misji.
4. Dyżur do sprzątania kościoła 18 II 13 (poniedziałek
wieczorem) os. Kombatantów
bl. 10 m. 25-36 oraz 23 II 13 (sobota rano) os. Kombatantów bl.
10 m. 37-51.
5. W czasie ferii zimowych dzieci
nadal mogą codziennie w godz. od
11.00 do 13.00 skorzystać z gry w
tenisa stołowego lub bilard. Zapraszamy do KCK. Duża część dzieci
dzisiaj wyjechała na tygodniowy
wypoczynek do Helusza.
6. Dziękujemy tym, którzy solidarnie przyłączają się do ponoszenia kosztów utrzymania
świątyni i wykonania niezbędnych inwestycji. Za zużycie gazu
w miesiącach grudzień i styczeń
zapłaciliśmy razem ponad 29
tysięcy złotych czyli więcej niż
zebraliśmy po kolędzie. Można
dołączyć do grona ofiarodawców
w każdym czasie, składając podpisane koperty na tacę, lub przez

B. i J. Iwanowicz, H. i Z. Mosiężny, S. i K. Dzierża, B. Wysocka, Budzińska (tablica);
Kubiak, Rakoczy (figura);
M. Dzierża (wyświetlacz). Razem 500 zł.

W tym roku rekolekcje wielkopostne będą miały nietypowy
układ, bo rozpoczną się w tym
tygodniu w najbliższy piątek
o godz. 17.00, a zakończą Mszą św.
w poniedziałek o godz. 18.00.
Poprowadzi je red. „Niedzieli” ks.
Zbigniew Suchy. Szczegółowy
rozkład jest w dzisiejszej gazetce.
Warto zwrócić uwagę, że w piątek
po Mszy św. wieczornej będzie
nauka stanowa dla młodzieży
gimnazjalnej, ze szkół średnich
i młodzieży pracującej. Natomiast
nauka stanowa dla rodziców będzie po Mszy św. wieczornej
w sobotę.
Tradycyjnie spowiedź wielkopostna będzie jednak dopiero przed
świętami i poprzedzi przyjęcie
przez naszą młodzież sakramentu
bierzmowania.
Dzieci ze szkoły podstawowej
będą miały rekolekcje w terminie
późniejszym.
Starajmy się jak najliczniej i najowocniej uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych, aby rzeczywiście pogłębić swoje życie duchowe
w czasie, który nazywamy Rokiem
Wiary.

16:00

+ Mieczysław Trędowicz - 18
roczn. śmierci.
++ Katarzyna, Walenty.
++ Rodziców: Paulina i Roman oraz Stanisław i Józef.
++ Zofia Trubas oraz Aniela
i Stanisław Frankiewicz.
+ Stanisław Smykała.

18:00

Za parafian.

8:00
9:30
11:00
12:15

Poniedziałek 18 II
7:00

18:00

O zdrowie i Boże błogosł.
dla członkiń Róży św. Faustyny.
Wtorek 19 II

7:00
18:00

+ Kazimierz Sieczka.
++ Tadeusz w 3 roczn. śmierci
i Stanisław.
Środa 20 II

7:00

18:00

Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o opiekę Bożą
dla Księży z naszej parafii
i członkiń Róży św. Łucji.
Czwartek 21 II

7:00
18:00

+ Lesław Idzik w 14 roczn.
śmierci.
++ Stefan, Lubomira Halczak.
Piątek 22 II

7:00
18:00

++ Maria, Teresa, Józef,
Władysław.
+ Ryszard Zierkiewicz od
chrześniaka Mateusza.
Sobota 23 II

Wydatki Parafii Chrystusa Króla za
media w miesiącach grudniu i styczniu

7:00

++ Zofia, Stanisław.

18:00

+ Ryszard Zierkiewicz od
Karola i Mateusza.
Niedziela 24 II

Opłaty za:

grudzień 2012 - styczeń 2013

GAZ

29 204, 18 zł

ENERGIA

6 930, 08 zł

11.02.2013 r. os. Kombatantów
WODA
bl. 10 m. 1-12. Sprzątali i ofiara:
Mazur, Kołodziej, Budzińska,
Polecamy w modlitwach
Hudycz, Jazienicki, Zięba, Babiś,
Przepłatowie. Ofiara: Sawińska. w rocznicę ślubu:
Razem – 75 zł na środki czystości
19.02.00 – Zbigniew i Beata S.
i kwiaty.
Dziękujemy za ofiary na tablicę
śp. ks. A. Ślusarczyka, figurę bł.
JPII i wyświetlacz tekstu:

osoby zbierające składkę po domach. Bóg zapłać.
7. Poświęcenie pamiątkowej tablicy dla księdza Ślusarczyka
planujemy w rocznicę śmierci czyli
8 marca.
8. I na koniec najważniejsze ogłoszenie.

Niedziela 17 II

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.

w rocznicę śmierci:
18.02.82 – Ludwik Wawrzyszko
22.02.85 – Adam Berlan
17.02.88 – Bolesław Gmyrek
18.02.89 – Antoni Sieczka

644, 08 zł

8:00

9:30
11:00

Dziękczynna w 40 roczn. ślubu Haliny i Marka z prośbą
o dalsze błogosł. Boże dla
Rodziny.
+ Marek Mierzejewski w 2
roczn. śmierci.
+ Teresa Wyczawska-Słowik
- 2 roczn. śmierci.
++ Regina Dałomis, Franciszek, Anna, Feliks.
O Boże błogosł. i dary Ducha
Św. dla Józefy.
1) Za parafian.
2) + Katarzyna Tolak.

19.02.93 – Katarzyna Smoczyńska
23.02.93 – Ludwik Pichitko
12:15
17.02.94 – Janina Raciborska
21.02.94 – Kazimiera Trubas
21.02.95 – Franciszka Korab
16:00
21.02.99 – Lesław Idzik
17.02.03 – Rozalia Sikora
21.02.04 – Władysław Frąc
18:00
22.02.05 – Krystyna Kotwica-Kamińska
22.02.06 – Anna Popkiewicz
W minionym czasie ...
23.02.08 – Kazimierz Stusik
Odeszli
do Pana:
17.02.09 – Leonard Nowosielski
Kazimierz SIECZKA
17.02.09 – Stanisław Smykała
23.02.10 – Anna Kądziołka
Tadeusz RECHTOŃ

