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3 maja

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Uroczystość NMP Królowej Polski

I CZYTANIE: Dz 9,26-31

3 maja Kościół katolicki
w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych
wydarzeń z historii Polski:
obrony Jasnej Góry przed
Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa
opiece Matki Bożej, a także
do uchwalenia Konstytucji
3 Maja.

Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r.,
kiedy to dokonano koronacji
jasnogórskiego obrazu, co
uznano za koronację Maryi
na Królową Polski.

REFREN PSALMU: Będę Cię
chwalił w wielkim zgromadzeniu.

Wezwanie „Królowo Polski” zostało na stałe wpisane do Litanii Loretańskiej
w 1908 r., kiedy zezwolił
na to papież Pius X. W tym
samym roku ustanowił on
też święto Królowej Polski
dla diecezji lwowskiej. Po
uzyskaniu niepodległości
przez Polskę biskupi zwrócili
się do Stolicy Apostolskiej
z prośbą rozszerzenia tego
święta na cały kraj. Jako
datę zaproponowano dzień
3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji,
która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone
zostało oficjalnie w 1920
r. przez papieża Benedykta
XV.

Kto trwa w Chrystusie, przynosi
owoc obfity

Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu
niepodległości po I wojnie
światowej. Oficjalnie święto
obchodzone jest od 1923 r.
W 1920 r. zatwierdził je dla
Kościoła w Polsce papież
Benedykt XV. Po reformie
liturgicznej w 1969 r. święto
zostało podniesione do rangi
uroczystości.

jakiej Polacy doświadczali
i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako
Królowej Polski jest bardzo
stary. Przykładem może być

„Bogurodzica”, najstarsza
polska pieśń religijna, która
przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

Święto wyraża wiarę narodu Szczególne związanie kultu
w szczególną opiekę Bożą, Maryi, Królowej Korony

Sukces Jarosławskich Pól Nadziei
Na Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu
zebrano 115 507 zł
Sprawozdanie zaprezentowane na
konferencji prasowej w KCK 24 kwietnia br.
- Główny organizator: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu
- odpowiednie pozwoleniei rozliczenie
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji nr zbiórki:2018/578/OR)
przy współpracy ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im.
św. Jana Pawła II.

2. Kwestowano przy
44 punktach handlowych
i przy 36 kościołach.

3. Poza Jarosławiem zbierano w:
- 25 miejscowościach,
- Nie kwestowali, ale robili
kwiaty: Specjalny Ośrodek
1. Zaangażowanych 1 057 osób - ucznio- Szkolno-Wychowawczy.
wie, studenci, nauczyciele, wolontariusze
dorośli.
dokończenie na str. 2

Gorliwość nawróconego Szawła

II CZYTANIE: 1 J 3,18-24
Miłujmy czynem i prawdą

EWANGELIA: J 15,1-8

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec
mój jest tym, który uprawia.
Każdą latorośl, która we Mnie
nie przynosi owocu, odcina,
a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc
obfitszy. Wy już jesteście czyści
dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we
Mnie, a Ja w was trwać będę...
...Ja jestem krzewem winnym,
wy – latoroślami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze
Mnie nic nie możecie uczynić.
Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna
latorośl i uschnie. I zbiera się
ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie,
a słowa moje w was, poprosicie,
o cokolwiek chcecie, a to wam
się spełni. Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obfity
przyniesiecie i staniecie się
moimi uczniami”.

Nabożeństwa majowe
Codziennie - 17.30,
środa - 17.15,
niedziela - 17.00

13. V. g. 9.15
I Komunia Św.

20. V. g. 9.30
Rocznica I Komunii Św.

26. V. g. 10.00
Piknik w Heluszu
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Chrystus Królem

Aby uczcić pomordowanych
List premiera Jarosława Kaczyńskiego odczytany w Wiązownicy

Warszawa, dnia 18 kwietnia poniosło 91 jej mieszkań2018 r.
ców miała miejsce miesiąc
wcześniej. Godzi się jedModlimy się dziś za dusze nak przypomnieć, że na
mieszkańców Wiązownicy skrwawionych ziemiach
oraz okolicznych miejsco- powiatów jarosławskiego
wości -niewinnych Ofiar i lubaczowskiego walki,
terroru ukraińskich nacjo- choć już o dużo mniejszej
nalistów.
intensywności, trwały jeszcze ponad dwa lata. DowódTo był straszny czas. Czas ca kurenia-sprawcy zbrodni
nienawiści, bestialskiego w Wiązownicy Iwan Szponokrucieństwa, rozszalałych tak pseudonim „Zalizniak”
najniższych ludzkich in- jeszcze do października
stynktów i samonakręcają- 1947 r. miał się ukrywać
cej się spirali zbrodni. Ludo- w Lasach Sieniawskich.
bójstwo w Wiązownicy było
bodaj najtragiczniejszym Według wypośrodkowanych

o tych strasznych zbrodniach popełnionych przez
OUN-UPA nie możemy
jednak zapominać z chrześcijańskiego obowiązku
o ukraińskich Sprawiedliwych, o ludziach, którzy
czynem przeciwstawiali
się szaleństwu zła. Świadomość tego nie zaleczy
wciąż otwartych ran, ale
ukoi w jakiejś mierze ból
i pozwoli im się choć trochę
zabliźnić.
W tym miejscu chciałbym
wyrazić Państwu wdzięczność za wypełnianie patriotycznej powinności, za to, że
stoicie na straży pamięci, za
to, że dzięki Wam, sam akt
zbrodni oraz jej Ofiary nie
odchodzą w zapomnienie,
że poprzez to upamiętnienie otrzymują należną Im
sprawiedliwość. Pamięć
historyczna jest rzeczą niezmiernej wagi, bo - pozwolicie Państwo, że powtórzę

tę wielokrotnie wypowiadaną prawdę - narody bez
pamięci umierają.
Osobne podziękowania
chciałbym skierować do
Wielebnego Księdza Proboszcza oraz Pana Przewodniczącego za życzliwą
pamięć i zaproszenie na
tę uroczystość. Niestety,
wcześniej przyjęte zobowiązania i liczne obowiązki
nie pozwoliły mi na wspólną
z Państwem modlitwę za dusze pomordowanych, modlitwę pod duchową opieką tak
wybitnego i zasłużonego dla
Polski Kapłana. Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu nisko
się kłaniam, życząc Mu wielu łask Bożych potrzebnych
do dalszej służby Panu Bogu
i Ojczyźnie. Proszę przyjąć
moje najserdeczniejsze
Szczęść Boże!
Jarosław Kaczyński

Jarosławskie Pola Nadziei
dokończenie ze str. 1

4. Zebrano: 115 507,00 zł. szenia Rodzina Kolpinga

(17 osób).
W uroczystościach brał udział bp Edward Frankowski w asyście naszego ks. prałata ppłk Andrzeja Surowca.
- Sobota - przy sklepach ok.
końcowym akordem trwającej od zimy 1943 r. do wiosny 1945 r. wielkiej czystki
etnicznej prowadzonej przez
OUN-UPA na Wołyniu,
w Małopolsce Wschodniej
oraz na Chełmszczyźnie.
Za początek tej zaplanowanej akcji eksterminacji
ludności polskiej na tych terenach przyjmuje się okrutny mord na co najmniej
155 Polakach - mieszkańcach
wołyńskiej kolonii Parośla
I. Zbrodnię tę UPA popełniła
9 lutego 1943 r. Zaś za jej
koniec - zamordowanie
18 maja 1945 r. kilkudziesięciu Polaków w okolicach wsi Radków, Łachowce, Rzeplin i Borodyca na
Chełmszczyźnie. Zbrodnia
w Wiązownicy, w wyniku
której męczeńską śmierć

szacunków na Wołyniu,
w Małopolsce Wschodniej
oraz na Chełmszczyźnie
zostało zamordowanych sto
kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Na ziemiach samego
tylko województwa wołyńskiego zostało zniszczonych
około 1500 miejscowości.
Pół miliona naszych Rodaków musiało uciekać ze
swych stron rodzinnych.
Te porażające liczby uświadamiają nam skalę zbrodniczej akcji eksterminacyjnej, ale nie oddają ogromu
cierpień. Koszmar i grozę
tamtych dni obrazują - na
tyle, na ile może to uczynić
słowo mówione czy pisane - relacje i wspomnienia tych, którym udało się
przeżyć. Kiedy mówimy

- Etap końcowego rozlicze40 tys. zł.
- Niedziela - przed kościo- nia oraz sprawozdania do
Ministerstwa - Barbara Bąk,
łami ok. 75 tys. zł.
Maria Kowal.
5. Poniesione koszty :
7. Ilość instytucji zaanga2 338,43 zł.
żowanych w organizację
Jarosławskich Pól Nadziei
6. Sztab:
- 43 (szkoły, placówki wy- Etap przygotowania - kan- chowawcze i parafie).
celaria Parafii Chrystusa
Króla w Jarosławiu (Barba- 8. Na zbiórkę nie wyraziły
ra Gembrowicz, Sławomir zgody 3 sklepy: Biedronka
Durski przy wsparciu człon- ul. Krakowska, Biedronka
ków Stowarzyszenia Przy- ul. Zamkowa, Tesco.
jaciół Hospicjum: Violetty
9. Podziękowanie dla
Marek i Piotra Czecha).
wszystkich ludzi dobrej
- Etap zbiórki - sztab w Ka- wol i zaa ngaż owany ch
tolickim Centrum Kultury: w Jarosławskie Pola Nadziei
wolontariusze ze Stowarzy- zwłaszcza Naczelników
szenia Przyjaciół Jarosław- Oświaty z Miasta i Powiatu,
skiego Hospicjum im. św. Dyrektorów Szkół, nauczyJana Pawła II (26 osób) oraz cieli, rodziców, uczniów
wolontariusze ze Stowarzy- i księży.

Chrystus Królem

Tenis stołowy

Podziękowanie Pasterza

Mistrzostwa Polski Młodzików
Z trzema medalami wraca
z Mistrzostw Polski Młodzików w Zielonej Górze jarosławska młodzież. Pingpongiści PKS Kolping-Jarosław
triumfowali w grze podwójnej, a w pojedynczej wywalczyli srebro.
Anna Brzyska powiększyła
swoją kolekcję medali o dwa
krążki. Razem z Zuzanną
Wielgos (LZS Kąkolówka)
sięgnęła po mistrzostwo
w grze podwójnej pokonując
w finale duet: Julia Furman
(AZS UE Wrocław) / Ewa
Krakowiak (GKTS Gdańsk)
3:0.
W grze pojedynczej Brzyska
zdobyła srebro. W finale
musiała uznać wyższość…
Zuzanny Wielgos, czyli part-

Czcigodny Ksiądz
Prałat Andrzej SUROWIEC
nerki deblowej. Nasza za- Proboszcz Parafii pw. Chrywodniczka w ostatniej grze stusa Króla
turnieju przegrała 1:3.
ul. 3 Maja 49
37-500 Jarosław
O małą sensację postarał
się Dawid Jadam. Mło- W d n i a c h 2 3 - 2 5 m a r dy pingpongista wspólnie ca 2018 r. przeżywaliśmy
z Marcelem Błaszczykiem w Radymnie XXXIII Świa(Dwójka Rawa Mazowiec- towy Dzień Młodzieży, który
ka) zdobyli mistrzostwo w naszej Archidiecezji Polski Młodzików w grze 25 lat temu - przyjął formułę
podwójnej. Smaczku dodaje Spotkania Młodych Arfakt, że zarówno Jadam jak chidiecezji Przemyskiej.
i Błaszczyk to dopiero żacy! Trzydniowej celebracji NieW finale pokonali parę mło- dzieli Palmowej, w duchodzików: Dawid Michna/Alan wej łączności z papieżem
Kulczycki.
Franciszkiem i młodzieżą
całego świata, przyświecało
W rywalizacji drużynowej, hasło „Jesteśmy napełnieni
zarówno chłopcy (Dawid Duchem Świętym”.
Jadam i Szymon Brud) jak
i dziewczęta (Anna Brzyska Spotkanie w Radymnie zgroi Dagmara Kłak) dotarli do madziło ponad cztery tyćwierćfinałów.
siące dziewcząt i chłopców
z Archidiecezji Przemyskiej
i stanowiło dla nich mądrą
katechezę w kierunku pogłębienia relacji z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.
Znakomitym świadectwem
pielęgnowania owych relacji
były wspólnie przeżywane
celebracje liturgiczne oraz
wielka gościnność mieszkańców Radymna, Ostrowa, Skołoszowa i Świętego,
którzy w jakże wymowny
i wzruszający sposób potwierdzili prawdziwość sta-

II Ogólnopolski Rodzinny
Festiwal Tenisa Stołowego
22 kwietnia Kraśnik był
gospodarzem II Ogólnopolskiego Rodzinnego Festiwalu Tenisa Stołowego
o Puchar Ministra Sportu
i Turystyki. Wzięło w nim
udział 143 uczestników,
w tym 2 jarosławskie rodziny.
W kategorii do 13 lat wystąpili grający w PKS KolpingJarosław - Szymon Flaumenhaft z ojcem Jackiem oraz
Kinga Hawro z dziadkiem
Adamem Forysiem. Obie
drużyny zajęły ex aequo
III miejsce. Ponadto w kategorii open Jacek Flaumenhaft
zajął II miejsce.
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ropolskiej maksymy „Gość
w dom - Bóg w dom”.
Piękna obecność młodych
pielgrzymów oraz mieszkańców miasta i okolicznych
parafii w tym wydarzeniu
wiary jest również czytelnym
znakiem, że Duch Święty,
poprzez eklezjalną i społeczną aktywność chrześcijan - wznieca wiatr i ogień
nowej „Pięćdziesiątnicy”
w świecie (por. Benedykt
XVI - Orędzie na ŚDM Sydney 2008).
Zachowując w pamięci radymniańskie święto wiary
i młodości wyrzeźbione pracą
i modlitwą bardzo wielu ludzi, pragnę objąć wdzięcznością Księdza Archiprezbitera
i podziękować za okazaną
pomoc w przygotowaniu tego
szlachetnego dzieła. Niech ta
postawa życzliwej otwartości
i zaangażowania stanie się
inspiracją i przykładem dla
innych miast, które w przyszłości będą gospodarzami
Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej.
Wstawiennictwu Matki
Bożej Oblubienicy Ducha
Świętego polecam i z serca
błogosławię
Adam Szal
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI

List Misjonarza
66 01 19 Rosja
Krasnojarsk,
P.O.Box 14 857
Krasnojarsk
o.Tadeusz Szyjka CMF
wiosna 2018

niem czekamy na wiosnę
i lato.
O budowie naszego domu
napiszę w następnym liście.

Wśród naszych parafian
Drodzy Przyjaciele naszej pojawiło się kilka rodzin
wielodzietnych.
misji w Krasnojarsku
Serdecznie Was pozdrawiam Jest Panu Bogu za co dzięz dalekiej Syberii. Miniona kować.
zima była bardzo mroźna,
a temperatura spadała do Po przerwie świątecznej
-50 stopni C. Już dawno nie
dokończenie na str. 4
było tak zimno. Z upragnie-
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 29 IV 18 GRUPA I
Niedziela 3 V 18 GRUPA II
Niedziela 6 V 18 GRUPA I

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
29.04.91 – Jan i Zofia S.
29.04.95 – Zbigniew i Mirosława Ś.
29.04.00 – Dariusz i Izabela K.
29.04.00 – Dariusz i Justyna P.
29.04.17 – Kamil i Dominika S.
30.04.88 – Wiesław i Maria P.
30.04.94 – Dariusz i Katarzyna K.
30.04.05 – Grzegorz i Aneta K.
30.04.05 – Czesław i Elżbieta K.
30.04.11 – Damian i Marta M.
30.04.11 – Tomasz i Magdalena B.
03.05.97 – Krzysztof i Anna B.
05.05.07 – Konrad i Marzena Z.
05.05.07 – Tomasz i Isabella S.
05.05.07 – Jan i Agnieszka Z.
06.05.17 – Grzegorz i Agnieszka K.

w rocznicę śmierci:
29.04.96 – Maria Fudali
30.04.96 – Tomasz Darkowski
29.04.97 – Zygmunt Brzeziński
29.04.00 – Andrzej Bratek
29.04.09 – Antoni Blok
29.04.12 – Eugeniusz Sokołowski
05.05.82 – Aniela Kisiel
04.05.84 – Magdalena Kiełt
06.05.88 – Stanisław Szubarczyk
05.05.97 – Janina Tyszczuk
03.05.00 – Józefa Stoltman
06.05.00 – Marian Bednarski
01.05.04 – Zofia Wiglusz
02.05.05 – Krystyna Zastyrec
05.05.05 – Anna Maciałek
04.05.08 – Joanna Lenar
03.05.17 – Tadeusz Rzepa
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
16.04.2018 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 61-75. Nikt nie przyszedł.
21.04.2018 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 76-85. Nikt nie przyszedł.
23.04.2018 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 86-95. Nikt nie przyszedł.
Zapowiedzi przedślubne
Tomasz Paweł BEDNARCZYK

s. Piotra i Genowefy
zam. Stalowa Wola
Andżelika KOWALCZUK
c. Jarosława i Danuty
zam. Munina, ul. Włókiennicza

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00
oraz 17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki Miesiąca.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś nabożeństwo i koronka
do Bożego Miłosierdzia o godz.
17.00.
2. We wtorek (1 V) początek
nabożeństw majowych. W dni
powszednie nabożeństwa będą
o godz. 17.30, w środy o godz.
17.15. Prosimy, aby rodzice
i dziadkowie przychodzili na
nabożeństwo z dziećmi i wprowadzali je w piękną polską tradycję.
3. W czwartek uroczystość
NMP Królowej Polski - odpust
w sąsiedniej parafii. Porządek
Mszy św. jak w każdą niedzielę.
W piątek po Uroczystości nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. Dyspensy
udzielił ks. abp Adam Szal.
4. W naszej parafii I Komunia
św. będzie 13 maja na Mszy św.
o godz. 9.15. Natomiast tydzień
później w niedzielę 20 maja
o godz. 9.30 odbędzie się Rocznica I Komunii św. dzieci z klas
IV.
5. W tym tygodniu wypada pierw-

Niedziela 29 IV

szy piątek miesiąca. W czwartek modlimy się za kapłanów
i o powołania kapłańskie i zakonne. W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź
św. od godz. 16.00. W sobotę na
nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.
6. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
30 IV 18 (poniedziałek wieczorem) os. Słoneczne bl. 4
m. 11-25 oraz 5 IV 18 (sobota rano) os. Słoneczne bl. 4
m. 26-35.
8. Bardzo dziękujemy czterem
ofiarnym osobom za pomoc przy
wypełnianiu PIT-ów.
9. W tym roku Piknik „Z bliźnim na majówkę”, odbędzie się
w sobotę 26 maja.
10. W najbliższych dniach
w ogródkach i na działkach zaczną
kwitnąć piękne kwiaty. Zadbajmy
o to, aby takich kwiatów nie zabrakło w naszym kościele.

8:00

O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla członkiń Róży św. Klary.

9:30

++ Rozalia i Jan Kruk i zmarli
z rodziny.

11:00

+ Ludmiła Tarnowska w 11 roczn.
śmierci o dar życia wiecznego.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Ewa Fic w 1 roczn. śmierci,
Ryszard Bogdanowicz.

18:00

Dziękczynna w 70 roczn. urodzin
Ireny z prośbą o Boże błogosł.
i opiekę Niepokalanej na dalsze
lata życia.

7:00

1) O szczęśliwą operację i łaskę
zdrowia dla Małgorzaty.
2) ++ Kazimierz, Lucjan, Grzegorz,
Janina, Katarzyna, Wiktor.

18:00

1) O dar nieba dla dusz konających
i za dusze w czyśćcu cierpiące - int.
od Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym.
2) ++ Waleria i Wojciech.

7:00

1) + Ryszard Czerkies (począt.
greg.).
2 ) + + K a t a r z y n a Tr u c h a n
w 2 roczn. śmierci, Magdalena,
Tomasz Stec.

18:00

1) + Janina Chmielowicz - int. od
rodziny Gmyrków.
2) O Boże błogosł. i opiekę MB
w 32 roczn. urodzin Marii.

Poniedziałek 30 IV

Wtorek 1 V

Środa 2 V

List Misjonarza
dokończenie ze str. 3

wznowiliśmy nasze spotkania katechetyczne dla dzieci
i młodzieży, a do sakramentu małżeństwa przygotowują się trzy pary.

7:00

+ Ryszard Czerkies (2).

18:00

1) + Tomasz Darkowski w 22 roczn.
śmierci.
2) O Boże błogosł., łaski Ducha Św.
na czas egzaminów dla Natalii.

8:00

++ Zmarli rodzice: Waleria, Józef
Rech.

9:30

+ Janina Chmielowicz od kuzynki
Elżbiety.

11:00

O dary Ducha Św., opiekę MB
dla Krystiana na czas egzaminów
maturalnych.

12:15

Za parafian.

16:00

Dziękczynna za dar życia Anny
z prośbą o dalszą opiekę z okazji
25 roczn. urodzin.

18:00

+ Ryszard Czerkies (3).

7:00

+ Ryszard Czerkies (4).

18:00

1) + Władysław Lemiech - int. od
sąsiadów.
2) ++ Tadeusz Rzepa w 1 roczn.
śmierci i zmarli rodzice z obu
stron.

7:00

1) ++ Anna i Michał Maciałek.
2) + Ryszard Czerkies (5).

18:00

1) O błogosł. Boże i szczęśliwe
zdanie matury dla Oli.
2) ++ Małgorzata, Jan, Stanisława.

www.parafiaswrodziny.com

8:00

++ Jan, Stanisława Wiórek.

15114020040000310235594226
Tadeusz Szyjka
ul. Wieniawskiego 38
51-611 WROCŁAW
(z dopiskiem: darowizna na budowę kościoła w Krasnojarsku)

9:30

+ Leszek Wyglądalski w 14 roczn.
śmierci.

11:00

++ Stanisław i Wanda Pajda, Stanisława i Marcin Matyja.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Ryszard Czerkies (6).

18:00

++ Izabela i Henryk.

Ceny w tych sklepach są
niższe nawet o 15-20 %.
Mamy jeszcze plany na
otwarcie sklepu z produktami żywnościowymi.

Serdecznie Wam dziękuję
za dotychczasową pomoc
Od kilku miesięcy dwa razy i jeszcze raz w imieniu pow tygodniu ma także spotka- trzebujących rodzin proszę
nia grupa AA.
o wsparcie.
Tym listem zwracam się Proszę o przekazanie tego
z prośbą o pomoc finansową listu osobom zainteresowadla rodzin wielodzietnych. nym, a jednocześnie zaproszenie ich do wspólnego
Wiele z tych rodzin potrze- dzieła.
buje wsparcia materialne- Niech Wam Bóg błogosławi
go.
i wspiera.
Często brakuje żywności
i odzieży. Są nawet takie
rodziny, w których dzieci
śpią na podłodze (z braku
miejsca albo łóżek). Jest
też potrzeba podstawowych
lekarstw od przeziębienia.
Przy pomocy dobrodziejów
zorganizowaliśmy socjalne
sklepy z odzieżą i obuwiem
dla potrzebujących rodzin.

Z modlitwą,
proboszcz parafii
Świętej Rodziny w Krasnojarsku
tedeosib@gmail.com

Czwartek 3 V

Piątek 4 V

Sobota 5 V

Niedziela 6 V
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