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Wielki Post Chrystusowy i nasz

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

List pasterski Metropolity Przemyskiego na I Niedzielę Wielkiego Postu a.d. 2012
Drodzy Bracia z Nim, nie eliminuje z Jego i naszej
bliskości szatana, Złego Ducha.
i Siostry,
Apostoł będzie przypominał, że
E w a n g e l i a ś w. chrześcijanie są włączeni w walkę
Marka w bardzo nie z potęgami tego świata, ale
skondensowany, z szatanem (por. Ef 6,12). I to
żeby nie powie- nie tylko w czasach apostolskich.
dzieć – lakoniczny – sposób re- Dziś także trwa walka z Księciem
lacjonuje kuszenie Pana Jezu- Ciemności. Mówił o tym Papież
sa na pustyni i początek Jego Paweł VI, przypominał Jan Paweł
działalności publicznej. W kilku II, a Kościół poucza: Szatan,
krótkich zdaniach zawiera się jednak nieprzeciętny ładunek treści
i to niełatwej do przyjęcia. Dla
współczesnego człowieka może
być niezrozumiały tak długi, bo
40-dniowy post. I to jaki post!.
Nic w owe dni nie jadł - zrelacjonuje inny ewangelista (Łk
4,2). Taki post osłabia ciało, ale
umacnia człowieka w inny sposób,
porządkuje go od wewnątrz, scala
duchowo, ale drażni szatana, który
usiłuje dokonać próby sił.
Szatan przystępuje do Jezusa, kusi
Go na różne sposoby, dając dowód
swego zaślepienia pychą a może
i niewiedzą - Kim naprawdę jest
Jezus? Pan Jezus odtrąca pokusy
a umocniony postem i 40-dniową,
intensywną modlitwą, rozpoczyna
swoją misję od zachęty: Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię
(Mk 1,15)
Wartość naszego postu
Rozpoczynamy liturgiczny czas,
który nazywamy Wielkim Postem. Rzeczywiście wielki to
powinien być okres w życiu ludzi
wierzących. Warto sobie postawić
pytanie: czy będzie to post większy
niż dotychczas, czy będzie to post
Wielki? Trzeba uczynić wiele,
aby kolejnych 40 dni roku liturgicznego pomogło pogłębić naszą
wiedzę i wiarę, pomogło odczytać
wyzwania czasów, w których żyjemy i przeniknąć je tym, co tylko
chrześcijanie posiadają i czym
mogą ubogacić świat. A będzie to
możliwe, jeśli nawrócimy się i naprawdę uwierzymy w Ewangelię.
Zauważcie, Drodzy Bracia i Siostry, że bliskość Chrystusa, a nawet
miłość do Niego i zjednoczenie

tylko zdolnościom i siłom niejednego już zwiodła.
Metodą szatana jest kłamstwo.
A ileż tego kłamstwa, manipulacji,
fałszywych oskarżeń i niedotrzymanych obietnic krąży między
nami i po całym świecie?! Jakże
łatwo ludzie idą za fałszywymi
prorokami także dziś.

W styczniowym numerze jednego
z katolickich pism zamieszczono
wywiad z panią Marguerite Peeters, dyrektorem brukselskiego
Instytutu na rzecz Dialogu Międzykulturowego, w którym autorka, znana ze swych katolickich
przekonań zauważa, że nadchodzą
rewolucyjne zmiany polityczne
i kulturowe na skalę światową.
Potrzebna jest nowa ewangelizacja, do której zachęca Ojciec
Święty, ale najpierw trzeba dobrze
rozeznać sytuację. Zauważmy, że
ta nowa kultura globalna wyrasta
z postmodernizmu, który promuje
relatywizm moralny, aborcję, małżeństwa jednopłciowe, homoseksualizm itd. … a wszystko to dzieje
się przez globalne, światowe,
polityczne ukierunkowanie tejże
rewolucji kulturowej, wykluczają„władca tego świata” (J 12,31) cej Boga i Jego przykazania.
działa podstępnie także i dziś.
Każdy człowiek oprócz własnej Ponieważ jednak wiary chrześpożądliwości i złego wpływu in- cijańskiej nie da się oddzielić od
nych, doświadcza również pokus życia, zatem Kościół musi oceniać
ze strony szatana, tym większych tzw. nową etykę i przestrzegać
im mniej zdaje sobie z tego spra- przed wypaczeniami. Nie wolwę (JP II, 18. III.1979). Ostateczne no zapominać, że pierwszym
zwycięstwo jest jednak po stronie i głównym ewangelizatorem jest
Chrystusa, ale kruchość naszego
dokończenie na str. 2
ludzkiego myślenia i ufanie swoim

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa

I CZYTANIE: Rdz 9,8-15
Przymierze Boga z Noem po potopie

REFREN PSALMU: Drogi Twe,
Panie, to łaska i wierność.
II CZYTANIE: 1 P 3,18-22
Woda chrztu nas ocala

EWANGELIA: Mk 1,12-15
Jezus był kuszony przez szatana,
aniołowie zaś Mu usługiwali

Duch wyprowadził Jezusa
na pustynię. Czterdzieści dni
przebył na pustyni, kuszony
przez szatana. Żył tam wśród
zwierząt, aniołowie zaś Mu
usługiwali. Po uwięzieniu Jana
przyszedł Jezus do Galilei
i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
„Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”.

16. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa
ulicami miasta

NMP Królowa Polski - Kolegiata

25-28 Marca
Rekolekcje parafialne
ks. Włodzimierz Strogusz

2. IV. g. 18.00
Bierzmowanie
Bp Adam Szal

2. IV. g. 20.00

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

2 III godz. 19.00

Bp Adam Szal

Osiedle Kombatantów

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

List pasterski Metropolity Wielki Post, to szczególna okazja
Przemyskiego na I Nie- do rekolekcyjnego rachunku su- Skarbonki * Baranki * Paschaliki
mienia, do nawrócenia, spowiedzi Wielkanocne Dzieło Pomocy Chorym i Niepełnosprawnymi
dzielę Wielkiego Postu
dokończenie ze str. 1
Duch Święty. Jemu trzeba zaufać, polecać nasze nadzieje
i niepokoje, ale z Nim trzeba
też współpracować, użyczać Mu
swoich ust i wszystkich sił. Wyżej
wymieniona autorka mówi dalej,
że potrzebna jest społeczna, a nie
tylko indywidualna reakcja wobec
promowanych rozluźnień moralnych. Potrzebna jest wspólna,
zbiorowa reakcja społeczeństw
i narodów. Naród polski – jak
napisała - szczególnie dobrze
wie, co to przeciwstawianie się
i walka… Pokazał, że jest odważny i szlachetny. Łatwiej niż
inne narody, prawie intuicyjnie
rozpoznaje strategie manipulacyjne i ideologiczne projekcje…
Opatrznościową rolę odegrał
Jan Paweł II, papież Polak…
Odwaga bohaterów – bł. Jerzego Popiełuszki czy kard. Stefana
Wyszyńskiego stanowiła dla
nas wzór do naśladowania
i podtrzymywała na duchu.
Wszystkie te elementy odkryły
światu duszę waszego narodu
i sprawiły, że został pokochany
… dlatego oczekuje się szczególnie od narodu polskiego,
aby jeszcze raz pokazał swą
odwagę i kreatywność wobec
nowego wyzwania - kończy swój
wywiad dyrektorka brukselskiego
Instytutu (w: Moja Rodzina, nr 1,
2012, 4-5).

i postanowienia poprawy, to czas
głębszej modlitwy i kontemplacji
Krzyża, który dla Jana Pawła II
i dla każdego z nas jest bramą zbawienia. Niech owocnie skorzystają z tej aktualnej duszpasterskiej
inicjatywy parafie przeżywające
peregrynację Wielkopiątkowego
Krzyża Papieskiego.

Początek Wielkiego Postu, to
w Polsce Tydzień Modlitw
o Trzeźwość narodu. Zwracam
się do wszystkich z zachętą
do pokuty, nawrócenia i wiary
w Ewangelię, do gorliwszej modlitwy za Kościół i Ojczyznę. Apeluję do przeżywających uwikłania
w nałogi, aby poderwali serca
i podjęli trud pracy nad sobą: korzystajcie z pomocy lekarza czy
grupy wsparcia, ale pamiętajcie
o skorzystaniu z pomocy Bożej.
Wszyscy modlimy się za Was
o dar wytrwania.
Wielki Post to przede wszystkim
czas łaski i wielkiego miłosierdzia Bożego dla nas wszystkich.
Niech w rodzinach nie zabraknie modlitwy za emigrantów
i przebywających poza granicami
Ojczyzny. Ich walka o sukces
nie zawsze usłana jest różami.
Wspierajmy ich szczerą, życzliwą miłością w podtrzymywaniu
wiary i poczuciu godności mimo
przeżywanych trudów.

Nowe perspektywy nadziei
Zauważcie Bracia i Siostry, że
ufają nam ludzie z zewnątrz, ale Papież Benedykt XVI budzi swym
co ważniejsze, ufa nam Bóg. Czy nauczaniem nadzieję i zachęca
Kościół do nowej ewangelizacji,
godzi się Go zawieść?
czyli do pracy nad żywotnością
„Kościół jest naszym domem” naszej wiary. Jest w tym realistą,
– uświadamiamy sobie coraz bo przypomina, ż sukces nie jest
intensywniej w tym roku, a troska imieniem Pana Boga, że trudo atmosferę wewnętrzną Kościoła ności, upadki, cierpienie, wysiłek
spoczywa na każdym z nas i na i krzyż prowadzą człowieka ufająnas wszystkich. Widzimy jak pla- cego Bogu do zmartwychwstania
nowo atakowany jest dziś Kościół i zwycięstwa. Trud pogłębianej
przez różne środowiska libertyń- i odważnej wiary leży u podstaw
skie, ateistyczne i masońskie. Nie sukcesu nowej ewangelizacji. To
oszczędzają Kościoła liberalne zadanie dla każdego z nas.
telewizje i takież pisma. Nawet
rządowe instytucje, niby promu- Zawsze chodzi o służbę Panu
jąc pluralizm medialny, ostatnio Bogu i nie ma znaczenia nasza
zdyskryminowały katolicką te- funkcja ani miejsce w ludzkiej
lewizję, co na szczęście budzi hierarchii ważności, ale to, czy
świadomość narodu. Jeszcze wszystko i zawsze czynimy dla
bardziej niebezpieczne są rozłamy Niego i czy z Nim idziemy odwewnątrz Kościoła, ujawnia- ważnie przez życie. Przybity
jące nawet wśród duchownych do krzyża i Zmartwychwstanieposłuszeństwo przełożonym ły Boży Syn podnosi każdego
i pasterzom. To jest bolesne, ale człowieka i przynosi nam nowe
trzeba o tym mówić i zachęcać się życie. Nie odtrącajmy tej powzajemnie do zwyczajnej pokory mocnej, Chrystusowej dłoni.
w duchu posłuszeństwa Kościoło- Na wielkopostny czas modlitwy
wi, Papieżowi i pasterzom, którzy i nawrócenia całym sercem błostawiają niekiedy wymagania gosławię.
Abp Józef Michalik
trudne, ale zgodne z Ewangelią
Przemyśl, 26 lutego 2012 r.
i dlatego twórcze.

Zmartwychwstałego. Jest również
znakiem miłosierdzia na wielkanocnym stole. Paschaliki mogą
być wykorzystane podczas liturgii
Wielkiej Soboty, w czasie poświęcenia wody, ognia i Paschału,
a później mogą być zapalone podczas uroczystego śniadania wielkanocnego. Pięknym zwyczajem
byłoby, gdybyśmy zanieśli światło
Zmartwychwstałego Chrystusa na
groby swoich bliskich zmarłych
z modlitwą „a światłość wiekuista
niechaj Wam świeci”.
3. Propozycja trzecia to baranek
wielkanocny.
Okres Wielkiego Postu związany jest z pełnieniem uczynków
miłosierdzia chrześcijańskiego.
Rozważając mękę i śmierć Jezusa
Chrystusa podczas nabożeństw
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
pamiętajmy o słowach naszego Mistrza: „Bo byłem głodny,
a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem
nagi, a przyodzialiście Mnie...”
(Mt 25,36).

Baranek Wielkanocny poświęcony w Wielką Sobotę to symbol dobrowolnie przyjętej ofiary przez
Chrystusa dla zbawienia świata.
Niech ofiarna miłość Chrystusa
do każdego z nas będzie okazją
i dla nas do podzielania się miłością miłosierną z potrzebującymi.
Otoczmy troską chorych i niepełnosprawnych.

Do głębszego przeżywania Tajemnicy Miłości Miłosiernej, Caritas
Archidiecezji Przemyskiej po
raz kolejny przygotowała propozycję Jałmużny Wielkopostnej.
1. Propozycja pierwsza to skarbonki wielkopostne, materiały
katechetyczne oraz plakaty.
Pragnieniem Caritas jest, aby
w każdej rodzinie naszej Archidiecezji zagościła skarbonka,
do której wszyscy domownicy,
rodzice wraz z dziećmi, przez
cały okres Wielkiego Postu, będą
składać swoje ofiary. Rezygnując
z różnych rzeczy czy przyjemności podzielmy się z najbardziej potrzebującymi zwłaszcza z chorymi
i niepełnosprawnymi. Skarbonki
będą rozdawane w szkołach.
Ofiary ze skarbonek prosimy
przynieść do kościoła i złożyć
jako dar ołtarza na Mszy świętej
w Wielki Czwartek
lub w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,
a duszpasterze
przekażą je do
Caritas Archidiecezji.

Caritas przemyska prosi
o ofiarę 7 zł za paschalik i 5 zł
za baranka.
Zarówno skarbonka wielkopostna, paschalik jak i baranek
wielkanocny będą symbolicznym
wyrazem naszego miłosierdzia
wobec najbardziej potrzebujących, a zebrane pieniądze pomogą w leczeniu chorych dzieci
i w zorganizowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
okazane wrażliwe i otwarte serce
2. Propozycja dru- oraz życzymy wielu łask od
ga to wielkanocne Zmartwychwstałego Chrystusa.
paschaliki.
Z poważaniem
ks. Artur Janiec
Dyrektor Caritas
Paschał jest symArchidiecezji Przemyskiej
bolem Chrystusa
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Świetlica „U KOLPINGA”

Udana zabawa

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

Wodzireje

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

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

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

Piątek
9 III
16 III
23 III
30 III

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
W zabawie uczestniczyło ok. 40 par. Głównym organizatorem były Kręgi Domowego
Kościoła, ale większość uczestników była spoza Ruchu Światło-Życie. Wspaniała atmosfera zabawy, to zasługa przede wszystkim wodzirejów czyli Sławka i Justyny.

Tenis stołowy

J. Flaumenhaft

w każdy wtorek i środę od godz. 16.00

Każdy może pomóc !

Tenisiści stołowi PKS Kolping-Jarosław zdominowali rozegrane
w Rzeszowie 19 lutego Mistrzostwa Województwa Seniorów.
Gry indywidualne:
złoty medal - Dariusz Kiełb; srebrny - Krzysztof Marcinowski; 5 m.
- Kamil Dziukiewicz.
Gry deblowe:
złoty medal - D. Kiełb/K. Marcinowski; srebrny - J. Flaumenhaft/K.
Zielinski; brązowy - Ł.Adamski/K. Dziukiewicz.

K. Zieliński

Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:

D. Kiełb

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.

K. Marcinowski

W dniu 18 lutego odbył się w Stalowej Woli III Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny Żaków z udziałem
45 zawodników.
Bardzo dobrze wypadli zawodnicy PKS Kolping-Jarosław, gdyż
w finale Antoni Rejterowski wygrał z Jakubem Kondratem. Jakub, aby dojśc do finału pokonał
w ćwierćfinale 3:1 Karola Angrysa
z KS Łańcut, a w półfinale 3:0
Dominika Stańko z PUKS Arka Na zdjęciu od prawej: Rejterowski,
Kondrat, Stańko i Angrys.
Łętownia.

24 marca 2012
12.00 - Eucharystia w Archikatedrze - przewodniczy abp Józef
Michalik
Zapisy u ks. Daniela Odora



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 26 II 12 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.
godz. 16:00 - J. Gwóźdź,
T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik,
J. Drapała, Z. Mosiężny,
W. Bis.
Niedziela 4 III 12 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
PONIEDZIAŁEK – Armia Pana
+ Wspólnota osób zbierających
składki na inwestycje
WTOREK – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII
- p. Chomik
ŚRODA – Róża XVI św. Klary p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
CZWARTEK – Krąg I św. Wojciecha + Krąg V św. Augustyna +
Róża XII św. Barbary - p. Bąk
PIĄTEK - Krąg II - św. Marka +
Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
SOBOTA – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII
Jana Vianney’a
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

18.02.2012 r. os. Kombatantów bl.
8 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Waszczuk, Foryś, Duchań. Razem – 30
zł na środki czystości i kwiaty.
20.02.2012 r. os. Kombatantów
bl. 8 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Fedanowie, Puka, Drybała. Ofiara: Żurawscy, Szumigraj (bl. 9).
Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.
Kancelaria parafialna

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym i koronka do Bożego
Miłosierdzia. Ofiary zbierane
w czasie Gorzkich Żali przeznaczone są na zakup kwiatów do
Bożego Grobu.
2. We wtorek (28 II) na Mszy św.
o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzieci z kl. II
przed I Komunią św. Eucharystia
będzie połączona z poświęceniem
i rozdaniem modlitewników I
komunijnych.
3. W każdy wtorek Wielkiego
Postu małżeństwa z naszej parafii
zapraszają do Kaplicy Miłosierdzia
Bożego o godz. 17.15 na modlitwy
o „Trzeźwość naszych rodzin”.
4. 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 (2
III) Droga Krzyżowa w terenie
rozpocznie się o godz. 19.00
na oś. Kombatantów. Prowadzi
Akcja Katolicka, Oaza Rodzin
i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Zabieramy ze sobą pochodnie
i świece. Bardzo zachęcamy do
pielęgnowania tej wyjątkowo
cennej tradycji udziału w drodze
krzyżowej osiedlowej.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 27
II 12 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 9 m. 16-25 oraz
3 III 12 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 10 m. 1-12.
6. 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.
7. Za tydzień w niedzielę zmiana
Tajemnic Różańcowych.
8. Koło Misyjne i Bractwo MB
Szkaplerznej w 20 roczn. śmierci
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
26.02.00 – Ireneusz i Monika O.
03.03.84 – Władysław Kazimiera K.

Czynna od poniedziałku do w rocznicę śmierci:
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz 28.02.83 – Jan Łazarz
17.00-17.30.
27.02.84 – Piotr Mucha
Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki Miesiąca.

pierwszego Proboszcza organizuje
10 marca (sobota) wyjazd do Zarzecza k/Niska na grób śp. ks. Antoniego Ślusarczyka. Koszt 30 zł. Wyjazd w dniu 10 marca o godz. 9.00
z placu przed marketem Frac.
Powrót ok. godz. 15.00. Zapisy
w kiosku.
9. Tradycyjnie w okresie Wielkiego Postu ogłaszamy konkurs na
najlepszą palmę, pisankę, serwetkę
i wielkanocny stroik. Prosimy
składać je w kancelarii.
10. Pragnieniem Caritas jest, aby
w każdej rodzinie naszej Archidiecezji zagościła wielkopostna skarbonka, do której wszyscy domownicy, rodzice wraz z dziećmi, przez
cały okres Wielkiego Postu, będą
składać swoje ofiary. Rezygnując
z różnych rzeczy czy przyjemności podzielmy się z najbardziej potrzebującymi zwłaszcza
z chorymi i niepełnosprawnymi. Skarbonki były rozdawane
w szkole. Zebrane ofiary ze skarbonkami przyniesiemy jako dar ołtarza
w Wielki Czwartek lub w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
11. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas
można nabyć w kiosku. Minimalna
cena 7 zł za paschalik i 5 zł za
baranka. Cały dochód Caritas przeznaczy na pomoc osobom chorym
i niepełnosprawnym.
12. W podziemiach kościoła jest
już czynny punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy we
wszystkie wtorki i środy lutego od
godz. 16.00 do sali komputerowej.
Zachęcamy aby 1% z odpisu przekazywać na rzecz Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga.
13. 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.
Tydzień temu w kościele było 143
dzieci z naszej parafii.

27.02.88 – Maria Bałuch
28.02.91 – Jan Fusek
26.02.96 – Zdzisław Gajewski
26.02.96 – Antoni Sobień

28.02.03 – Anna Kaniak
27.02.11 – Marek Mierzejewski
02.03.87 – Antoni Głąb
03.03.87 – Jakub Dec
01.03.90 – Stanisław Brzeziński
02.03.90 – Helena Turczyn
03.03.90 – Adam Mielniczek
03.03.96 – Marian Nosek
02.03.03 – Józefa Złomko
01.03.06 – Józef Uderkiewicz
02.03.08 – Cecylia Polucha

Niedziela 26 II
8:00

+ Helena - int. od Rodziny.

9:30

+ Marek Mierzejewski w 1 roczn.
śmierci.

11:00

+ Wiera Dziurgot w 1 roczn.
śmierci.

12:15

++ Marianna, Andrzej, Kazimierz.

16:00

1) + Lesław Idzik w 13 roczn.
śmierci.
2) + Stanisław w 25 roczn. śmierci - int. od Rodziny.

18:00

Za parafian.
Poniedziałek 27 II

7:00
18:00

1) ++ Maria, Franciszek.
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek 28 II

7:00

18:00

1) + Anna Kaniak w 9 roczn.
śmierci.
2) O dary Ducha Św. dla kapłanów, którzy pracują i pracowali
w naszej parafii oraz o radość
życia wiecznego dla ks. Antoniego, Mariusza i Piotra - od Róży
św. Kingi.
Środa 29 II

7:00

18:00

1) ++ Andrzej, Maria.
2) Z prośbą o zdrowie dla chorych
i szczęśliwą operację dla Stanisławy z Róży św. Klary.
Czwartek 1 III

7:00

18:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla kapłanów pracujących
w naszej parafii - int. od Bractwa
Najśw. Sakramentu.
2) + Antoni w 25 roczn. śmierci.
Piątek 2 III

7:00
18:00

1) ++ O radość życia wiecznego
dla Kazimierza i Piotra.
2) + Helena Lech.
Sobota 3 III

7:00

18:00

1) + Tadeusz Wysocki w 8 roczn.
śmierci.
2) ++ O życie wieczne dla Stefanii, Stanisława, Marii, Mieczysława.
Niedziela 4 III

8:00

++ Kazimierz i zmarli z Rodziny.

9:30

+ O radość życia wiecznego
dla Mariana Noska w 16 roczn.
śmierci.

11:00
12:15

+ Adam Zdziebko w 5 roczn.
śmierci.

16:00

O błogosł. Boże, opiekę MB
i dary Ducha Św. dla Nikodema
w 10 roczn. urodzin.

18:00

1) Za parafian.
2) ++ Regina Dałomis w 3 roczn.
śmierci, Franciszek, Feliks, Anna
Dałomis.

