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44. Tydzień modlitw o trzeźwość narodu
Komunikat Duszpasterski z okazji
44 Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu
„Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości”

1. Obserwujemy wielkie zapotrzebowanie na apostolstwo trzeźwości.
2. Istnieje konieczność wielkiej modlitwy i włączenia się do abstynencji od napojów alkoholowych.
3. Motywacje:
- z miłości do Boga,
- z miłości do Matki Najświętszej,
- w nawiązaniu do programu Wielkiej Nowenny,
podczas której wypowiadaliśmy słowa: „Królowo
Polski przyrzekamy wypowiedzieć walkę pijaństwu
i rozwiązłości”,
- z miłości do ludzi uzależnionych.
4. Istnieje duszpasterskie zapotrzebowanie na
poważne potraktowanie ruchu abstynenckiego
w naszej Ojczyźnie.
Na ofiarną pracę trzeźwościową z serca błogosławię.
Abp Józef Michalik
Arcybiskup Metropolita Przemyski
9 marca

Środa Popielcowa

Świeca na drogę krzyżową, procesję,
pochody
* nie cieknie
* wiatr nie zgasi płomyka
* jest bezpieczna
w ręku dziecka
Wkład typu „tea light”
dostępny w każdym
sklepie.

Dwie postawy wobec prawa Bożego

REFREN PSALMU: Bądź dla
mnie, Panie, skałą ocalenia.
II CZYTANIE: Rz 3,21–25a.28

Człowiek osiąga usprawiedliwienie
przez wiarę

EWANGELIA: Mt 7,21–27

Dom zbudowany na skale i dom
zbudowany na piasku

...„Nie każdy, który mi mówi:
»Panie, Panie«, wejdzie do
królestwa niebieskiego, lecz ten,
kto spełnia wolę mojego Ojca,
który jest w niebie...

12. III. g. 15.30
Koncert Laureatów
XII Wojewódzkiego Konkursu
„Sacrum w literaturze i sztuce”

połączone z koncertem
Tomka Kamińskiego
Prywatne Gimnazjum
Sióstr Niepokalanek

13 Marca

Rozpoczynamy Wielki Post. przypomnieniem osoby i nauczaW tym roku, naznaczonym tak nia Papieża Polaka. Oczywiście,
bardzo oczekiwaną beatyfikacją wielkopostny program modlipapieża Jana Pawła II, będzie
dokończenie na str. 2
to przeżywanie szczególne, z

w kiosku

I CZYTANIE: Pwt 11,18.26–28

Promyczki Dobra
Koncert w kościele

Wielki Post z wielką beatyfikacją w tle

Nowość !

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

2. IV. g. 19.30

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa

Droga Krzyżowa
ulicami miasta
Rocznica śmierci JP II
Możesz
pomóc !

11 III godz. 19.00
Osiedle Słoneczne
i Tysiąclecia
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz.
17.00
- dla dorosłych: piątek
godz.17.00

Uroczystości Katyńskie
z poświęceniem
„tablic Smoleńskich”

11. IV. g. 11.00
Bp Adam Szal



Chrystus Królem

ABBA: REKOLEKCJE
Z JANEM PAWŁEM II
Wejdź do swej izdebki, słuchaj
Ojca w niebie i mów do Niego. Taką zachętą, zaczerpniętą
z galilejskich nauk samego Jezusa, możemy rozpoczynać kolejne
dni naszej rekolekcyjnej drogi.
Fundamentem duchowym każdego dnia oktawy jest medytacja
w duchu starej tradycji lectio
dwina (czytania duchowego). Poszczególne wezwania Modlitwy
Pańskiej będziemy chcieli rozważyć w oparciu o wybrane teksty
tradycji Starego Testamentu i odnaleźć ich echo w modlitwie uczniów Jezusa (por. Mt 6,9-13; Łk
11,2-4) w pismach Nowego Przymierza. Usłyszymy je na judejskich drogach Mistrza z Nazaretu
i w paschalnym Wieczerniku,
Ogrodzie Oliwnym i na Kalwarii,
ale także w życiu modlitewnym
rodzących się apostolskich wspólnot Kościoła.
Lekturę tych rozważań można
uzupełnić w poszczególnych
dniach wybranymi fragmentami
z Modlitewnika za wstawiennictwem Jana Pawia II (Medytacje
w dniu ostatnim, Dziękczynienia
rocznicowe, Różaniec, Angelus, Droga krzyżowa, Litania
Jasnogórska i do Opatrzności).
Jeżeli okoliczności pozwolą,
bardzo ubogaci nas adoracja
Najświętszego Sakramentu przeżywana jako duchowa pielgrzymka do rzymskiego grobu Sługi
Bożego. Ci, którzy mają taką
możliwość, niechaj postarają
się o nawiedzenie pobliskiego
kościoła lub miejsca, które odwiedził i gdzie modlił się Jan
Paweł II. Dobrze jest odszukać
i przypomnieć sobie nauki tam
wygłoszone lub wypowiedziane
słowa modlitwy.
W ożywieniu obecności Sługi
Bożego w naszej pamięci pomogą
zapewne jego wizerunki widoczne w naszym mieszkaniu. Mogą
to być fotografie watykańskie
z Janem Pawłem II, rzymskie dyplomy błogosławieństw przechowywane jako rodzinna „pamiątkarelikwia”. Warto sięgać po albumy
z dokumentacją fotograficzną
i biograficzną oraz osobistymi
świadectwami o Ojcu Świętym. Szczególną formą więzi
modlitewnej ze Sługą Bożym
może stać się lokalna, narodowa
i światowa solidarność wszystkich, którzy osobiście otrzymali
z rąk Jana Pawła II różaniec. Nie
mogą to być tylko „pobożne suweniry” do położenia w trumnie
lub zawieszenia w samochodzie,
lecz mają się stać prawdziwym

narzędziem błagania o potrzebne
łaski.
Dobrze będzie wziąć w tych
dniach do ręki wybrane teksty doktrynalne (encykliki i adhortacje) Jana Pawła II oraz
jego ostatnie książki: Pamięć
i tożsamość, Wstańcie, chodźmy, Tryptyk Rzymski, by odświeżyć swą pamięć i umacniać
więź duchową z Ojcem Świętym
„z dalekiego kraju”. W szcze
gólności warto zwrócić uwagę
na takie „papieskie tematy” jak:
człowiek przed Bogiem, kobieta i mężczyzna w rodzinie
i w Kościele, miejsce dziecka
w społeczeństwie. Istotą jednak
naszej rekolekcyjnej przygody
jest odnowa postawy dziecięctwa
Bożego wyrażanej w natchnionej
modlitwie Abba, Ojcze, odnowa
życia wiarą w Opatrzność Bożą,
odnowa osobistej świętości. Dobrym oparciem w tych zmaganiach jest św. Paweł Apostoł, którego milenijne urodziny wpisują
się w kalendarium trzydziestolecia między Jubileuszem Wcielenia Syna Bożego i Jubileuszem
Odkupienia w 2033 roku. Niechaj
jego słowa uwielbienia dla Boga
Ojca wprowadzają nas w progi
rekolekcyjnej oktawy:

Wielki Post z wielką bea- i o iskrze Bożego Miłosierdzia,
która stamtąd Kościołowi zaświetyfikacją w tle
dokończenie ze str. 1
tewny jest ten sam - to dużo
modlitwy, nabożeństwa Drogi
Krzyżowej i „Gorzkich żali”, to
śpiewy wielkopostne, pasyjne,
które wprowadzają nas w świat
współczucia z Jezusem, stającym
przed nami w swoim cierpieniu,
ponoszonym dla zbawienia świata, dla odkupienia człowieka.
Bo przecież tajemnica Odkupienia towarzyszy chrześcijanom
w życiu cały czas, jest tajemnicą
naszej wiary. Zbawiciel świata,
obiecany Mesjasz, przychodzi,
by swoją zbawczą mocą objąć
ludzkość. Według nauki objawionej, wszyscy ludzie na ziemi
są dziećmi Boga, naznaczonymi
podobieństwem do Niego. Cały
świat stworzony nosi znamię
Stworzyciela. „I widział Bóg, że
było dobre...” (por. Rdz 1) - to
zdanie opiewające działalność
Boga Stwórcy. A potem to „dobre” zostało włączone w świat
działania człowieka - obrazu
Boga, który ma panować nad
stworzeniem w Bożym imieniu.
To wielki plan Boga, w którym
kluczową rolę odgrywa Osoba,
nauka i przykład życia Jezusa
Chrystusa oraz działanie Ducha
Świętego. Całość dzieła stworzenia, odkupienia i uświęcenia skupia się jak w soczewce w Osobie
Jezusa Chrystusa, a kontynuatorem tego „programu” jest Kościół
przez Niego ustanowiony.
W tę tajemnicę, w jej przełożenie na życie, wpisuje się dziś bardzo czytelnie postać ukochanego
przez świat papieża Polaka Jana
Pawła II. Beatyfikacja jest wielkim uhonorowaniem jego życia.
Nadaje mu blask Bożej chwały.
Wobec tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia, którą
przeżywamy w Kościele po Świętach Wielkiej Nocy, a którą tak
bardzo uwypuklił Ojciec Święty
Jan Paweł II, jego wyniesienie
na ołtarze jest dla nas czymś bardzo oczekiwanym i potrzebnym.
Przypominamy sobie te okrzyki
wznoszone na Placu św. Piotra
już w dniu pogrzebu tego Papieża
- „Santo subito!” - Święty natychmiast! On sam na pewno tego nie
przewidywał, gdy mówił światu
o krakowskich Łagiewnikach o świątyni Bożego Miłosierdzia

ci. Zaświeci światu raz jeszcze 1
maja, podczas beatyfikacji Jana
Pawła II przez jego następcę na
Stolicy Piotrowej - Benedykta
XVI.

Wielki Post, który rozpoczyna
się od Środy Popielcowej, prowadzi chrześcijan do tajemnicy
Zmartwychwstania, ale i do wielkiej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Uświadamia nam również
sens tej beatyfikacji. Kościół wynosi bowiem na ołtarze człowieka
pełnego cnót chrześcijańskich,
który żył w nieustannej łączności
z Chrystusem, który wykorzystał
działanie sakramentów i poprzez
wielką modlitwę, wyrzeczenia
i pokutę zbliżył się w sposób
najpełniejszy do Boga i do źródeł
Jego Miłosierdzia.
Tajemnica naszej wieczności,
obecna w Wielkim Poście, tak
łatwo umyka nam sprzed oczu.
Jesteśmy zagonieni, zatroskani
o sprawy doczesne, zafascynowani współczesną techniką oraz
wieloma możliwościami, jakie
ona daje - ale przecież poza tym
wszystkim jest Boże przezna
czenie człowieka właśnie do życia
wiecznego! Dlatego człowiek powinien już tu, na ziemi, zatapiać
swoje życie w Bogu, analizować
tak często dawane nam przez
Pana Boga znaki, poszerzać swoją
świadomość Boskiej rzeczywis
tości i tym sposobem bardziej
przygotowywać się do swojej
wieczności. Ale nade wszystko
człowiek winien ukochać Boga
i żyć miłością do swojego bliźniego - to jest nasz bilet wstępu
do królestwa Bożego, gdzie znajdziemy swoje spełnienie.
Beatyfikacja Jana Pawła II dla
nas, Polaków, powinna być wielkim odnowieniem naszej wiary.
Przypomnieniem, że w Chrystusowym Kościele złożone są niesamowite dary, ale to od nas zależy,
czy i jak z nich skorzystamy.
Jedno jest pewne: Pan Bóg wraz
z Jezusem Chrystusem czeka na
każdego z nas ze swoją łaską,
a Duch Święty może uświęcić nasze życie indywidualne
i społeczne. Tylko zechciejmy to
zauważyć.
Ks. Ireneusz Skubiś
Niedziela 10/2011

„Niech będzie błogosławiony
Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa
Chrystusa!
On udzielił nam z wyżyn niebieskich
wszelkiego błogosławieństwa
duchowego w Chrystusie.
On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata,
abyśmy byli przed Nim święci
i nieskalani w miłości.
On przeznaczył nas, abyśmy się
stali Jego przybranymi dziećmi
przez Jezusa Chrystusa.
Takie było upodobanie Jego
woli,
aby był uwielbiony majestat Jego
łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowa52 księży żegnało ofiarą Mszy św. śp. ojca ks. Krzysztofa Mierzejewskiego.
nym” (Ef 1,3-6).

Chrystus Królem

Kulig LSO i Oazy
W sobotę 27 lutego b.r. ministranci lektorzy i oazowicze wraz
z ks. Mariuszem wybrali się na
kulig do Radawy. Podczas kuligu
podziwialiśmy piękne tereny i rzucaliśmy się śnieżkami. Zmarznięci

i zadowoleni ze smakiem zjedliśmy pieczoną kiełbasę i wypiliśmy
gorącą herbatę. Po posiłku została
rozegrana wielka bitwa śniegowa.
Po niej wszyscy we wspaniałych
humorach wrócili do Jarosławia.



Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
środa 15.00),
język polski: Janina Fedan,
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

Ten film warto zobaczyć !
„Jan Paweł II. Szukałem
Was...” to pełnometrażowy film
dokumentalny o przesłaniu, jakie
pozostawił po sobie Jan Paweł
II. Jak nasz Rodak w drodze do
świętości stał się największym
przywódcą duchowym i autorytetem moralnym świata. Film
ukazuje wyjątkowe miejsce Jana
Pawła II w historii kościoła oraz
to, jak Jego niezwykła osobowość,
naturalność, otwartość i poczucie
humoru łączyły ludzi na wszystkich kontynentach. Niezależnie od
statusu społecznego, wieku, wyznawanych wartości czy religii.

Duszpasterstwo Nauczycieli w Jarosławiu
we współpracy z Podkarpackim
Centrum Edukacji Nauczycieli
zaprasza na
SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE
„WSPÓŁCZESNE DYLEMATY PEDAGOGICZNO EDUKACYJNE WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI”

Poniedziałek
7 III
Sekcja
kulinarna
14 III
Sekcja
kulinarna
21 III
Sekcja
kulinarna
28 III
Sekcja
kulinarna

Wtorek
8 III
W. Śmiech
15 III
W. Śmiech

Środa
9 III
L. Puchyr
M. Potoczny
16 III

W. Śmiech

17 III
G. Ziółek

23 III

24 III

L. Puchyr

29 III

Piątek
12 III
Ł. Rzepa

L. Puchyr

22 III
W. Śmiech

Czwartek
10 III

30 III

18 III
Ł. Rzepa
25 III
Ł. Rzepa

31 III

L. Puchyr

1 IV
Ł. Rzepa

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

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

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

Tenis stołowy

które odbędzie się w Prywatnym Gimnazjum i Szkole Podstawowej
W dniach 26-27.02. odbył się w Brzegu Dolnym III Ogólnopolski
Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu, ul. Turniej Klasyfikacyjny Kadetów. Nasz zawodnik Hubert Żołyniak
Głęboka 1
zajął w nim miejsce 21-24 i z ilością 258 pkt. zapewnił sobie udział
w Mistrzostwach Polski bez eleiminacji.
PROGRAM SEMINARIUM:
1. 24 marca (czwartek)
Aktualne wyniki
prelegent: dr Andrzej Wronka
LKS Odra Głoska - PKS KOLPING 5 : 5
„ Oblicza okultyzmu - szokująca prawda. Sztuka pedagogicznej walki czy I Liga
Punkty:
Marcinowski
- 2,5, Klag - 1,5, Kuchuk - 1.
przesądzona przegrana szkolnictwa?”
II Liga
2. 13 kwietnia (środa)
Strzelec Frysztak - PKS KOLPING II 8 : 2
prelegent: mgr Wiesława Chwedoruk CIC (Matka Wawrzyna od Ducha Punkty: Zieliński - 1, Dziukiewicz - 1.
Świętego) „Strefy nauczycielskiego zasięgu”
III Liga
KS I Łańcut - PKS KOLPING III 10 : 7
3. 11 maja (środa)
Punkty: Flaumenhaft - 4,5, Głąb - 1, Cukierda - 1, Oziębło - 0,5.
prelegent: dr Justyna Kula Lic „(Nie) bezradni wobec odrzucenia
V Liga
KS Łańcut IV - PKS KOLPING IV 8 : 10
i przemocy”
Punkty: Kowal - 3,5, Woźny - 2,5, Guzowski - 2, Rejterowski - 2.
4. 6 czerwca (poniedziałek)
prelegent: ks. mgr Jerzy Gałązka „Toksyczni Rodzice czy konfliktowi
Proszę księdza jesteśmy jedną z rodzin naszej parafii, po przeczytaNauczyciele?”
niu niedzielnego artykułu na Księdza temat, też pragniemy przeprosić
Ramowy plan spotkań:
za plotki w których braliśmy udział, tzn. o zatrzymaniu Księdza przez
17.00 : wykład, 17.45 : przerwa - poczęstunek, 18.00 : spotkanie „pytanie CBŚ i Służby Specjalne, za łapówkę, o wpłaceniu kaucji i przywie- odpowiedź”, 19.00 : Eucharystia lub Droga Krzyżowa.
zieniu Księdza z Warszawy przez p. W. N. Niech niedzielny artykuł
i ten sms będzie przestrogą dla Nas wszystkich, którzy wyrządzili
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 698 397 855.
Księdzu tym tyle krzywdy. Szczęść Boże. (Przysłano: 02-03-2011, g. 14:12)
Szczegóły na spotkaniu Duszpast. Nauczycieli - 13.III. o g. 19.00.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 6 III 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 13 III 11 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
PONIEDZIAŁEK – Koło Misyjne
WTOREK – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik
ŚRODA – Róża męska I św. Józefa
- p. Zięba + Róża V męska św. Piotra
- p. Przepłata
CZWARTEK – Róża męska II św. Antoniego - p. Brodowicz + Róża IV
św. Benedykta - p. Chomik + Róża
Boga Ojca I - p. Brodowicz
PIĄTEK - Bractwo Najświętszego
Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V
–D. Rzepka
SOBOTA – Wspólnota Biblioteki
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

26.02.2011 r. os. Kombatantów bl.
7a m. 11-20. Sprzątali i ofiara: Małysa, Szczepańska, Puchyr, Rogula,
Ogryzek Asia i Jola. Razem – 45 zł
na środki czystości i kwiaty.
28.02.2011 r. os. Kombatantów bl.
8 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Materek, Waszczuk, Łupina, Foryś.
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
Dziękujemy za ofiary na relikwiarz
Jana Pawła II i figury świętych
w Heluszu:

K. Mierzejewska, E. Kopczacki,
J. i F. Głąb, M. i P. Szkoruda (relikwiarz), Homa (figury). Razem
- 660 zł.
W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:
Teresa WYCZAWSKA-SŁOWIK

Marek MIERZEJEWSKI

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego. Po nabożeństwie będzie zmiana Tajemnic Różańcowych i spotkanie Koła Misyjnego. (Dla Róż dziecięcych
zmiana tajemnic będzie po Mszy św.
o godz. 11.00.)
2. Dziś rozpoczyna się Tydzień
Trzeźwości, zachęcamy do abstynencji i do modlitwy o trzeźwość.
Ten problem dotyka wiele naszych
rodzin.
3. Dzisiejsza taca przeznaczona
jest na potrzeby Seminarium Duchownego.
4. We wtorek (8 III) jest Dzień
Kobiet, modlimy się w intencji
wszystkich niewiast, oraz wspominamy ks. Antoniego Ślusarczyka
– pierwszego proboszcza naszej
parafii w 19 rocznicę śmierci.
5. 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.
6. 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.

7. W czwartek (10 III) rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością
św. Józefa.
8. W piątki Wielkiego Postu
zapraszamy na Drogę Krzyżową, a w niedzielę o godz. 17.00
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 (11
III) 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.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 7
III 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 9 m. 1-15
oraz 12 III 2011 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 9 m. 16-25.
10. Siostry Niepokalanki zapraszają na koncert laureatów XII Wojewódzkiego Konkursu „Sacrum
w literaturze i sztuce” połączone
z koncertem Tomka Kamińskiego
12 marca (sobota) o godz. 15.30.
11. Za tydzień w niedzielę po Mszy
św. wieczornej spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli.
12. W podziemiach kościoła czynny jest punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy od
wtorku do piątku w godz. 16.0017.00 do sali komputerowej.
13. W przedsionku kościoła znajduje się jeszcze numer „Dobrych
Nowin” poświęcony Janowi Pawłowi II. Prosimy o zabranie do
domów.
14. Dziękujemy za ofiary na figury
świętych w Heluszu i na Relikwiarz Jana Pawła II.
15. W kiosku są do nabycia zagraniczne bardzo ciekawe świece
z osłonami, które doskonale nadają
się zamiast pochodni na drogę
krzyżową i wszelkie procesje ze
światłem w cenie 6 zł za sztukę.

10.03.03 – Wiktor i Anna J.
12.03.83 – Jerzy i Alicja Z.

w rocznicę śmierci:

08.03.83 – Stanisław Nowak
10.03.85 – Janina Mazaraki
06.03.89 – Ryszard Haloszka
08.03.92 – Ks. Antoni Ślusarczyk

8:00
9:30

+ Kazimierz w 24 roczn. śmierci.

11:00

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

12:15

++ W 2 roczn. śmierci Krystyna
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.

7:00

1) + Marian.
2) + Marek (od parafian z Kosiny).

18:00

1) Za misje i misjonarzy.
2) + Aleksander (7).

7:00

1) + Aniela Sokoowska.
2) + Ludwik w 15 roczn. śmierci.

18:00

1) + Ks. Antoni /od Koła Misyjnego/.
2) + Aleksander (8).

Poniedziałek 7 III

Wtorek 8 III

Środa 9 III
7:00
9:00

+ Marek Mierzejewski (od
pracowników parafii).

16:00
18:00

1) + Aleksander (9).
2) + Helena.
Czwartek 10 III

7:00

18:00

1) Wdzięczni za dar kapłaństwa
ks. Prałata w dniu urodzin z prośbą
o wszelkie łaski i dary Ducha Św.
od: Akcji Katolickiej, Bractwa
Najświętszego Sakramentu,
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, Świetlicy „U Kolpinga”, Bractwa Matki Bożej Szkaplerznej,
Apostolatu Margaretka, Róż:
św. Moniki, św. Barbary.
2) + Aleksander (10).

7:00

+ Aleksander (11).

18:00

1) + Katarzyna Magdziak w 23
roczn. śmierci.
2) + Eugeniusz.

Piątek 11 III

Sobota 12 III
7:00
18:00

1) + Aleksander (12).
2) + Lucjan Mugaj w 4 roczn.
śmierci.

8:00

Za parafian.

9:30

+ Aleksander (13).

11:00

++ Paulina i Stanisław Piekuś.

12:15

+ O Boże miłosierdzie i życie
wieczne dla Ignacego.

Niedziela 13 III

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

Niedziela 6 III

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

09.03.94 – Wacław Boczulak
12.03.95 – Urszula Szpilka
08.03.97 – Karolina Kądziołka
06.03.98 – Jan Sudoł
08.03.99 – Stanisław Korzeń
11.03.04 – Franciszek Porczak
08.03.05 – Krystyna Szwic
09.03.07 – Alfred Folta

16:00
18:00

