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Zaproszenie młodych do Sanoka
Drodzy Młodzi
Przyjaciele,
już wkrótce
(01.05.2011) odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II
- wielkiego przyjaciela młodzieży. Na progu swojego
pontyfikatu Papież – Polak zwrócił
się do młodych w pamiętnych
słowach: Wy jesteście nadzieją

Dziś !

Palmową w kościołach lokalnych,
a co dwa lata, w wybranym mieście
Europy czy innego kontynentu.
Dzieło Światowych Dni Młodzieży kontynuuje obecny Papież
Benedykt XVI, który w sierpniu
2011 roku spotka się z młodymi całego świata w Madrycie,
a wcześniej – w Niedzielę Palmową (17 kwietnia br.) – z młodzieżą
włoską w Rzymie, w duchowej
łączności z młodym Kościołem na

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Bożego Jana Pawła II – raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam
Was i waszych Duszpasterzy do
Sanoka na trzydniową celebrację
Niedzieli Palmowej, w dniach
od 15 do 17 kwietnia 2011 roku.
Ufam, że modlitewna obecność
kilku tysięcy młodych pielgrzymów na Spotkaniu w Sanoku,
będzie radosną odpowiedzią na
słowa Papieża wypowiedziane
w ostatniej godzinie życia: Szuka-

W hołdzie ofiarom kataklizmu w Japonii
spektakl muzyczno-filmowy
„Wiśnie rozkwitły pośród łez”
godz. 15.00 w kościele

Kościoła, wy jesteście nadzieją
Ojczyzny, jesteście moją nadzieją.
Przez cały czas swojej posługi, Papież towarzyszył młodym ludziom
nie tylko przez modlitwę, ale również przez dzieła ewangelizacyjne
do których należą między innymi
Światowe Dni Młodzieży, przeżywane każdego roku w Niedzielę

świecie.
Bardzo się cieszę, że w tę ogólnoświatową refleksję i modlitwę,
tak twórczo włącza się i nasza młodzież, uczestnicząc w dorocznych
Spotkaniach Młodych Archidiecezji Przemyskiej.
Moi Drodzy,
w przededniu beatyfikacji Sługi

łem was, teraz wy przyszliście do
mnie i za to wam dziękuję.
W tym miejscu słowa szczególnej wdzięczności kieruję pod
adresem Sanoczan, władz Miasta
i Powiatu oraz sanockich duszpasterzy, za podjęty trud związany
dokończenie na str. 2

Droga Krzyżowa ulicami miasta
z Janem Pawłem II
2 kwietnia g. 19.30
Od NMP Królowej Polski do Opactwa

I CZYTANIE: Wj 17,3–7
Woda wydobyta ze skały

REFREN PSALMU: Kiedy Bóg
mówi, nie gardź Jego słowem.
II CZYTANIE: Rz 5,1–2.5–8
Miłość Boża rozlana jest w naszych
sercach przez Ducha Świętego

EWANGELIA: J 4,5–42
Rozmowa z Samarytanką o wodzie
żywej

...Jezus odpowiedział jej
na to: „O, gdybyś znała dar
Boży i wiedziała, kim jest
Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się
napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”.
...jesteśmy przekonani, że On
prawdziwie jest Zbawicielem
świata”.
Kalendarz wydarzeń

8. IV. g. 19.00 KCK
Koncert Papieski

Młodzi Młodym
Uroczystości Katyńskie
z poświęceniem
„tablic Smoleńskich”

11. IV. g. 11.00
Bp Adam Szal

10-13 Kwietnia
Rekolekcje parafialne
ks. Ryszard Halwa

18. IV. g. 18.00
Bierzmowanie

1. V. g. 20.00
Droga Światła z Różańcem
w hołdzie dla JP II
na trasie: Starostwo - Ratusz



Chrystus Królem

Beatyfikacja - Modlitewne przygotowanie
Ojcze nasz, który jesteś w niebie (...).
Niech przyjdzie Twoje królestwo (Mt 6,9. l0a)
Boże „królowanie” w świecie tak bardzo zależy od przyjęcia Go
do serc, aby stając się naszym Panem, był rozpoznawany nie tylko
jako władca, lecz nade wszystko jako Ojciec swoich dzieci. Czytający
uważnie całe Pismo Święte i modlący się słowami proroków Izraela
i apostołów Jezusa, znajdują tam wyrażenie i obrazy wykraczające
daleko poza potoczne wyobrażenie o mentalności ludzi w środowisku
biblijnym. Jednym z trudnych do zaakceptowania stereotypów jest
patriarchalne opowiadanie o Bogu i modlitewna z Nim rozmowa.
Byłoby nieuczciwe twierdzić, że biblijny judaizm i pierwotny Kościół
jednakowo traktowały kobietę i mężczyznę w życiu społecznym i religijnym. Jeżeli przyjrzymy się uważnie sąsiadom żydów i chrześcijan
w Egipcie i Babilonii, w Grecji i Rzymie, to powiemy, że właściwie
cała cywilizacja starożytna podobnie dzieliła przywileje i obyczaje,
obowiązki i prawa odnoszące się do mężczyzn i kobiet. Jednak czytelnik Biblii już na pierwszych kartach, w opowiadaniu o stworzeniu,
znajduje zapewnienie, że mężczyzna i kobieta jednakowo i razem są
„na obraz i podobieństwo” Boga.
Ze zdumieniem i z jakimś onieśmieleniem odkrywamy w proroctwach i psalmach starotestamentalnego wyznania wiary w Boga
objawiającego ludzkie rysy ojcowskie i macierzyńskie. Wydaje się,
że kluczem do dobrego odczytania tych tekstów jest miłość Dawcy
Życia do swoich dzieci:
„PANIE, moje serce się nie wynosi, oczy moje nie patrzą z góry, nie ubiegam
się o rzeczy wielkie ani o zbyt cudowne. I oto jestem spokojny. Ucichłem jak
niemowlę nakarmione przez matkę. Jestem jak nakarmione niemowlę. Niech
Izrael zaufa PANU teraz i na wieki!” (Ps 131,1-3).
Czyż w słowach tego dojrzałego pielgrzyma nie spotykamy natchnionej mądrości dziecka Bożego? Czy z odwagą wiary nie dostrzeżemy
jakiegoś prawzoru dla ikon Matki z Dzieckiem?

zapomnieć Stwórcę Wszechświata, Pana Zastępów i Króla-Sędziego - to trzeba nam przypominać
naukę Kościoła o jednej Biblii
i jednej Tradycji objawionej,
w której te różne obrazy zaledwie
przybliżają nas do tajemnicy
TEGO-KTÓRY-JEST. Zatem nie
potrzeba wzniecać nowych konfliktów rzekomo zakorzenionych
w jakiejś rozpoznawalnej już
w Biblii rywalizacji mężczyzn i kobiet o pierwszeństwo wobec
Boga.
W swoim nauczaniu i postawie Jan Paweł II próbował nam przybliżyć miłość Boga Ojca do wszystkich swoich dzieci, ukazując
Chrystusa jako naszego Odkupiciela. „... nie zapominamy ani na
chwilę, że «Jezus Chrystus - Syn Boga żywego, stał się naszym pojednaniem u Ojca» (por. Rz 5,11; Kol 1,20). Że to On właśnie i On
jeden uczynił zadość tej odwiecznej miłości, właśnie temu Ojcostwu,
które od początku wyraziło się w stworzeniu świata, w obdarowaniu
człowieka całym bogactwem tego stworzenia, w uczynieniu go
«niewiele mniejszym od istot niebieskich» (Ps 8,6), bo stworzonym
na obraz Boży i Bogu podobnego (por. Rdz 1,26) - a z kolei przecież
Ojcostwu i miłości niejako odepchniętej przez człowieka wraz ze
złamaniem pierwszego Przymierza (por. Rdz 3,6nn) i łamaniem tych
dalszych (...)” (Redemptor Hominis, 9). My też pamiętamy Ojca
Świętego jako przygarniającego dzieci pasterza i przyjaciela. Nawet
zanim 13 maja 1981 roku dosięgła go skierowana przeciwko niemu
kula, tulił w swoich ramionach małe dziecko. Pani Fatimska ocaliła
tego dobrego ojca...

Zaproszenie młodych do Sanoka

dokończenie ze str. 1
Zechciejmy przywołać tu świadectwo apostoła Pawła zamykające
z przyjęciem i ugoszczeniem wiejego Pieśń o Miłości:
lotysięcznej rzeszy pątników.
Już dzisiaj cieszę się na Spotka„Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko,
rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się człowiekiem dojrzałym, nie, które rozpoczniemy w piątek
wyzbyłem się tego co dziecięce. (...) Teraz poznaję po części, potem – 15 kwietnia o godz. 18.30 – celebracją nabożeństwa pt. „Wejdź
poznam tak, jak sam zostałem poznany” (1 Kor 13,11-12).
do namiotu spotkania”. SzczególTaka postawa świętego Apostoła pozwala mu w kluczowych chwi- nym momentem bogatego – sobotlach jego misji zwrócić się do przeżywających kryzysy chrześcijan niego programu będzie Adoracja
następującymi słowami: „Moje dzieci, ponownie w bólach was rodzę,
aż Chrystus ukształtuje się w was” (Ga 4,19). Z pewnością Paweł znał
dobrze przechowywane w pamięci Izraelitów proroctwa o odrodzeniu
narodu wybranego:

Krzyża w kościele pw. Chrystusa
Króla. W Niedzielę Palmową o
godz. 11.00 zgromadzimy się najpierw na Palcu przy Farze, gdzie
będzie obrzęd poświęcenia palm,
a następnie w procesji udamy się
na sanocki rynek, by uczestniczyć
w Eucharystii, której przewodniczyć będzie Ks. abp Celestino
Migliore, Nuncjusz Apostolski

Śpiewamy nową pieśń

Gdyby ktoś zastanawiał się, dlaczego tyle uwagi poświęcamy macierzyńskiemu spojrzeniu na Boga Ojca - jakbyśmy chcieli pominąć,

W Hołdzie Ofiarom kataklizmu w Japonii
„Wiśnie

rozkwitły pośród łez”

Spektakl muzyczno-filmowy

27 marca 2011 godz. 15:00 w Kościele Chrystusa Króla
Wykonawcy: Atsuko Ogawa, Hiroshi Kurotaki (Pianiści z Japonii),
Rolf Bartkiewicz (flet - Polska).
Recytacja: Maria Gibała.
Prezentacja multi-medialna: Zdzislaw Czernecki.
Scenariusz i rezyseria: Iga Dżochowska.
Wstęp wolny

Janie Pawle, teraz przyjdź
Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź
Z mocą, jak błogosławiony.
Słowa swoje zamień w czyn,
Bóg niech będzie uwielbiony;

i zawsze
Naszą nadzieją jest i skałą.
Wieki i trudne czasy miną,
Bóg, wiara, honor w nas ostaną.

Niech zadrży ziemia, zagra róg,
bo nic nad Boga i któż jak Bóg!

Ref Janie Pawle, teraz przyjdź...

1. Przekroczyliśmy próg nadziei,
Oblicze ziemi się zmieniło,
Bo całe życie nas szukałeś,
A słońce prawdy nam świeciło.

3. Pamięć zachować i tożsamość
Bogurodzica nam pomoże,
A być świadkami miłosierdzia
pomóż nam, pomóż,
Święty Boże!

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź... Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź...
2. A Chrystus wczoraj, dziś

Chrystus Królem



Teatr dla Jana Pawła II

Świetlica „U KOLPINGA”

Jedną z inicjatyw w czasie
przygotowania do beatyfikacji
Wielkiego Polaka było zaproszenie Teatru Theatrum Mundi
im. Mieczysława Kotlarczyka
z Luborzycy. Amatorzy z Rodziny
Kolpinga z Luborzycy kierowani
przez zawodowego reżysera, pokazali autorski spektakl zbudowany
na autentycznych wspomnieniach z okresu pracy Karola Wojtyły
w zakładach Solvay. Perfekcyjne przygotowanie sztuki zaowocowało
owacją na stojąco.

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 - 4 IV - godz. 16.30.

10-lecie Kręgu św. Piotra

Dyżury w kuchni
Poniedziałek
28 III
Sekcja
kulinarna

Wtorek
29 III

Środa
30 III

W. Śmiech

L. Puchyr

Czwartek
31 III
K. Stopa

Piątek
1 IV
Ł. Rzepa

Wyjątkowo uroczystą oprawę miała Msza św. 20 marca o godz. 12.15,
w czasie której Krąg św. Piotra obchodził 10 rocznicę swego powstania.
Każdy fragment Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks.
Prałata był szczegółowo dopracowany: byli zaproszeni goście (księża
Podczas, gdy dorośli mężczyźni zachowują dystans, nie wychylają
i członkowie Ruchu), był chór, uroczysty akt zawierzenia przed Najświętszym Sakramentem i później całe popołudnie wspomnień i smako- się w pomocy przy pracach w naszym Ośrodku w Heluszu, to studenci
witej agapy. Wymowa uroczystości była bardzo czytelna: wdzięczność podejmują decyzję w kilka minut i poprostu pomagają nie pytając, czy
praca jest ciężka. I tak w ostatni poniedziałek wieczorem razem z ks. StaPanu Bogu i przywiązanie do Kościoła.
nisławem przenieśli kilkanaście palet pustaków. Bradzo dziękujemy.

Studenci nie zawiedli

Szkolenie dyrektorów
Z inicjatywy ks.
Prałata przy dużym
wsparciu władz oświatowych miasta i powiatu, 22 marca w KCK
W tym roku rekolekcje szkolne prowadził ks. Paweł Kaszuba oraz
odbyło się spotkanie
misjonarz O. Kazimierz Szymczycha. Dziękujemy.
dla dyrektorów i pedagogów jarosławskich
szkół. Najpierw miał
miejsce ciekawy wykład red. Andrzeja Wronki pt. „Oblicza okultyAktualne wyniki
zmu - szokująca prawda. Sztuka pedagogicznej walki czy przesądzona
przegrana szkolnictwa?”, a później wśród różnych komunikatów V Liga
PKS KOLPING IV - Szarotka Rogóżno 10 : 5
szeroko omawiano kierunki działania Duszpasterstwa Nauczycieli Punkty: Mroczka - 4,5, Gałka - 3,5, Rejterowski - 1,5, Woźny - 0,5.
i nowe propozycje szkoleń oraz inicjatyw społecznych, wśród których
najważniejszym będzie Marsz Trzech Króli. Spotkanie oceniono jako
W dniu 21.III. w naszej hali sportowej odbyły się Eliminacje do Drubardzo wartościowe.
żynowych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP
w tenisie stołowym. Klasyfikacja końcowa: I m. - KP Jasło, II m. - KP
Łańcut, III m. - KP Jarosław, IV m. - KP Lubaczów.

Rekolekcje szkolne
Tenis stołowy

Młodzi a tak waleczni

W dniu 19.III.2011 odbył się
Okręgowy Turniej Judo o Puchar
Burmistrza Jasła. Nasi zawodnicy
w nim zajęli: I miejsce – Maciej
Mazur (33 kg), Bartłomiej Zielnicki (42 kg), Gabriela Majcher
(48 kg), Natan Draus (44 kg);
II miejsce – Eryk Czarniecki (48
kg), Ernest Czarniecki (28 kg),
Paweł Putera (40 kg), Dominika
Kotów (58 kg), Monika Rząsa (30
kg), Radosław Olejarz (55 kg);
III miejsce – Karol Białowąs (34
kg), Jolanta Kasiurak (58 kg),
Andrzej Kasiurak (48 kg), Mateusz Olejarz (26 kg), Wojciech Saj (42
kg); VII miejsce – Szymon Szkoruda (33 kg).

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
od wtorku do piątku 16.00 - 17.00

Każdy może
pomóc!

1%

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

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



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 27 III 11 GRUPA I
Niedziela 3 IV 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Armia Pana +
Wspólnota osób zbierających
składki na inwestycje
PONIEDZIAŁEK – Róża XIII św.
Kingi - p. Boryło + Róża Boga
Ojca VIII - p. Chomik
WTOREK – Róża XVI św. Klary p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
ŚRODA – Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym + Dzieło Pomocy
Powołaniom
CZWARTEK – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
PIĄTEK - Krąg I św. Wojciecha +
Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
SOBOTA – Krąg II - św. Marka +
Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
19.03.2011 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 13-24. Sprzątali i ofiara:
Szczepanik, Dzierża, Duda, Gawlikowska, E. Mazur. Razem – 60
zł na środki czystości i kwiaty.
Pomogły: p. Bernolak, p. Staniszewska.
21.03.2011 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 25-36. Sprzątali i ofiara:
Rodzinka, Rebuś, Helon (2 os.),
Dominik, Deliman, Szyler. Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.
Dziękujemy za ofiary na tablice
smoleńskie, relikwiarz Jana Pawła
II i figury św. w Heluszu:
Władysława, Wanda (tablice);
K. Czepiel, Z. Jędrzejczak,
M. Słysz, Róża św. Elżbiety (relikwiarz); E.M. (figura bł. A. Kolpinga); W. Balawender (figury).
Razem 580 zł.
Zapowiedzi przedślubne
Damian MĄTKOWSKI
s. Mieczysława i Jadwigi
zam. Jarosław, os. Piłsudskiego
Marta Danuta JARONI
c. Kazimierza i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Tomasz Paweł BĄK
s. Andrzeja i Haliny
zam. Przemyśl, ul. Hoffmanowej
Magdalena Agnieszka SWATEK
c. Tadeusza i Teofili
zam. Jarosław, os. Niepodległości

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. Z okazji Dnia Świętości Życia
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
zwraca się z apelem o poparcie
projektu ustawy chroniącej każde
poczęte życie przez złożenie podpisów na specjalnie przygotowanych
listach. Przy składaniu podpisu
poparcia konieczne jest podanie
numeru PESEL. Podpisy można
składać dziś po Mszach świętych
przed kościołem.
3. Dziś także w kościołach wszystkich diecezji w Polsce jest zorganizowana ogólnopolska zbiórka
do puszek na rzecz ofiar trzęsienia
ziemi i tsunami w Japonii. Zebrane
środki finansowe zostaną przekazane na konto Caritas Polska
z przeznaczeniem na pomoc Caritas
Japonia. Prosimy o ofiarność na
ten cel.
4. Droga Krzyżowa dla dzieci będzie
w czwartek o godz. 17.00, natomiast
dla dorosłych w piątek o godz. 17.00.
Wyjątkowym wydarzeniem będzie
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droga krzyżowa ulicami naszego
miasta. W sobotę 2 kwietnia przypada kolejna rocznica śmierci Sługi
Bożego Jana Pawła II. W tym dniu
będzie wspólna Droga Krzyżowa
dla całego miasta o godz. 19.30 na
trasie od NMP Królowej Polski do
Opactwa. Zapraszamy z lampionami.
Starajmy się być tam wszyscy.
5. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. 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 w niedzielę zmiana
Tajemnic Różańcowych.
7. W kiosku są jeszcze wielkanocne
baranki i paschaliki.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 28
III 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 11 m. 1-15 oraz
2 IV 2011 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 11 m. 16-30.
9. W podziemiach kościoła czynny
jest punkt pomocy przy wypełnianiu
PIT-ów.
10. Dziękujemy za ofiary na figury
świętych w Heluszu i na Relikwiarz
Jana Pawła II.

Krąg św. Piotra i Duszpasterz
zapraszają na

Dyskusyjny Klub Filmowy

8:00

Za parafian.

9:30

+ Aleksander (27).

11:00

+ Maria Kud w 5 roczn. śmierci.

12:15

+ Zdzisław Korytko w 2 roczn.
śmierci.

16:00

O Boże błogosł. dla Józefy Tarnawskiej i wnuka Patryka.

18:00

O Boże błogosł., opiekę MB
o zdrowie i potrzebne łaski dla
Michaliny z okazji 90 urodzin.

7:00

+ Aleksander (28).

18:00

1) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) + Józef Majcher w 10 roczn.
śmierci.

7:00

+ Aleksander (29).

18:00

Z Róży św. Klary o błogosł. Boże
i dary Ducha Św. w nowym roku
dla członkiń Róży i ich Rodzin.

7:00

+ Aleksander (30 - koniec
greg.).

18:00

1) Za dusze w czyśćcu.
2) + Józef Homa w 19 roczn.
śmierci.

Poniedziałek 28 III

Wtorek 29 III

Środa 30 III

Czwartek 31 III
7:00
18:00

+ Marek Mierzejewski (począt.
greg.).

7:00

++ Anna, Ignacy, Katarzyna,
Piotr.

18:00

1) + Marek (2).
2) + Józefa w 16 roczn. śmierci.

Piątek 1 IV

z projekcją filmu

„Święta Rita”
28.III. godz. 18:45 KCK

wstęp wolny

Wybory do Rady Dzielnicy

Sobota 2 IV
7:00
18:00

+ Marek (3).

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia informuje, że dnia 30 marca 2011 r. o godz. 18.30 w Katolickim Centrum Kultury przy Parafii
Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja 49 odbędzie się zebranie mieszkańców
Dzielnicy Nr 3 dla wyboru Rady Dzielnicy. Zebranie będzie również
okazją do spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz miasta.

8:00

1) Za parafian.
2) + Marek (4).

9:30

++ Józef, Wiktoria i Ryszard.

Droga krzyżowa osiedlowa

11:00

W 50 roczn. sakramentu małżeństwa Marii i Zygmunta dziękując Bogu za otrzymane łaski
i z prośbą o opiekę Boga i Matki
Najświętszej dla jubilatów i całej
Rodziny.

12:15

+ Józef Plęs w 20 roczn. śmierci.

16:00

Dziękczynno-błagalna w roczn.
urodzin, za dar życia Adeli
z prośbą o błogosł. Boże i opiekę
MB na dlaszą drogę życia.

18:00

+ Zygmunt w 7 roczn. śmierci.

Niedziela 3 IV

W piątek 18 marca ulicami os. Kombatantów za krzyżem przeszło
334 osoby.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

28.03.88 – Augustyn Mrozowicz
27.03.89 – Józef i Ewa B.
28.03.99 – Janina Krzan
28.03.05 – Grzegorz i Katarzyna T.
29.03.00 – Helena Kuca
29.03.08 – Sylwester i Monika C.
31.03.09 – Leontyna Kot
31.03.86 – Dariusz i Jolanta Cz.
28.03.10 – Zbigniew Brincken
w rocznicę śmierci:
01.04.91 – Józef Plęs
01.04.91 – Leokadia Szalast
29.03.83 – Marian Wąsacz
01.04.95 – Józefa Kiełt
29.03.84 – Józef Wawro
01.04.03 – Irena Potoczna
29.03.84 – Stanisław Machura
28.03.86 – Franciszka Oronowicz 01.04.08 – Franciszka Czereba

W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Julia DŁUSZYŃSKA
Zbigniew TROJANOWSKI

