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Aklamacja; (Łk 3,10–18);

KOMENTARZ
Im bliżej końca adwentu, tym bardziej Słowo Boże zachęca nas do
radowania się z faktu narodzenia się Zbawiciela. Wyśpiewuj, Córo
Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego
serca, Córo Jeruzalem! Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz
powtarzam: radujcie się! Niech
będzie
znana
wszystkim
ludziom wasza wyrozumiała
łagodność:
Pan
jest
blisko!
Pisze św. Paweł
w
Liście
do
Filipian.
A w Ewangelii znowu słyszymy
o Janie Chrzcicielu. Pytały go
tłumy: Cóż więc mamy czynić?
On im odpowiadał: Kto ma
dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność,
niech tak samo czyni. Czyli, dzielcie się tym, co macie
z potrzebującymi. Jeśli macie więcej, nie bądźcie skąpi, bo inni nie mają
w ogóle, minimum sprawiedliwości jest potrzebne. By żyło się lepiej.
Wszystkim. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go:
Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic
więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my,
co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie
i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.
Przychodzą do Jana celnicy - uważani za grzeszników, a on nie mówi:
„Wy paskudni celnicy, jeżeli chcecie być doskonali, porzućcie swój
zawód, przestańcie służyć okupantowi”. A jednak Jan nie mówi tego:
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„Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Co znaczy:
Bądźcie uczciwi w wykonywaniu swojego zawodu. Nie oszukujcie
nikogo. Wykonujcie dobrze swoją pracę, bez przekrętów.
Przychodzą i żołnierze. A Jan nie mówi, „wy paskudni żołnierze,
okupanci, chcecie być doskonali to porzućcie wojsko i nawróćcie się”.
Ale Jan mówi: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz
poprzestawajcie na swoim żołdzie, czyli: bądźcie uczciwi w swoim
zawodzie, bądźcie dobrymi, uczciwymi żołnierzami, nie szukajcie
"lewych" źródeł dochodu, ale poprzestańcie na swoim żołdzie. Nauki
Jana pokazują nam coś ważnego. Każdą pracę można wykonywać
uczciwie i można się realizować w niej, Może to być powołanie,
możemy pracą chwalić Boga. Ale kiedy w naszą pracę wkrada się
nieuczciwość, każdy zawód może być zły, nawet ten, który
społeczeństwo uważa za zawód "zaufania publicznego". Dobrze
widzimy to dzisiaj, kiedy w nasze życie zawodowe wkrada się
nieuczciwość i chęć "dorobienia na boku". Tymczasem Jan mówi
wprost: poprzestańcie na waszej wypłacie, a nie bądźcie powodem
krzywdy innych ludzi, nawet jeśli miałoby to przynieść dodatkowy
dochód. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły
w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie,
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić
was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla
oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy
spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi
i głosił dobrą nowinę. Druga część dzisiejszej Ewangelii jest równie
ciekawa. Lud czeka na to czy Jan powie: Jestem Mesjaszem.
Tymczasem on zaprzecza, mówi: idzie mocniejszy ode mnie, któremu
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla
oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy
spali w ogniu nieugaszonym. Jan jest ostatnim prorokiem Starego
Testamentu. On bezpośrednio poprzedza Jezusa. Głosi Jego przyjście
i opowiada o Jego wielkości: On chrzcić was będzie Duchem Świętym
i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
To lekcja dla nas, którzy często angażujemy się w liczne akcje
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ewangelizacyjne. Mamy podobnie jak Jan mówić. Ja nie jestem tak
naprawdę ważny, jestem tylko narzędziem, ważny jest Jezus, którego
wam głoszę. Ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
Pamiętajmy o tym. I nie gwiazdorzmy zbytnio w czasie ewangelizacji.
Owszem potrzebne są często nowoczesne środki, przyciągające uwagę
gadżety, wykorzystanie portali społecznościowych. Ale tak naprawdę
liczy się Jezus. To On jest Panem, my jesteśmy "sługami
nieużytecznymi".
ks. Łukasz Heliniak

Drodzy Czytelnicy!
Trąbiące w korku samochody, szczekające psy, dźwięki
dochodzące z placu budowy, włączony telewizor, rozmowy ludzi
wokół... Każdego dnia dochodzą do nas tysiące odgłosów, które bardzo
skutecznie zajmują nasze myśli. Niejednokrotnie mamy przecież tak,
że wystarczy jeden niespodziewany dźwięk czy zdarzenie i już
zastanawiamy się, co mieliśmy właśnie zrobić. Podczas gdy świat tak
bardzo wciąga nas w tę swoją kakofonię, lekarstwem na nie jest cisza.
Zazwyczaj kojarzy nam się ona z jakimś brakiem - hałasu, dźwięków,
rozmów, jakichkolwiek innych bodźców. Gdy jesteśmy sami cisza może
być także przerażająca. Ale czy bywa też darem? Czy zdarza jej się być
pewnego rodzaju przestrzenią? Ostatnimi czasy coraz bardziej
przekonuję się, że tak – cisza jest miejscem, w którym rodzi się
spotkanie - z Bogiem i sobą samym. Ona pozwala nam zajrzeć w głąb
siebie, usłyszeć ukryte tam pragnienia, odpocząć. Jest wytchnieniem dla
galopujących myśli. Cisza pokazuje nam miejsca w nas, które nie
zawsze chcemy zauważyć, odkrywa prawdę i każe się z nią
konfrontować. Ona pokazuje, gdzie kończy się “bycie dla”, a zaczyna
“ja”. Cisza pozwala poznać serce. Usłyszałam ostatnio refren pewnej
piosenki wykonywanej przez Agnieszkę Musiał - autorkę współczesnej
muzyki chrześcijańskiej. Śpiewa ona tak “Serce moje proszę, słuchaj się
choć trochę. Słowem cię napoję i utulę w porę. Serce moje proszę,
wsłuchaj się choć trochę. W ciszę, która krzyczy, sercem bądź na
dobre”. Fragment ten przyszedł do mnie z zastanowieniem, czy ja
pozwalam czasem tej ciszy pojawić się w moim życiu? Czy spotykam
się z moimi uczuciami, pragnieniami i tęsknotami? Czy spotykam się ze
sobą nie pozwalając przez to na oschłość? Ta cisza krzyczy, abyśmy
odkrywali siebie i pamiętali jacy jesteśmy, a nie jak chcą nas widzieć
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inni ludzie. Także obecny czas Adwentu skłania nas ku zatrzymaniu,
wyciszeniu i spotkaniu. To osobiste spotkanie z Bogiem, wypełnia się
także poprzez Słowo. Ono daje nam siłę do poszukiwania, wsparcie
i wskazuje kierunek wędrówki. Chciejmy więc usłyszeć tę ciszę,
spotkać się z nią i rozpoznać jej krzyk. Zauważyć co kryje się w nas,
a może i w milczeniu kogoś z najbliższych. W końcu, jak powiedział
Cyprian Kamil Norwid w jednym ze swoich wierszy - cisza jest głosów
zbieraniem.
Redaktor Naczelny Aleksandra Bułatek

W niedzielę, 5 grudnia2021 r., o godz.
15:00 w dolnym kościele odbyło się
spotkanie
ze
świętym
biskupem
Mikołajem. Zgromadziło się wiele dzieci,
rodziców i młodzieży z parafialnej grupy
Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Były
wspólne śpiewy, rozmowy, św. Mikołaj
przepytał dzieci i młodzież zachęcając je do większego
zaangażowania w życie parafii. Nie zabrakło także upominków,
które otrzymał każdy uczestnik spotkania.
W Środę, 8 grudnia 2021 r., podczas Mszy
świętej o godzinie 18:00, czternaście
dziewczynek zostało przyjętych do
Dziewczęcej
Służby
Maryjnej
Archidiecezji Przemyskiej. Uroczystości
przewodniczył proboszcz ks. prał. Jan
Mazurek oraz ks. Łukasz Heliniak. W homilii ks. Mazurek mówił, że te
dzieci będę „żywą ozdobą naszej parafii”. – Niech Wasze serca będą tak
białe, tak czyste, jak alby, które dziś otrzymałyście. Szkaplerz to dawny
symbol tarczy. Niech tarcza Matki Bożej ochrania Was i Wasze rodziny
– życzył ksiądz proboszcz. Czternaście członkiń Dziewczęcej Służby
Maryjnej od teraz będą nosić specjalne stroje: białe alby a na nich
niebieskie szkaplerze. Będą animować śpiew podczas Eucharystii i
nabożeństw oraz prowadzić swoją formację, zdobywając kolejne
stopnie w ramach DSM.
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1. W wyznaczonym dniu wierni przychodzą do kościoła na Mszę świętą
o godz. 18:00 i w niej uczestniczą, wskazane, aby przystąpili do
Komunii św.
2. Po Mszy świętej śpiewa się kolędę, kapłan odmawia modlitwę
kolędową i kropi wiernych wodą święconą.
3. Kapłan błogosławi wiernych i przekazuje im kolędowy obrazek i
broszurę.
L.p.

Data wizyty

1.

28 grudnia 2021

2.

29 grudnia 2021

3.

30 grudnia 2021

4.
5.

3 stycznia 2022
4 stycznia 2022

6.

5 stycznia 2022

7.

8 stycznia 2022

8.
9.
10.

10 stycznia 2022
11 stycznia 2022
12 stycznia 2022

11.

13 stycznia 2022

12.

14 stycznia 2022

13.

15 stycznia 2022

Ulice i numery domów/mieszkań
Ul. Boruty – Spiechowicza (6, 1-46),
Ul. Kazanowska (1-32).
Ul. Chłopickiego (1-6),
Ul. Czwartaków (1-12),
Ul. Daleka (1- 9),
Ul. Dwernickiego (4-7),
Ul. Gościnna (1-10),
Ul. Iwaszkiewicza (1-3/10),
Ul. Kramarza (1-13),
Ul. Mokra (1-41).
Ul. Hoża (1-51),
Ul. 3 Maja (67 – 111 i 129-135).
Ul. Kochanowskiego (2 -83a).
Ul. Kordiana (1-8, blok nr 7, blok nr 10).
Ul. Opalińskiego (1-7b,14; blok nr 9, blok nr 11,
blok nr 13).
Ul. Opalińskiego (blok nr 15, blok nr 19a, blok nr
21).
Ul. Opalińskiego (blok nr 17).
Ul. Opalińskiego (blok nr 19).
Ul. Opalińskiego (blok nr 23).
Ul. Paderewskiego (2-4, 16, blok nr 10, blok nr
10a, blok nr 12).
Ul. Paderewskiego (blok nr 12a, blok nr 14, blok
nr 14a).
Ul. Paderewskiego (blok nr 14b, blok nr 14c, blok
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14.

17 stycznia 2022

15.

18 stycznia 2022

16.

19 stycznia 2022

17.

20 stycznia 2022

nr 18).
Ul. Paderewskiego (blok nr 20, blok nr 20a).
Ul. Orkana (1-29),
Ul. Ostrołęcka (1-9),
Ul. Prądzyńskiego (1-62),
Ul. Sobińskiego (3-7a),
Ul. Studencka,
Ul. Tetmajera.
Ul. Pułaskiego,
Ul. Sobieskiego,
Ul. Sułkowskiego,
Ul. Żulińskiego.
Ul. Żwirki i Wigury.

500 g mąki pszennej
50 g świeżych drożdży
1 łyżeczka cukru
200 ml mleka
1 łyżeczka soli
2 jajka
50 g masła lub oleju
40 g suszonych grzybów
500 g kiszonej kapusty
przyprawy: sól, pieprz, listek laurowy,
ziele angielskie, 2 łyżeczki kminku, 1 łyżka majeranku
3 łyżki oleju
1 cebula
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1 żółtko

Zrobić rozczyn z drożdży: pokruszyć je do kubka, dodać łyżeczkę cukru
i rozetrzeć do rozpuszczenia. Dodać 2 łyżki mąki oraz pół szklanki
mleka i dokładnie wymieszać. Odstawić do wyrośnięcia na ok. 15
minut.
Do miski wsypać resztę mąki, dodać rozczyn i resztę mleka. Dodać sól
oraz jajka i zacząć delikatnie mieszać wszystkie składniki łyżką.
Gdy zgrubnie się połączą, dodać roztopione masło lub olej i zacząć
wyrabiać składniki. Wyrabiać ciasto przez ok. 10 - 15 minut aż ciasto
będzie gładkie i elastyczne.
Uformować kulę, umieścić ją w misce i odstawić w ciepłe miejsce na
ok. 1 godzinę do wyrośnięcia.
Grzyby suszone włożyć do większego garnka, zalać 1 szklanką gorącej
wody, dodać listek laurowy i ziele angielskie. Dodać kiszoną kapustę,
wymieszać i zagotować. Przykryć i gotować do miękkości przez ok. 30
minut. W międzyczasie od czasu do czasu zamieszać. Otworzyć garnek
i gotować jeszcze przez ok. 10 minut aby odparować pozostały płyn.
Dodać kminek i majeranek, usunąć ziele angielskie i listek laurowy.
Wyjąć na deskę i posiekać.
Cebulę obrać i pokroić w kosteczkę, włożyć na dużą patelnię, wlać olej
i smażyć na umiarkowanym ogniu przez około 8 minut aż cebula będzie
szklista i lekko zrumieniona.
Dodać posiekaną kapustę i mieszając smażyć przez ok. 5 minut.
Odstawić z ognia i ostudzić.
Ciasto wyłożyć na stolnicę i chwilę powyrabiać, następnie podzielić na
2 części. Rozwałkować pierwszy kawałek ciasta na prostokąt o
wymiarach ok. 30 x 35 cm, wyłożyć połowę nadzienia zachowując ok.
1,5 cm wolnego brzegu.
Zwinąć roladę wzdłuż dłuższego boku i zlepić brzegi, położyć na
natłuszczonym papierze do pieczenia. Wierzch posmarować żółtkiem
roztrzepanym z 1 łyżką wody, posypać kminkiem i zawinąć w papier do
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pieczenia zostawiając w środku ok. 2 cm wolnej przestrzeni na
wyrośnięcie ciasta. Powtórzyć z drugim kawałkiem ciasta.
Obydwa kulebiaki (wraz z papierem) położyć łączeniem do dołu na
dużej blaszce do pieczenia i odstawić na ok. 20 minut do podrośnięcia.
Piec przez ok. 40 - 45 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C.
Kulebiaki mają się ładnie zrumienić. Chwilę odczekać przed
pokrojeniem.
Do nadzienia można dodać pieczarki (widoczne na zdjęciu), 200 g
pokrojonych, podsmażonych, dobrze odparowanych, wówczas dajemy
połowę suszonych grzybów i 350 g kiszonej kapusty.

Święta Bożego Narodzenia skupiają uwagę każdego chrześcijanina na
Jezusie, który narodził się w ubogiej stajence, ponieważ nie było dla
Niego miejsca w gospodzie. Są one
pełne
radości
i
zadumy.
Poprzedzone są przygotowaniami,
jakie czynimy w trakcie Adwentu
przez
udział
w
roratach
i
rekolekcjach.
24
grudnia
w naszych rodzinach zasiądziemy
wspólnie do wigilijnej wieczerzy
łamiąc się opłatkiem i składając
sobie świąteczne życzenia. Jest to
najpiękniejszy, najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór. O północy
w świątyni zgromadzą się wierni, którzy pragną wielbić
Nowonarodzone Dziecię tak, jak przed ponad dwoma tysiącami lat
uczynili to pastuszkowie spieszący do Betlejem. Jak pisał Adam
Mickiewicz „Wierzysz, że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie? Lecz
biada Ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”. Dlatego też należy pamiętać,
by ten radosny czas nie był tylko zewnętrznym przeżyciem i poddaniem
się chwilowemu nastrojowi i urokowi świąt. Chrystus ma się narodzić
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w każdym z nas i stać się Zbawcą. Wtedy możemy powiedzieć, czym
tak naprawdę jest Boże Narodzenie.
Ewelina Wiącek
Z pewnością dla każdego z nas, miesiąc grudzień to czas końca
roku, zamykania spraw, świątecznych zakupów, wybierania
choinkowych prezentów, przygotowywania gospodarstw domowych do
świąt,
czas
wyprzedaży
i promocji, zakupów, gonitwy
z czasem. Proza życia, rutyna.
Można
powiedzieć,
że grudzień jak co roku. Niestety
w życiowym biegu, zapominamy
o tym, co takiego ważnego
dokonuje się w tym czasie. Niby
małe nic, a tak wiele zmienia
w życiu.
Boże Narodzenie,
bo o tym mowa, uświadamia nam, że sam Bóg pragnie wejść
z przysłowiowymi butami w moje życie, zostawiając przy tym wybór
tego czy chcę czy nie. Jest przypomnieniem, że Bóg przychodzi do
człowieka w postaci człowieka. Staje się podobny do grzesznego
człowieka. Tak bardzo umiłował, że pragnie być. Przychodzi w ciszy
i samotności w otoczeniu Matki, Józefa i bydła domowego. Uniża się,
by pokazać, że pragnie Twojej obecności. Pozostaje jednak pytanie,
czy chcesz? Niczego nie narzuca. Czeka. W tym codziennym
zabieganiu i wirze załatwianych spraw tak łatwo o tym zapomnieć.
Bez trudności przychodzi spłycenie tak istotnego wydarzenia. Jedynym
sposobem na to jest świadome, szczere i dobrowolne oczekiwanie.
To prawda, czasy nie sprzyjają: świąteczne reklamy, konwój coca-coli,
krasnal z reniferami, świąteczne wystawy w sklepach, kolędy
w połowie grudnia. Gdzie podziała się cisza Betlejemskiej stajenki?
Obawiam się, że gdyby przyszło Panu Jezusowi przychodzić
w obecnych czasach na świat nie znalazłby nawet stajenki.
Pan przychodzi w ciszy pod osłoną nocy, a Betlejemską stajenką
są nasze serca. Dla mnie osobiście czas Adwentu to czas w którym nie
mogę się doczekać świąt. Prócz ludzkiego przyziemnego oczekiwania
jest jeszcze sfera duchowa o którą najbardziej trzeba zadbać,
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aby w pełni zrozumieć tajemnicę Bożego wcielenia. Dla mnie sposobem
na oczekiwanie Bożego Narodzenia jest uczestnictwo w roratach.
To właśnie tam objawia się klarowny obraz istoty Jego przyjścia.
Ciemna świątynia symbolizuje mroki grzechu, splamionej duszy.
Płomień świecy i śpiew Gloria, Bożą Dziecinę, która przychodzi aby
rozproszyć ciemność. W pakiecie oczekiwania jest również trwanie
w łasce uświęcającej, modlitwa, Komunia Święta, a także rozmyślanie
o tym, co wtedy się tam działo, jak to wyglądało. Moje duchowe
oczekiwanie, to przede wszystkim wiara w to, że wydarzenie sprzed
2000 lat dokonuje się przez kolejne 2000 lat, jest żywe, ma sens i się
wykonało, bo przecież oczekiwanie może trwać wiecznie jeśli zostało
„przespane”. Życzę każdemu, aby w poruszającej się machinie
codziennego życia, otworzyć przychodzącemu Chrystusowi stajenkę
Betlejemską w swoim sercu, zaprosił go do siebie i szczerze przyjął.
Przecież Boże Narodzenie nie musi być raz w roku 25 grudnia, ale przez
365 dni naszego życia, bo jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty „Zawsze
ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce jest
Boże Narodzenie. Zawsze kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże
Narodzenie. Zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz
uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie” Uśmiechajmy
się, zamilknijmy, słuchajmy a na Boże Narodzenie nie trzeba będzie
specjalnie oczekiwać bo będzie codziennie.
Jakub Koperski

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół zaprasza nas do radości,
ponieważ zbliża się przyjście Zbawiciela. Zapraszamy na uroczyste
nieszpory adwentowe o godz. 17:30.
W poniedziałek w liturgiczne wspomnienie św. Łucji przypada 40.
Rocznica Wybuchy Stanu Wojennego, tradycyjnie zapraszamy na
całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, w której pamiętajmy
o naszej Ojczyźnie. Od poniedziałku do środy będziemy także modlić
się o chrześcijańskie życie rodzin z racji Kwartalnych Dni Modlitw.
We wtorek w liturgii wspominamy św. Jana od Krzyża, prezbitera.
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W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Łaskawej – adoruje
Róża Matki Bożej Gromnicznej.
W czwartek rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus
przygotowującą nas do świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu o godz.
19:00 u Księży Salezjanów odbędzie się dekanalne spotkanie synodalne
dla wyznaczonych przedstawicieli parafii.
Najbliższa niedziela jest czwartą - ostatnią niedzielą Adwentu. Na
Mszy św. o godz. 10:00 będzie poświęcenie figurek Dzieciątka Jezus
i szopek Bożego Narodzenia, prosimy dzieci o przyniesienie figurek
i szopek. W tym dniu będzie można nabyć sianko na stół wigilijny,
ofiary za sianko zasilą fundusz Dziewczęcej Służby Maryjnej naszej
parafii.
Ponownie zachęcamy, by przystępować do spowiedzi przed świętami
i nie odkładać jej na ostatnią chwilę, ponieważ ze względu na epidemię,
nie będzie organizowana spowiedź zbiorowa. Zachęcamy także do
nabywania świec Caritas, które znajdują się z tyłu kościoła, w zakrystii
można również nabyć opłatki. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
Alberta zwraca się z prośbą o wsparcie w formie świątecznych
wypieków na stół wigilijny dla bezdomnych. Dary można składać w
schronisku przy ul. Focha 12.
Tegoroczne kolędowanie będzie takie, jak w roku poprzednim,
wiernych będziemy zapraszać do kościoła. W gazetce „PATRON”, w
gablotce przed kościołem i w Internecie znajduje się plan kolędy
2021/2022.
Poniedziałek
13.12.2021

7.00
18.00

7.00
Wtorek
14.12.2021

18.00

+ Józef Braja – od rodziny Koszelników
+ Tadeusz Kocik ( 13 greg.)
+ Emil Perucki – od uczestników pogrzebu
+ Ewa Halik – od przyjaciół
+ Emil Perucki – od uczestników pogrzebu
Za dzieci oddając je Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi z prośbą o
błogosławieństwo Boże dla nich i potrzebne łaski –
od Matek w Modlitwie
+ Tadeusz Kocik ( 14 greg.)
+ Ewa Halik – od róży Matki Bożej Jackowej
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Środa
15.12.2021

Czwartek
16.12.2021

Piątek
17.12.2021

Sobota
18.12.2021

7.00
18.00

7.00
18.00

+ Mieczysław w 12 rocz. Śmierci i Weronika w 6
rocz. Śmierci i zmarłych dziadków
+ Tadeusz Kocik (15 greg.)
+ Emil Perucki ( od uczestników pogrzebu)
+ Ewa Halik – od róży Matki Bożej Jackowej
+ Grzegorz Patko – od Przemyskiego Centrum
Kultury i Nauki „ Zamek”
+Tadeusz Kocik (16 greg.)
+ Emil Perucki – od uczestników pogrzebu
+Ewa Halik – od róży Matki Bożej Jackowej

7.00

+ Emil Perucki – od uczestników pogrzebu

18.00

+ Tadeusz Kocik ( 17 greg.)
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary
Ducha Świętego dla Dominika w dniu urodzin – od
przyjaciół
+ Ewa Halik – od róży Matki Bożej Jackowej

7.00

+ Emil Perucki – od uczestników pogrzebu
+Ewa Halik – od uczestników pogrzebu

18.00

7.00
Niedziela
19.12.2021

8.30
10.00
11.30
18.00

+ Helena Orłoś w 38 rocz. Śmierci
+ Tadeusz Kocik ( 18 greg.)
+Ewa Halik – od róży Matki Bożej Jackowej
+ Bronisława(k), Apolonia, Józefa (k), Michał
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże w rodzinie
+ Tadeusz Kocik ( 19 greg.)
+ Maria i Jan Brzezińscy
+ Adam
+ Janusz Bury

Gazetka tylko do użytku wewnętrznego!

