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(633) 23 lutego 2014

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Kpł 19,1-2.17-18
Przykazania miłości bliźniego

REFREN PSALMU: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony
w 2011 r. przez parlament
„w hołdzie «Żołnierzom Wyklętym» - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległego bytu
Państwa Polskiego, walcząc
o prawo do samostanowienia
i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku,
jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji
i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu”.

szczególnie symbolicznym dla
żołnierzy antykomunistycznego
podziemia, tego dnia w 1951
roku wykonany został wyrok
śmierci na kierownictwie IV
Komendy Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość.
Ostatni Żołnierz Wyklęty –
Józef Franczak ps. „Lalek”
z oddziału kpt. Zdzisława
Brońskiego „Uskoka” – zginął
w obławie pod Piaskami prawie
dwadzieścia lat po wojnie - 21
października 1963 r.

Mianem „żołnierzy wyklętych”
Pierwszy dzień marca jest dniem określani są żołnierze stawia-

jący opór próbie sowietyzacji
Polski i podporządkowania jej
ZSRR w latach 1944-1963.
Do podziemia antykomunistycznego przeszli głównie
żołnierze AK oraz osoby, które nie chciały pogodzić się
ze zmianami politycznymi.
W walkach zginęło ponad
8 i pół tysiąca żołnierzy podziemia, 5 tysięcy skazano na karę
śmierci.Ponad 20 tys. poniosło
śmierć w obozach i więzieniach.
Według szacunków historyków
walkę z komunistami mogło
podjąć nawet 200 tys. osób.

II CZYTANIE: 1 Kor 3,16-23

Prawdziwa mądrość to trwać przy
Chrystusie

EWANGELIA: Mt 5,38-48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za
ząb». A Ja wam powiadam: Nie
stawiajcie oporu złemu. Lecz
jeśli cię kto uderzy w prawy
policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się
z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź
dwa tysiące. Daj temu, kto cię
prosi, i nie odwracaj się od tego,
kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano:
«Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego
będziesz nienawidził. A Ja wam
powiadam: Miłujcie waszych
nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują; tak
będziecie synami Ojca waszego,
który jest w niebie...

14. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa od
NMP KP do Kolegiaty
W stolicy Podkarpacia stoi pomnik poświęcony ppłk. Łukaszowi Cieplińskiemu, bohaterowi bitwy nad Bzurą, zamordowanemu przez komunistycznych oprawców 1 marca 1951 r. w więzieniu na Mokotowie oraz jego podkomendnym, 6 członkom IV
Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy
Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są
dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji
pokojowego rozwiązania tego
dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do
wszystkich wiernych Kościoła
Katolickiego w Polsce, aby
najbliższy piątek 28 lutego br.,
stał się dla nas dniem modli-

twy i postu w intencji Ukrainy.
Prosimy kapłanów i wszystkich
wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną,
zanoszoną do Boga w czasie
sprawowanych w tym dniu
Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują
się po obu stronach konfliktu,
do Was, Bracia i Siostry, kieru-

jemy apel o gesty solidarności
i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie
trudnym dla niego czasie. Naszą
braterską pamięcią obejmujemy
wszystkie ofiary bratobójczego
konfliktu, a rodzinom poległych
wyrażamy słowa serdecznego
współczucia i modlitewnej
pamięci.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

22 - 25 Marca
Rekolekcje parafialne
ks. Krzysztof Rzepka
Dyrektor Radia Fara

Drogi Krzyżowe
Osiedlowe
7 Marca
Oś. 1000-lecia i Słoneczne

21 Marca
Oś. Kombatantów

28 Marca
Munina
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Przed kanonizacją...
Duszpasterz młodzieży
Jan Paweł
II umiał
zjednywać
sobie tłumy.
Słuchali
go, szanowali, podziwiali zarówno
wierzący, jak i niewierzący.
W audiencjach brali udział
katolicy, wyznawcy prawosławia, muzułmanie, żydzi.
Do Watykanu czy na szlaki pielgrzymek przybywali
mężczyźni, kobiety, dzieci,
ludzie starzy, chorzy oraz pełna zapału młodzież. I chyba
spośród wszystkich ta ostatnia
grupa w sposób szczególny
cieszyła Papieża. Oczywiście
Jan Paweł II równą miłością
i przyjaźnią darzył każdego
człowieka, jednak to w młodzieży dostrzegał nadzieję na
trwanie chrześcijaństwa. Wielokrotnie podkreślał, że młodzież jest przyszłością świata.
W kierowanych do niej
w 1985 roku słowach z orędzia
na XVIII Światowy Dzień Pokoju mówił: „Nie lękajcie się
Waszej młodości i Waszych
głębokich pragnień szczęścia,
prawdy, piękna i trwałej miłości! Mówi się czasem, że
społeczeństwo boi się owych
potężnych pragnień młodzieży,
że się ich boicie także i Wy
sami. Nie lękajcie się! Gdy patrzę na Was, młodych, odczuwam wielką wdzięczność i nadzieję. Droga, która prowadzi
w przyszły wiek, zależy od
Was. Przyszłość pokoju znajduje się w Waszych sercach”.
Choć Papież był naukowcem
- filozofem, teologiem - osobą
wszechstronnie wykształconą,
to jednak jak mało kto potrafił
w prosty sposób porozumiewać się z młodzieżą. Przemawiał do niej językiem zrozumiałym. Nie znaczy to wcale,
że unikał tematów trudnych.
W niejednym spotkaniu poruszał kwestie palące, dotyczące
moralności, seksu, świadectwa
wiary, życia z Chrystusem.
Duszpasterstwo młodych zaczęło się bardzo wcześnie. Karol Wojtyła już jako początkujący kapłan szczególną uwagą
otaczał młodzież, która bardzo

szybko odkryła w nim autorytet i duchowego przywódcę.
Kiedy rozpoczął formowanie
duszpasterstwa akademickiego przy parafii św. Floriana
w Krakowie, zaczęli gromadzić się wokół niego studenci
różnych krakowskich uczelni.
Odkrywszy pasję kapłana
do przyrody, gór, pieszych
wędrówek, szybko zwrócili
się do Wojtyły, by spędzał
z nimi wolne chwile na łonie
przyrody. Tak też się stało.
Karol Wojtyła uczestniczył
w turystycznych wyprawach
młodych. Wspólnie wyruszali
na górskie szlaki, kajakowe
wyprawy. Wędrowanie łączyli
z kontemplacją, modlitwą,
duchowym rozwojem. Choć
niewielu miało możliwość
uczestniczyć w tych eskapadach, to jednak wielu z nas
widziało fotografię księdza
Wojtyły płynącego kajakiem
po Czarnej Hańczy, jeżdżącego na nartach, odprawiającego
Mszę świętą na łonie natury
na przygotowanym naprędce
ołtatrzu-kajaku. Uczestnicy
tamtych wypraw - dziś już
starsi ludzie - opowiadają
o „prywatnych rekolekcjach”,
jakich udzielał im Karol Wojtyła. Młodzież skupioną wokół księdza Wojtyły zaczęto
nazywać „środowiskiem”,
a kapłana „Wujkiem” (to określenie przylgnęło do niego już
w 1952 roku, kiedy to podczas podróży do Zakopanego
dziewczyny z akademickiego
środowiska, nie chcąc wzbudzać podejrzeń, że podróżują
w towarzystwie ubranego po
cywilnemu kapelana, dostały
przyzwolenie od Karola Wojtyły na nazywanie go Wujkiem). Środowisko cieszyło
się z każdego kapłańskiego
sukcesu Wujka: kiedy został
biskupem, arcybiskupem, kardynałem, papieżem. Już będąc
w Watykanie odpisywał, jak
i niegdyś to bywało, na każdy
list wysłany przez dawnego
studenta ze Środowiska. Osobiście widziałam imponującą
korespondencję prowadzoną między Ojcem Świętym
a rodziną prof. Andrzeja Zielińskiego - członka Środowiska,
który w gronie młodych stu-

dentów poznał przyszłą żonę,
a później już z trójką swych
córek bywał watykańskim
gościem. Uczestniczył między innymi w tzw. „suchych
kajakach”, czyli spotkaniach
Środowiska w Castel Gandolfo. Wizytom tym towarzyszyły
wieczorne wspomnienia, śpiewy, rozmowy. Scenerię zaś tworzyły ustawione na ziemi kajaki
i wiosła (stąd nazwa suche)
i palące się pośród rozmówców ognisko.
Powołanie Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrowa nie przerwało
kontaktów z młodymi. Wręcz
przeciwnie. Papież wciąż wysoko cenił sobie spotkania
z młodzieżą. Twierdził, że
dzięki niej uczy się bycia
kapłanem. Dlatego też już
w 1984 roku, ogłoszonym
przez ONZ Międzynarodowym
Rokiem Młodzieży, postanowił
zorganizować pierwszy Światowy Dzień Młodzieży. Odbył
się on rok później w Rzymie
w Niedzielę Palmową. Na to
spotkanie z namiestnikiem
Chrystusa - ku zdziwieniu
wielu - przybyło 250 tysięcy
młodych osób.
Oficjalne, odbywające się
regularnie co dwa lata spotkania zaczęły się od roku 1987.
Światowe Dni Młodzieży
cieszyły się coraz większym
powodzeniem. Do Buenos
Aires, Santiago de Compostella, Częstochowy, Denver
czy Paryża przybywało wielu
młodych ludzi spragnionych
kontaktu z sacrum. W modlitewnych spotkaniach uczestniczyli nie tylko pewni swej
wiary, ale także wątpiący,
poszukujący. Przyciągała ich
niezwykła charyzma Ojca
Świętego. Słuchali jego słów,
choć nieraz mówił „pod prąd”
obowiązujących trendów. Nie
narzekali, że wymaga. Chcieli
mierzyć się z trudnymi wyzwaniami. Dla wielu - jak
i dla mnie - życiowym mottem
stały się znamienne słowa Jana
Pawła II: „Musicie od siebie
wymagać nawet, gdyby inni
od was nie wymagali”. Nie
są to popularne stwierdzenia
w świecie, w którym promuje
się łatwe rozwiązania, namawia do szukania dróg na
skróty, wbrew jasnym, choć
trudnym regułom i zasadom
moralnym. Inicjatywa Świato-

wych Dni Młodzieży zapisała
się na trwałe w kalendarzu
watykańskim, bowiem nawet
po śmierci Jana Pawła II jest
kontynuowana przez jego
następcę.
Młodzież przybywała nie tylko
na specjalnie organizowane dla
niej dni. Podążała za Papieżem
w czasie kolejnych jego pielgrzymek. Witała go na trasie
przejazdów, uczestniczyła
w Mszach świętych, brała
udział w nocnych czuwaniach.
Najbardziej żywiołowo reagowała na papieskie homilie.
Młodzi ludzie pod wpływem
słów Ojca Świętego podejmowali różne inicjatywy religijne,
społeczne. Na gruncie polskim
znamy dobrze organizowane
już od kilku lat Lednickie
Spotkania Młodych, podczas
których młodzież zebrana
na polach Lednicy spędza
wspólnie wiosenny weekend,
modląc się, śpiewając, by pod
koniec niedzieli przejść przez
symboliczną Bramę Rybę.
Jest to znak wejścia w inną
przestrzeń - przestrzeń życia
z Bogiem. Młodzież wraz ze
swoim opiekunem dominikaninem ojcem Janem Górą odpowiada tym samym na jedno
z najważniejszych i najbardziej
znamiennych dla pontyfikatu
Jana Pawła II zawołań: „Nie
lękajcie się! Otwórzcie drzwi
Chrystusowi!”.
Młodzi towarzyszyli Ojcu
Świętemu także w ostatnich
dniach jego życia. Tłumnie
zgromadzeni na placu Św.
Piotra czuwali pod oknami
umierającego Papieża. To do
nich Jan Paweł II skierował
jedne z ostatnich swych słów:
„Szukałem Was, a teraz wy
przyszliście do mnie i za to
wam dziękuję”. Te same słowa
nieco później zostały wyryte
na fasadzie akademickiego
kościoła pod wezwaniem św.
Anny w Warszawie, gdzie
3 czerwca 1979 roku Jan Paweł
II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny spotkał
się z młodzieżą, prosząc ją,
by człowieka mierzyła miarą
sumienia i w której to świątyni
drugiego dnia każdego miesiąca o godzinie 21.37 odbywa się
przy udziale licznie zgromadzonej młodzieży nabożeństwo
dokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Duszpasterz młodzieży
dokończenie ze str. 2
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Świetlica „U KOLPINGA”

na placu św. Piotra młodzież
nie bała się głośno skandować
Santo subito. Nie obawiała się
okazywać publicznego aplauzu, Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar - jęz.
gdyż nie miała wątpliwości, hiszpański.
że śmierć Jana Pawła II jest Radca prawny: Maria Drabik.
wydarzeniem radosnym, unaoczniającym przejście ze świata
ziemskiego do wieczności.

za sługę Bożego Jana Pawła II.
Nikt tego nie ogłosił, ani nie
zapisał w stosownych papierach, ale Ojciec Święty - na co
wskazuje choćby umieszczony
również na fasadzie świątyni
wielki portret uśmiechniętego
Papieża - jest opiekunem mło- Młodzi ludzie kochali i wciąż
dych studentów.
kochają Ojca Świętego, ponieważ był on nie tylko wiernym
Znamienne, że Ojciec Święty przyjacielem, ale także wspabył autorytetem, mistrzem dla niałym ojcem. Wiedział, kiedy
młodych nie tylko jako silny, należy zganić, wymagać, mópełen życia i energii mężczy- wić ostro, kiedy należy pochwazna. Jego autorytet nie malał lić, zachęcić, zainspirować do
wraz z upływającym czasem. podjęcia określonych działań.
Nawet kiedy brakowało mu sił W czasie kryzysu tradycyjnych
fizycznych, młodzież towarzy- ról społecznych, gdy młodzieszyła mu tłumnie na szlakach ży brakuje często wsparcia
duszpasterskich wizyt, przy- w domach rodzinnych, Jan
bywała do Watykanu, słuchała Paweł II potrafił dotrzeć do
jego przesłania. Znaczące jest wnętrza każdego młodego człotakże, że podczas uroczystości wieka.
pogrzebowych, licznie zebrana

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów jest we wtorki
i czwartki od godz. 16.00 w podziemiach kościoła w sali komputerowej. Już dziś zapraszamy zarówno tych, którzy społecznie chcą
pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy będą
chcieli skorzystać.

Aktywni młodzi - lokalnie i globalnie

Rekolekcje przed Bierzmowaniem
W dniach 14-16 luty 2014 odbyły się w Collegium Marianum w
Przemyślu rekolekcje przed
Bierzmowaniem. Uczestniczyła
w nich 15 osobowa grupa
młodzieży z naszej parafii
z klas III Gimnazjum. Prze-

wodnikiem na drogach rekolekcyjnego odkrywania Boga
i zbliżania się do Niego był
ks. Daniel Trojnar - Modereator
Diecezjalny Ruchu ŚwiatłoŻycie.

Seniorzy coraz bardziej aktywni

Na cotygodniowe spotkania seniorzy zapraszają wciąż nowych gości.

Tenis stołowy
W dniu 15.02. odbył się III
Wojewódzki Turniej Żaków
i Skrzatów w Stalowej Woli.
W kategori skrzatów: 4 miejsce
zajął Maciej Kowal (kl. II),
5 miejsce - Dawid Szczygieł
(kl. I). W kategorii żaków
7 miejsce zajęła Jagoda Chwojko (kl. III).

Zajęcia prowadzi Halina Mól.

Projekt „Aktywni młodzi - lokalnie i globalnie” jest realizowany przez Fundację Dzieła
Kolpinga w Polsce z siedzibą
w Krakowie. Celem projektu
jest kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży postaw obywatelskich poprzez wzrost świadomości w zakresie zrozumienia
wzajemnych powiązań między
regionami na świecie oraz
ich wpływ na życie jednostki.
W projekcie uczestniczą stowarzyszenia Rodzina Kolpinga
z 7 miejscowości tj. Chełmka,
Łeby, Jarosławia, Koronowa,
Kłodawy Gdańskiej, Niewieścina i Oświęcimia prowadzące
świetlice dla dzieci i młodzieży. Tematyka zajęć obejmuje
m.in. zagadnienie globalnych

współzależności w zapewnieniu
żywności ludziom w różnych
częściach świata - nadkonsumpcja i marnowanie żywności, problem głodu w krajach
Globalnego Południa, sprawiedliwy handel - zwrócenie
uwagi na to, jaki wpływ mają
nasze codzienne zakupy na
życie mieszkańców trzeciego
świata młodego człowieka Północy i Południa - życie codzienne dzieci w różnych krajach
z uwzględnieniem podziału dnia
na różne czynności (praca, nauka, zabawa). Celem jest dążenie do wykształcenia poczucia
solidarności z innymi ludźmi
i potrzeby niesienia im pomocy.
Serdecznie zapraszamy dzieci
do udziału w zajęciach.

Propozycje zajęć fitness
* pilates: poniedziałki i środy godz. 17.30
* areobik: poniedziałki i środy godz. 18.30
Hala sportowa za kościołem Chrystusa Króla
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Zbiórka na tacę
Niedziela 23 II 14 GRUPA II
Niedziela 2 III 14 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na koronkę do Bożego Miłosierdzia.
2. Dziś o godz. 17.00 w KCK odbędzie się spotkanie dla młodzieży od
16 do 30 roku życia. Zaproszenie
ks. Stanisław kieruje do młodych
ludzi, którzy są przedsiębiorczy,
posiadają wolę działania na rzecz
drugiego człowieka i chcieliby
się zaangażować w grupę „Młody
Kolping”. Bardzo zachęcamy naszą młodszą i starszą młodzież oraz
zapraszamy na spotkanie.
3. Klub Seniora zaprasza na ciekawe zajęcia dotyczące bezpieczeństwa osób starszych, które odbędą
się w czwartek 27 lutego o godz.
16.00 w podziemiach kościoła.
4. 1 marca obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
5. W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca. Na nabo-

Niedziela 23 II

żeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.
6. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
24 II 14 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 11 m.
46-60 oraz 1 III 14 (sobota rano)
os. Kombatantów bl. 11 m. 6175.
8. W podziemiach kościoła jest
już czynny punkt pomocy przy
wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy
we wtorki i czwartki o godz. 16.00
do sali komputerowej. Zachęcamy,
aby 1% z odpisu przekazywać na
rzecz Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga, które prowadzi naszą
świetlicę i utrzymuje Ośrodek
w Heluszu.
9. Od stycznia do dnia dzisiejszego opłaty za media wyniosły
34 150,00 zł.

NIEDZIELA – Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna
PONIEDZIAŁEK – Ministranci
+ Lektorzy, Rodziny powołanych
WTOREK – Róża VI św.
Krzysztofa
ŚRODA – Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
CZWARTEK – Wspólnota osób
zbierających składki na inwestycje, Kolpingowski Klub
Seniora
PIĄTEK – Róża XIII św. Kingi
- p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
SOBOTA – Krąg I św. Wojcie- Pamiętamy o „Żołnierzach Wyklętych”
cha + Krąg V św. Augustyna +
Róża XII św. Barbary - p. Bąk 1 marca - Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

15.02.2014 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Piejko, Kamińska, Bąk + 1 osoba,
Mierzwa, Jaworowska. Razem –
40 zł na środki czystości i kwiaty.

14.30 - Wykład posła na Sejm RP Piotra Babinetza
- Prelekcja Wioletty Gut-Siudak „Sylwetka Franciszka
Przysiężniaka pseudonim Ojciec Jan”
- Referat i prezentacja dra Tomasza Berezy nt. antykomunistycznego podziemia niepodległościowego na terenie
powiatu Jarosławskiego
- Projekcja fimu dokumentalnego „IV Zarząd WiN”

17.02.2014 r. os. Kombatantów 3 marca
bl. 11 m. 16-30. Sprzątali i ofiara:
Mach, Boryło, Siupik + 1 osoba, 16.30 - rozpoczęcie uroczystości pod dawną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Jarosławiu - ul. SienkiePaluch, Olszewska, Stachowicz.
Razem – 65 zł na środki czystości
wicza 4. Następnie przemarsz ulicami miasta do Jaroi kwiaty.
sławskiego Opactwa pod Krzyż Golgoty Narodu PolskiePolecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

go
18.00 - Koncert Tadka Polkowskiego - MOK Jarosław

8:00

9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 24 II
7:00

18:00

28.02.83 – Jan Łazarz
27.02.84 – Piotr Mucha
27.02.88 – Maria Bałuch
24.02.89 – Kazimiera Branowska
28.02.91 – Jan Fusek
23.02.93 – Ludwik Pichitko
24.02.93 – Julia Kawśniewicz
26.02.96 – Zdzisław Gajewski
26.02.96 – Antoni Sobień
28.02.03 – Anna Kaniak
23.02.08 – Kazimierz Stusik
23.02.10 – Anna Kądziołka
24.02.11 – Teresa Wyczawsk-Słowik
27.02.11 – Marek Mierzejewski
23.02.13 – Krzysztof Pawlak
23.02.13 – Kazimiera Chmielowicz
27.02.13 – Władysław Słysz
01.03.90 – Stanisław Brzeziński
01.03.06 – Józef Uderkiewicz

1) + Augustyn Olejarski
(24).
2) Lesław Idzik w 15 roczn.
śmierci.
Wtorek 25 II

7:00

18:00

O powrót do zdrowia dla
Stanisława.
1) + Augustyn Olejarski
(25).
2) + Anna Kaniak w 11 roczn.
śmierci.
Środa 26 II

7:00

18:00

1) + Augustyn Olejarski
(26).
2) + Stanisław Mazurek
w 26 roczn. śmierci.
Czwartek 27 II

7:00
18:00

1) + Augustyn Olejarski
(27).
2) ++ Maria i Franciszek.
Piątek 28 II

7:00
18:00

1) + Augustyn Olejarski
(28).
2) ++ Andrzej, Maria.
Sobota 1 III

7:00

25.02.95 – Dariusz i Elżbieta K.
26.02.00 – Ireneusz i Monika O.

w rocznicę śmierci:

Dziękczynna w 75 roczn.
urodzin z prośbą o dalsze
błogosł., łaskę zdrowia
i opiekę MB dla Tadeusza.
++ Janina, Władysław
i zmarłych z Rodziny.
+ Teresa Wyczawska-Słowik w roczn. śmierci.
Za parafian.
+ Krzysztof Pawlak w 1
roczn. śmierci.
+ Augustyn Olejarski (23).

18:00

+ Stanisława Iwanowicz
(począt. greg.).
1) + Augustyn Olejarski
(29).
2) Dziękczynna za otrzymane potomstwo z prośbą
o błogosł. Boże dla Dagmary
z okazji chrztu i dla Tomasza
w 30 roczn. urodzin.
Niedziela 2 III

8:00
9:30
11:00

W programie:
- 3 dni pobytu w Rzymie, Msza św. przy grobie Jana Pawła II
i zwiedzanie najciekawszych miejsc
- 1 dzień z O. Pio - pobyt w San Giovanni Rotondo
- 1 dzień ze św. Franciszkiem, pobyt w Asyżu

12:15
16:00
18:00

+ Stanisława Iwanowicz
(2).
+ Marek Mierzejewski w 3
roczn. śmierci.
++ Kazimiera w 1 roczn.
śmierci, Ryszard.
Za parafian.
+ Emilia w 2 roczn. śmierci.
+ Augustyn Olejarski (30 koniec greg.).

