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Przerażająca rzeczywistość

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 49,14-15

Hosanna i ukrzyżuj!
Było to w sobotę 19 lutego
br. Kiedy po
południu wróciłem z pogrzebu,
przed kancelarią
czekał już młody – ok. 30-letni
mężczyzna. Zaraz w drzwiach powiedział, że chce bardzo szczerze
porozmawiać.
Bardzo proszę...
Proszę księdza, nazywam się Ł...
K... i ja jestem tym, który napisał
w internecie na księdza bardzo
złe rzeczy. Teraz chciałem za to
przeprosić...

na służby specjalne, fałszywie
potwierdził Pan wzięcie łapówki
i aresztowanie księdza jako osoby
publicznej. Właściwie od pół roku
krąży to do dzisiaj... Wszystko
zmyślone – to jest poważna sprawa.
Wiem, że śledztwo prowadzone jest
z urzędu wobec wszystkich, którzy
to świadomie rozpowszechniali. Ja
nie mam na to żadnego wpływu.
Przypuszczam, że coś dowiem się
przed skierowaniem sprawy do
sądu. Pan jednak dobrze wie, że
do sprawdzenia tego co Pan napisał
policja musiała poruszyć wszystkie
służby. Teraz, kiedy okazało się, że
Pan świadomie kłamał, może być
dla Pana nieprzyjemny finał...
A skąd Pan jest?
Mieszkam we Wrocławiu, wyje- Wiem o tym i jest mi głupio... Co
chałem tam 12 lat temu na stu- teraz mam zrobić?
dia, ale czasami tu przyjeżdżam.
Niech Pan napisze prawdę i to
Dziś przyjechałem specjalnie
odwoła...
i nikt o tym nie wie.
Już to odwołałem na Forum
gazety ale anonimowo. Ale jeżeli
Który tekst Pan napisał?
Ten najgorszy: z powoływaniem ksiądz chce może opublikować to
się na służby specjalne i areszto- z imienia i nazwiska. Zdaję sobie
sprawę, że nie każdy posiada
waniem za łapówkę...
w domu Internet, a chciałbym
Dlaczego Pan to zrobił? Przecież by moje słowo PRZEPRASZAM
Pan wie, że wszystko było kłam- dotarło również do każdego pastwem. Czy my kiedykolwiek się rafianina, który moimi wypowiespotkaliśmy? Czy ja Panu wyrzą- dziami mógł poczuć się dotknięty
i urażony.
dziłem jakąś krzywdę?
Nie – nigdy nie spotkaliśmy się
Mogę napisać to w gazetce, ale
i nic złego ksiądz mi nie zrobił...
bez podania imienia i nazwiska
A więc dlaczego mnie Pan tak bo nie zależy mi na tym, aby
Pana upokarzać. Musi Pan jednak
zniesławił?
...Ludzie plotkowali, dlatego wiedzieć, że zawsze, kiedy ksiądz
wykorzystałem okazję aby doło- spotyka tak wielką niewdzięczność, jest mu bardzo przykro. Pan
żyć... Teraz tego żałuję...
wie, że raz uruchomiona plotka,
czy fałszywe oskarżenie nigdy już
Czy Pan jest osobą wierzącą?
...Tak, ale już kilka lat nie byłem nie wygasną; można to porównać
do rozrzucanego pierza, albo do
w kościele.
chwastu, który zawsze się odradza
Skąd u Pana tyle nienawiści do i pleni... W naszym przypadku
dodatkowo dotyka to całą parafię
Kościoła?
...Teraz tego się wstydzę. Ja już i wielu ludzi, którzy całym sercem
ze mną angażują się w działalność
to odwołałem w internecie.
społeczną. Nie wspomnę już, że
podważa to dobre imię całego
A czemu akurat teraz?
W tym tygodniu w tej spra- Kościoła.
wie byłem wezwany na policję Teraz jeszcze bardziej jestem
i przesłuchany w charakterze przekonany, że źle zrobiłem...
oskarżonego... i będą dalsze Ja Panu wybaczam. Ale niech Pan
będzie uczciwym człowiekiem...
przesłuchania.
Szczęść Boże.
ks. Andrzej Surowiec
Widzi Pan, powołał się Pan

Bóg nie opuszcza swojego ludu

P.S.
Bardzo tragiczną rzeczą jest fakt,
że są ludzie, którzy określają się
jako wierzący i jednocześnie pokazują się w sytuacjach, w których są
wielkimi wrogami księży i kościoła, a czasami, niestety, czynią coś
jeszcze gorszego niż przenoszenie
plotek...
Podajemy przedruk przeprosin
z forum internetowego:
Drodzy Forumowicze,
Trzy miesiące temu gościłem na tym forum jako jeden
z uczestników w gorącej dyskusji
dotyczącej Księdza Andrzeja
Surowca. Podałem wtedy być
może szokujące dla wielu osób
informacje na temat Księdza,
„prowadzonych przez niego
działań” i dotyczące „szczegółów
jego rzekomego zatrzymania”.
Z poczuciem wielkiego wstydu
i zażenowania pragnę napisać
sprostowanie na ten temat. Otóż
wszystkie detale mojego postu,
które rzekomo pochodziły ze źródeł zbliżonych do CBA czy CBŚ
są nieprawdziwe. Usłyszałem je
po prostu jako plotki krążące po
mieście a następnie lekkomyślnie
przeniosłem je na tutejsze forum.
Wstyd mi potem było za moje
zachowanie, że tak bezczelnie
obsmarowałem osobę duchowną
nie mając tak naprawdę podstaw do tego. Chciałem usunąć
moje wypowiedzi z tego forum,
lecz było już za późno bo administrator usunął cały temat.
Ponieważ w dalszym ciągu
czuję wyrzuty sumienia wobec Księdza uważam, że nigdy nie jest za późno by powiedzieć PRZEPRASZAM.
Uważam też, że słowa PRZEPRASZAM powinienem skierować do osób, które znają Księdza
Andrzeja a moim wpisem mogły
poczuć się poruszone i urażone.
Najzwyczajniej w świecie jest mi
głupio i wstyd…
Użytkownik koluk
Treść rozmowy z sugestią na
publikację została potwierdzona
przez Ł.K. w osobistym liście do
ks. Prałata z dnia 21.II. br.

REFREN PSALMU: Jedynie
w Bogu spokój znajdzie dusza.
II CZYTANIE: 1 Kor 4,1-5

Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

EWANGELIA: Mt 6,24-34

Ufność w Opatrzność Bożą

...„Nikt nie może dwom
panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego będzie miłował;
albo z jednym będzie trzymał,
a drugim wzgardzi. Nie możecie
służyć Bogu i Mamonie...

13 Marca
Promyczki Dobra
Koncert w kościele

2. IV. g. 19.30
Droga Krzyżowa
ulicami miasta
Rocznica śmierci JP II
Możesz
pomóc !

Uroczystości Katyńskie
z poświęceniem
„tablic Smoleńskich”

11. IV. g. 11.00
Bp Adam Szal

10-13 Kwietnia
Rekolekcje parafialne
ks. Ryszard Halwa

1. V. g. 20.00
Droga Światła z Różańcem
w hołdzie dla JP II
na trasie: Starostwo - Ratusz



Chrystus Królem

VOX POPULI, VOX DEI
ciąg dalszy artykułu z gazetki nr 7
To wszystko było znakomitym
tworzywem do zrealizowania
kilkunastu dokumentalnych i fabularnych filmów. Niewątpliwie
największą popularnością cieszyły się obrazy Karol. Historia
człowieka, który został papieżem
w reżyserii Giacomo Battiato, z Piotrem Adamczykiem
w roli głównej, oraz Jan Paweł II Johna Kenta Harrisona,
w którym tytułową postać kreował Jon Voight. Sporą popularKsiążki, filmy, muzea, wyność zyskał też fabularyzowany
film dokumentalny Świadectwo stawy, nazwy ulic i szczytów
na podstawie książki kard. Stani- górskich, a także pomniki, złote
monety i wartościowe banknoty,
sława Dziwisza.
medale i pocztowe znaczki - to
Swoje utwory poświęcili Ojcu tylko niektóre przejawy hołdu
Świętemu także najwybitniejsi składanego Janowi Pawłowi
kompozytorzy, a rzeźbiarze stwo- Wielkiemu. Jednak bez wątpienia
rzyli ponad tysiąc pomników. trwalszymi i bardziej wartościoPołowa z nich została odsłonięta wymi pomnikami pamięci są iniw ojczyźnie Jana Pawła II, inne cjatywy przekładające papieskie
stanęły na placach miast krajów nauczanie na prozę codziennego
wszystkich kontynentów, nawet życia. Szczególnie przykład ciertam, gdzie do niedawna wy- pienia w ostatnich dniach życia
dawało się to niemożliwe, jak Papieża inspiruje wielu ludzi
chociażby na komunistycznej do działalności charytatywnej,
Kubie. Miejsca, w których przy- wpływa na rozwój wolontariatu
szły papież pracował, przebywał i rozmaitych form pomocy poi do których pielgrzymował, trzebującym. Jan Paweł II patroupamiętniły tablice. Jego imie- nuje nowo powstałym placówkom
niem nazwano szpitale, instytu- leczniczo-opiekuńczym oraz
cje publiczne, uczelnie, szkoły. szpitalnym oddziałom opieki
Działająca w Polsce od 1998 paliatywnej.
roku Rodzina Szkól Jana Pawła
Coraz liczniejsza jest grupa
II zrzesza już ponad osiemset placówek. Oczekując na decyzję Be- ubogiej, zdolnej młodzieży objęnedykta XVI, w kolejce na swego tej pomocą stypendialną Fundacji
patrona czekają nowe parafie. „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W rodzinnym domu w Wado- W Krakowie i Warszawie działają
wicach - gdzie przyszły Ojciec papieskie instytuty, prowadzące
Święty mieszkał przez osiemna- prace naukowo-badawcze nad
ście lat, do 1938 roku - mieści się nauczaniem Ojca Świętego.
Muzeum Papieskie.
Szczególnym hołdem dla WielDowody pamięci, jeśli nie kiego Papieża i twórczym upaoryginalne pamiątki po Karolu miętnieniem jego dziedzictwa
Wojtyle, odnajdziemy w każdym ma być powstające z inspiracji
polskim mieście. Nie ma chyba metropolity krakowskiego Centakiego, w którym nie byłoby trum Jana Pawła II „Nie lękajcie
ulicy lub skweru Jana Pawła II. się!”. W kompleksie wznoszonym
Aleje, place bądź parki nazwa- w bezpośrednim sąsiedztwie
no jego imieniem także w Sta- sanktuarium Miłosierdzia Bonach Zjednoczonych, Chorwacji, żego w Łagiewnikach mają
Palestynie, Słowacji, Bułgarii, znaleźć się: hospicjum, ośroMalcie, a nawet Nigerii, Lesoto, dek pomocy rodzinie, placówGwatemali, Nikaragui, Beninie, ki wspierające samotne matki,
rodzinne domy dziecka, szpital
Hondurasie czy Botswanie.
dla wychodzących z nałogów,
Wizerunek Ojca Świętego zo- a także muzeum pontyfikatu
stał wykorzystany przez banki do Papieża, biblioteka, centrum
bicia okolicznościowych monet, wolontariatu, sale seminaryjne
a Narodowy Bank Polski w 2006 i koncertowe. Miejsce to ma
roku wydrukował nawet banknot również urzeczywistniać ideę
z Wielkim Polakiem. Podobizna globalnego dialogu przedstawipapieska wielokrotnie była wy- cieli różnych wyznań, bo - jak
korzystywana przez poczty wielu twierdzi kard. Stanisław Dziwisz
państw świata do emisji cennych, - służyć będzie wszystkim, nienie tylko dla kolekcjonerów, serii zależnie od stanu posiadania,
a zaproszenie do realizacji proznaczków...

jektu kierowane jest do każdego, stycznia 2011 roku Benedykt XVI
komu bliskie jest przesłanie pa- podpisał dekret o uznaniu cudu za
wstawiennictwem swego wielpieża Polaka.
kiego poprzednika, co formalnie
- Pragniemy w ten sposób nie zakończyło proces beatyfikacyjtylko oddać hołd Wielkiemu ny. Dekret ów dotyczy cudowRodakowi, ale nade wszystko nego uzdrowienia francuskiej
chcemy upamiętnić i utrwalić zakonnicy, siostry Marie-Simone
w widzialnym znaku jego oso- Pierre z choroby Parkinsona.
bę wraz z całym duchowym Uroczystość beatyfikacyjna od
dziedzictwem jego pontyfikatu będzie się na placu św. Piotra
- mówił metropolita krakowski. - w Rzymie 1 maja 2011 roku,
Pragniemy go tu zatrzymać takim, w niedzielę Miłosierdzia Bożego,
jaki był: z jego nauczaniem, jego święta tak drogiego naszemu Ojcu
poezją i wrażliwością na piękno, Świętemu.
a nade wszystko z jego miłością
„Ta wiadomość była bardzo
do nas wszystkich i do każdego
człowieka, brata naszego Boga. oczekiwana przez wszystkich,
a w szczególny sposób przez
Wobec tak licznych i powszech- was, dla których czcigodny mój
nych przejawów czci okazywanej poprzednik był przewodnikiem
Janowi Pawłowi II sprawa terminu w wierze, w prawdzie i w wol
ostatecznego potwierdzenia jego ności. Życzę wam głębokiego
świętości przez Watykan miała je- duchowego przygotowania się do
dynie symboliczne znaczenie. Nie tego wydarzenia i z serca wszystczekając na oficjalny komunikat kim błogosławię” - powiedział
Benedykta XVI, wielu ludzi mod- papież Benedykt XVI w niedzielę
liło się do Jana Pawła II i prosiło w czasie spotkania na modlitwie
o jego wstawiennictwo. Obecnie Anioł Pański do Polaków. Spełdoczekaliśmy się, iż także Koś- nijmy papieską prośbę.
ciół, mocą swojego autorytetu,
Marek Latasiewicz
uznał, iż sługa Boży Jan Paweł
Modlitewne przygotowanie
II, papież, jest godzien czci. 14

Dla nauczycieli
Inicjatywa reaktywowania
DuszpasterstwaNauczycieli
powstała
w związk
z opłatkiem dla
nauczycieli w Uroczystość Trzech Króli.
20 lutego odbyło się pierwsze (po
styczniowym) spotkanie, które
można nazwać założycielskim.
Przyszło 14 nauczycieli i 4 duszpasterzy. Pewnie mogłoby być
dużo więcej osób ale pocieszaliśmy się, że w Łańcucie na początku chodziło tylko 2 nauczycieli.
Dlatego spore nadzieje wiążemy
z propozycją różnych działań
kierowanych do całego środowiska. Sugestie tematyki spotkań
idą w trzech kierunkach: 1) propozycje tematów formacyjnych
dla pogłębienia wiary, 2) tematy
pogłębiające wiadomości i praktykę zawodową oraz 3) bardzo
konkretne wyzwanie związane
z opracowaniem scenariusza tzw.
Marszu Trzech Króli, który ma
odbyć się 6 stycznia 2012 roku.
Na początek Siostry Niepokalanki
zaproponowały cykl 4 ciekawych
spotkań szkoleniowych z elementami formacji, które od marca
w cyklu comiesięcznym poprowadzą: dr Andrzej Wronka („Oblicza
okultyzmu szokująca prawda.

Sztuka pedagogicznej walki czy
przesądzona przegrana szkolnictwa”), S. mgr Wiesława Chwedoruk („Strefy nauczycielskiego
zasięgu”), dr Justyna Kula Lic
(„(Nie) bezradni wobec odrzucenia i przemocy”) oraz ks. mgr Jerzy Gałązka („Toksyczni Rodzice
czy konfliktowi nauczyciele?”).
Po dopracowaniu tematów terminy wykładów zostaną podane do
publicznej wiadomości. Propozycje zawsze będą kierowane do
wszystkich nauczycieli w mieście
a współpraca z Podkarpackim
Centrum Edukacji Nauczycieli
może mieć bardzo wymierne
korzyści. Ramowy plan czterech
wymienionych spotkań byłby następujący: 17.00 – wykład, 17.45
– przerwa-poczęstunek, 18.00
– spotkanie „pytanie-odpowiedź”,
19.00 – Eucharystia lub Droga
Krzyżowa.
W czasie ostatniego spotkania
zwrócono też uwagę, że ważnym
elementem formacji nauczycieli są doroczne pielgrzymki
do Częstochowy i do Miejsca
Piastowego.
Kolejne spotkanie organizacyjne Duszpasterstwa Nauczycieli
ustalono na 13 marca o godz.
19.00 w podziemiach kościoła
Chrystusa Króla. Zaproszeni
są wszyscy chętni nauczyciele,
natomiast pierwsze szkolenie
z udziałem dr. A. Wronki odbędzie się 24 marca o godz. 17.00
u S. Niepokalanek.

Chrystus Królem

Olimpiada o Wielkich Polakach
W XI Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Wielkich Polakach na
szczeblu Archiprezbitereatu w konkursie o kard. Stefanie Wyszyńskim
uczestniczyło 76 uczniów.Do finału diecezjalnego przeszli: I m. - Magdalena Musiał (Sienawa-Pigany), II m. - Aleksandra Furgała (Jarosław),
III m. - Karolina Pastuszek (Duńkowice), IV m. - Sabina Januszkiewicz
(Szówsko), V m. - Mateusz Bereźnicki (Zamojsce).



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 - 29 III, 26 IV - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 7 III, 4 IV - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
28 II
Sekcja
kulinarna
7 III
Sekcja
kulinarna
14 III
Sekcja
kulinarna

Miało być ośmiu
Ministranci jako „gatunek na
wymarciu” są pod szczególną
troską ks. Mariusza. M.in. razem
z grupą ministrantów Ksiądz był
na zimowisku pod Zakopanem,
a ks. Prałat udzielił sporego dofinansowania. Ostatnio ks. Prałat
poprosił, aby ministranci pomogli
w noszeniu desek na Heluszu.
Jeszcze w piątek chęć pomocy

Wtorek
1 III

Środa
2 III

W. Śmiech

L. Puchyr

8 III
W. Śmiech
15 III
W. Śmiech

Czwartek
3 III
G. Ziółek

9 III
L. Puchyr
M. Potoczny
16 III
L. Puchyr

Piątek
4 III
Ł. Rzepa

10 III

12 III
Ł. Rzepa

17 III
G. Ziółek

18 III
Ł. Rzepa

Tenis stołowy
zadeklarowało 8 chłopców. Ale
w sobotę rano pojechało tylko
trzech. Reszta tłumaczyła się, że
nie pozwolili rodzice. Pomniejszona brygada włożyła jednak w pracę
całe swoje serce i wykonała pełny
zakres robót. Za ofiarną pomoc
ministranci otrzymali nie tylko
pieczoną kiełbaskę...

20.02. w Rzeszowie odbyły się Mistrzostwa Województwa Seniorów.
Wyniki naszych zawodników:
- Mistrz Województwa 2011 - K. Marcinowski, 3 m. - D. Kiełb,
5 m. - K. Zieliński.
- deble: 1 m. - Klag/Marcinowski, 2 m. - Dziukiewicz/Kiełb,
3 m. - Adamski/Zieliński.
- miksty: 3 m. - Kamil Dziukiewicz/Andżelika Maciąg (UKS Stalowa
Wola).
19.02. w Stalowej Woli odbył się III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny. Wyniki naszych zawodników: 4 m. - P. Oziębło, 8 m. - M. Mroczka,
15 m. - M. Rejterowski, 18 m. - G. Woźny, 19 m. - K. Guzowski.
19.02. w Urzejowicach odbył się III Podokręgowy Turniej Żaków.
Wyniki naszych zawodników: 1 m. - A. Suchy, 2 m. - J. Zastyrec,
3 m. - A. Rejterowski, 6 m. - J. Kondrat.

Aktualne wyniki
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.

V Liga

Siódemka Rzeszów - PKS KOLPING IV 5 : 10

Punkty: Mroczka - 4,5, Woźny - 2,5, Rejterowski - 2, Guzowski - 1.

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:

Autokarowa Pielgrzymka do Włoch na
Beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II
28/29.04 - 04.05.2011
Dzień 1. 28/29.04. Kraków - Padwa. Dzień 2. 30.04. Padwa - Rzym.
Dzień 3. 01.05. Rzym - Msza św. Beatyfikacyjna. Dzień 4. 02.05. Rzym.
Dzień 5. 03.05. Asyż - Tarvisio. Dzień 6. 04.05. Kraków.
Cena: 1250 zł + 25 euro.
Telefony kontaktowe w Jarosławiu: 16 621 61 13, kom. 796 567 810.
Wyjazd z Jarosławia z parkingu Frac ok. godz. 18.00.
Pielgrzymka jest prywatną inicjatywą Biura Turystycznego „Centrum”.

od wtorku do piątku 16.00 - 17.00
1. Barbara Slawiczek, Łucja
Stochmańska (wtorek);
2. Andrzej Szczygieł (środa);
Swoją pomoc zadeklarowali też:
dwiga Leżucha.

Każdy może
pomóc!

1%

3. Romana Wardyga (czwartek);
4. Halina Horeczy, Monika Czarniecka (piątek).
Albina Trojnar, Maria Kowal, JaDo PIT wpisujemy:
-„Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu”

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



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 27 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 6 III 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Armia Pana + Wspólnota osób zbierających składki na
inwestycje
PONIEDZIAŁEK – Róża XIII św.
Kingi - p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
WTOREK – Krąg I św. Wojciecha +
Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
ŚRODA – Krąg II - św. Marka + Krąg
IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
CZWARTEK – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII Jana
Vianney’a
PIĄTEK - KSM + Zespół muzyczny
SOBOTA – OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. W poniedziałek odbędzie się
spotkanie Kręgu Biblijnego.
3. We wtorek (1 III) na Mszy św.
o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie
dla rodziców i dzieci z kl. II przed
I Komunią św. Będzie też rozdanie
książeczek w czasie Mszy św.
4. W środę (2 III) spotkanie dla
gimnazjalistów z kl. I rozpoczyna się
nabożeństwem o godz. 17.30.
5. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy
czwartek modlimy się o powołania
kapłańskie. W piątek rano odwiedziny u chorych, po południu spowiedź
św. od godz. 16.00.
W sobotę na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 28
II 2011 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 8 m. 1-15 oraz 5 III

2011 (sobota rano) os. Kombatantów
bl. 8 m. 16-25.
7. Za tydzień taca przeznaczona
jest na potrzeby Seminarium Duchownego.
8. Za tydzień w niedzielę zmiana Tajemnic Różańcowych o godz. 17.00,
a dla Róż dziecięcych po Mszy św.
o godz. 11.00. Będzie też zebranie
Koła Misyjnego.
9. W podziemiach kościoła czynny
jest 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.
10. W przedsionku kościoła znajduje
się jeszcze numer „Dobrych Nowin”
poświęcony Janowi Pawłowi II. Prosimy o zabranie do domów.
11. Dziękujemy za ofiary na tablice
smoleńskie, figury świętych w Heluszu i na Relikwiarz Jana Pawła II.

Helusz - sala konferencyjna gotowa

Niedziela 27 II
8:00

++ Maria i Franciszek.

9:30

W 26 roczn. ślubu o łaski Boże,
zdrowie i błogosł.

11:00

80-lecia urodzin - Msza św. dziękczynna z prośbą o łaski i siły dla
Teresy.

12:15

O Boże błogosł. i dary Ducha
Św. dla Krzysztofa w 18 roczn.
urodzin.

16:00

+ Marek Pawlik (24).

18:00

Za parafian.
Poniedziałek 28 II

7:00
18:00

1) + Marek Pawlik (25).
2) ++ Maria i Andrzej.

7:00

1) ++ Edward i Aniela.
2) + Aleksander Swaryczewski
(począt. greg.).

18:00

1) + Marek Pawlik (26).
2) + Anna Kaniak w 8 roczn.
śmierci.
3) ++ Marianna i Andrzej.

7:00

+ Aleksander Swaryczewski (2).

18:00

1) + Marek Pawlik (27).
2) + Antoni w 24 roczn. śmierci.

7:00

1) + Marian Nosek w 15 roczn.
śmierci.
2) + Aleksander Swaryczewski
(3).

18:00

1) O potrzebne łaski i dary Ducha
Św. dla kapłanów z naszej parafii
/int. z Bractwa Najśw. Sakramentu/.
2) + Marek Pawlik (28).

7:00

1) + Alesander Swaryczewski
(4).
2) ++ Kazimierz, Piotr w 1 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Zdziebko Adam w 4 roczn.
śmierci.
2) + Marek Pawlik (29).

7:00

1) Dziękczynna za 50 lat życia
Anny z prośbą o błogosł. Boże
i opiekę Matki Najświętszej na
dalsze lata życia.
2) + Aleksander Swaryczewski
(5).

18:00

1) + Tadeusz Wysocki w 7 roczn.
śmierci.
2) + Marek Pawlik (koniec greg.).

8:00

1) Za parafian.
2) + Aleksander Swaryczewski
(6).

9:30

+ Kazimierz w 24 roczn. śmierci.

11:00

++ Regina Dałomis w 2 roczn.
śmierci oraz Franciszek, Feliks
i Anna.

12:15

++ Krystyna w 2 roczn. śmierci
i Marian Turowscy.

16:00

1) + Józefa Złomko w 8 roczn.
śmierci.
2) Dziękczynna za 10 lat niepełnosprawnych grupy „Samarytanin”.

18:00

O błogosł. Boże i łaski w codziennym życiu dla Rodziny Kaczmarskich.

Wtorek 1 III

Środa 2 III

Czwartek 3 III

Piątek 4 III

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
19.02.2011 r. os. Kombatantów bl.
7 m. 16-25. Sprzątali i ofiara: UszAdaptacja dawnego „grzybka” nad strumyczkiem daje duże mozliwości dodatkowska, Gumińska, Kiper. Ofiara:
Olesek, Szymuś. Razem – 75 zł na kowego wykorzystania Ośrodka w Heluszu na wszelkiego rodzaju konferencje
i szkolenia. Jeszcze tylko na wiosnę mała adaptacja ściany frontowej i „tancbuda”
środki czystości i kwiaty.
21.02.2011 r. os. Kombatantów upodobni się do staropolskiego dworku.
bl. 7a m. 1-10. Sprzątali i ofiara:
B. Sawa, J. Nauka, B. Wysocka +
Mateusz, L. Nowak. Razem – 36 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
Dziękujemy za ofiary na Tablice
smoleńskie, na relikwiarz Jana
Pawła II i figury świętych na
Heluszu:

Ziobrowscy (figury świętych
+ tablice smoleńskie); S. i J.
Mikuła, R. Śliwa, L. Tomkiewicz, S. Majsterkiewicz, B. i W.
Dąbrowscy (relikwiarz). Razem
- 400 zł.

Sobota 5 III

Niedziela 6 III

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

03.03.84 – Władysław Kazimiera K.

w rocznicę śmierci:

28.02.83 – Jan Łazarz
27.02.84 – Piotr Mucha
27.02.88 – Maria Bałuch
28.02.91 – Jan Fusek
28.02.03 – Anna Kaniak
02.03.87 – Antoni Głąb
03.03.87 – Jakub Dec
04.03.89 – Henryk Sobola

01.03.90 – Stanisław Brzeziński
02.03.90 – Helena Turczyn
03.03.90 – Adam Mielniczek
05.03.95 – Helena Srebrniak
03.03.96 – Marian Nosek
02.03.03 – Józefa Złomko
01.03.06 – Józef Uderkiewicz
04.03.07 – Adam Zdziebko
04.03.07 – Maria Bojarska
02.03.08 – Cecylia Polucha
04.03.09 – Regina Dałomis

