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(600) 14 kwietnia 2013

14 - 20 kwietnia

III NIEDZIELA WIELKANOCY

V Ogólnopolski Tydzień Biblijny

I CZYTANIE: Dz 5,27b-32.40b41

Tegoroczny, piąty Tydzień Biblijny przeżywamy pod hasłem: „Ja wierzę, Panie, że Ty jesteś
Mesjaszem, Synem Bożym!” (J 11,27). Zgodnie
z przyjętą regułą nawiązuje ono do tematu roku
duszpasterskiego w Polsce i do przeżywanego
w Kościele powszechnym Roku Wiary.
Tydzień Biblijny winien nam wszystkim pomóc
w odnowieniu naszej pamięci o Jezusie z Nazaretu, Mesjaszu-Królu i Synu Bożym, a nade
wszystko wskazać drogi do osobistego spotkania
ze zmartwychwstałym PANEM.
Przytoczone wyznanie to słowa żarliwej wiary,
z jaką zwraca się do Jezusa z Nazaretu Marta, siostra zmarłego i pogrzebanego kilka dni
wcześniej Łazarza. W odpowiedzi na tak mocną wiarę Jezus wskrzesił jej brata, inspirując
równocześnie wielu Żydów, aby rozpoznawali
w Nim oczekiwanego Wybawiciela i PANA. To
zbawcze wyznanie wiary Marty zawiera w sobie
główne przesłanie Ewangelii według świętego
Jana, która jest najmocniejszym świadectwem
wiary Kościoła apostolskiego w Jezusa - Mesjasza i Syna Bożego.

Przedłużenie miłosiernych dłoni Boga
1. Źródło Bo- wzywa nas do żywej wiary, któżego Miłosier- ra nie potrzebuje zewnętrznych
dowodów, lecz harmonii umydzia
słu i serca ucznia – z umysłem
Zmartwych- i sercem Mistrza!
wstały Chrystus pozdrawia nas dziś trzy- Na przełomie tysiącleci, podkrotnie wymownymi słowami: czas kanonizacji Siostry FauPokój wam! Ukazując zaś styny Kowalskiej, bł. Jan Paweł
swym uczniom przebite ręce II zaprosił także nas do spoi bok, dodaje: Weźmijcie Ducha tkania z Miłosiernym Panem.
Świętego! Którym odpuścicie Stawiał wówczas wobec wiergrzechy, są im odpuszczone, nych całego świata zasadnicze
a którym zatrzymacie, są im pytanie o przyszłość, chcąc
zatrzymane (J 20, 22b-23). nam ukazać także jasne światło
W przeżywanym Roku Wiary nadziei: „Co przyniosą nam
słowa te stają się zwiastunem nadchodzące lata? Jaka będzie
prawdziwego pokoju serca oraz przyszłość człowieka na ziemi?
tej nadziei, która ma swoje źró- Nie jest nam dane to wiedzieć.
dło w tajemnicy krzyżowej dro- Jest jednak pewne, że obok kogi, męki i śmierci Jezusa, a nade lejnych sukcesów nie zabraknie
wszystko Jego chwalebnego niestety także doświadczeń
zmartwychwstania. Miłosierny bolesnych. Ale światło Bożego
Pan daje nam udział w swoim Miłosierdzia, które Bóg zezwycięstwie nad śmiercią, grze- chciał niejako powierzyć światu
chem i Szatanem. W spotkaniu na nowo poprzez charyzmat
zaś z Tomaszem Apostołem Siostry Faustyny, będzie rozja-

śniało ludzkie drogi w trzecim
tysiącleciu.”
„Konieczne jest jednak – mówił
nasz Błogosławiony Papież
– aby ludzkość, podobnie jak
niegdyś apostołowie, przyjęła
dziś w wieczerniku dziejów
Chrystusa zmartwychwstałego,
który pokazuje rany po ukrzyżowaniu i powtarza: Pokój wam!
Trzeba, aby ludzkość pozwoliła
się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje
jej zmartwychwstały Chrystus.
To Duch leczy rany serca, obala
mury odgradzające nas od Boga
i od siebie nawzajem, pozwala
znów cieszyć się miłością Ojca
i zarazem braterską jednością”.
W czasie kolejnych dni Wielkiego Postu, który przeżywaliśmy, próbowaliśmy, z pomocą
dokończenie na str. 2

Cierpienie dla imienia Jezusa

REFREN PSALMU: Sławię Cię,
Panie, bo mnie wybawiłeś.
II CZYTANIE: Ap 5,11-14
Chwała Baranka

EWANGELIA: J 21,1-14
Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom

Jezus ukazał się znowu nad
Morzem Tyberiadzkim...
...„Zarzućcie sieć po prawej
stronie łodzi, a znajdziecie”.
Zarzucili więc i z powodu
mnóstwa ryb nie mogli jej
wyciągnąć. Powiedział więc do
Piotra ów uczeń, którego Jezus
miłował: „To jest Pan!”...
...A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli
żarzące się na ziemi węgle, a na
nich ułożoną rybę oraz chleb.
Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz
ułowili”...
...„Chodźcie, posilcie się!”...
...To już trzeci raz, jak Jezus
ukazał się uczniom od chwili,
gdy zmartwychwstał.
Kalendarz wydarzeń

12. V. g. 9.15
I Komunia Św.

19. V. g. 9.30
Rocznica I Komunii Św.

25. V.
Piknik charytatywny
„Z bliźnim na majówkę”
Helusz
godz. 10.00
Msza św.
Abp Józef Michalik
Koncert
Krzysztof Krawczyk
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Chrystus Królem

Przedłużenie miłosiernych ciągle dorastać przy Sercu chorych, domy dla bezdom- Caritas lub im podobne. Mogą
nych, opieka nad uchodźcami, się one przyczynić do kształJezusa Miłosiernego!
dłoni Boga
dokończenie ze str. 1

Bożej łaski, obalić mury odgradzające nas od Boga i siebie
nawzajem. Wciąż trzeba nam
jednak Bożej pomocy, aby
uleczyć rany serca i w pełni
cieszyć się miłością Boga oraz
braterską jednością naszych
sióstr i braci.
2. Kształtowanie wyobraźni
Miłosierdzia
Od roku 2000 dzisiejsza uroczystość przeżywana jest
w całym Kościele jako „Niedziela Miłosierdzia Bożego”.
Co roku liturgia tego dnia
niejako wytycza nam szlak
miłosierdzia. Jest to szlak,
który odbudowuje prawdziwą
więź człowieka z Bogiem,
a równocześnie tworzy między
ludźmi nowe, cenne relacje:
przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności. „Nie jest łatwo – jak mówił bł. Jan Paweł
II – miłować miłością głęboką,
która polega na autentycznym
składaniu daru z siebie. Tej
miłości można nauczyć się
jedynie wnikając w tajemnicę
miłości Boga. Wpatrując się
w Niego, jednocząc się z Jego
ojcowskim Sercem, stajemy
się zdolni patrzeć na braci
nowymi oczyma, w postawie
bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia.
Tym wszystkim jest właśnie
miłosierdzie!”
Uważne spojrzenie w oczy
Jezusa Miłosiernego jest wezwaniem do tego, by i nasze
spojrzenie na bliźnich stawało
się coraz bardziej miłosierne.
Przebite ręce i stopy Jezusa
uświadamiają nam, że nie
tylko słowa, ale i konkretne
czyny miłosierdzia będą świadectwem naszego dojrzewania
w szkole Jezusa Miłosiernego.
On z obrazu: Jezu, ufam Tobie,
niejako wychodzi ku nam, pragnie spotkać się z każdym osobiście w realiach codziennego
życia. Dyskretnie pyta o teraźniejszość i przyszłość naszych
rodzin, parafii, wspólnot, relacji małżeńskich, sąsiedzkich,
o atmosferę w miejscach pracy.
Stawia pytanie o przeżywanie
cierpienia, samotności i niepewności o kolejny dzień. Do
postawy miłosierdzia musimy

Od tego roku właśnie Niedziela Miłosierdzia Bożego będzie
rozpoczynać, obchodzony
do tej pory w październiku,
Tydzień Miłosierdzia. Hasłem
tegorocznego Tygodnia są
słowa: Wiara żywa uczynkami. W życiu Kościoła, oprócz
liturgii i głoszenia Słowa, właśnie posługa miłości stanowi
jedną z najważniejszych jego
cech. I nawet gdyby wspaniale działały różne organizacje
i fundacje charytatywne, nikt
nie może wyręczyć Kościoła
w posłudze miłości. Jej nazwa
w języku łacińskim brzmi
CARITAS. Papież Benedykt
XVI napisał:
„Miłość – caritas – zawsze
będzie konieczna, również
w najbardziej sprawiedliwej
społeczności. Nie ma takiego sprawiedliwego porządku
państwowego, który mógłby
sprawić, że posługa miłości
byłaby zbędna. (…) Zawsze
będzie istniało cierpienie,
które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie
samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby,
w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego” (Deus caritas est,
28). Ten sam Papież, podczas
spotkania z chorymi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach, zwracając się
do osób, które posługują wśród
nich, powiedział wprost: „…
ręce ludzi, którzy wam pomagają w imię miłosierdzia,
niech będą przedłużeniem
tych Bożych dłoni”. Tak więc
z doświadczenia Bożej miłości
rodzi się pragnienie, by samemu – na miarę swoich możliwości – okazywać miłosierdzie
bliźnim.
3. Miłosierdzie poprzez czyn,
słowo i modlitwę
Caritas – taką też nazwę nosi
kościelna organizacja charytatywna, która w sposób zorganizowany i systematyczny
pomaga potrzebującym na całym świecie. Trudno wymienić
wszystkie jej działania, jednak
warto wiedzieć o tych najważniejszych: okna życia dla porzuconych nowo narodzonych
dzieci, leczenie i rehabilitacja

dożywianie głodnych, natychmiastowa i długofalowa
pomoc dla ofiar kataklizmów,
wspieranie bezrobotnych, wakacje dla dzieci ubogich. Nie
chodzi jednak o swego rodzaju
opiekę społeczną, jednorazową akcję, lecz o misję, która
polega na autentycznej trosce o
godność każdego człowieka od
poczęcia do naturalnej śmierci.
Caritas – miłość miłosierna
należy do misji Kościoła, tak
samo jak głoszenie Słowa
i wychwalanie Boga w liturgii.

Misja Caritas to więc ogrom
działań, wielki rozmach i szeroka fala najróżniejszej pomocy, udzielanej codziennie
na wszystkich kontynentach,
systematycznie i często bez
żadnego rozgłosu. Przypominamy o tym, ponieważ dzisiejsza niedziela jest jednocześnie świętem Caritas. Każdy
z nas może być dziś dumny, że jest częścią Kościoła,
w łonie którego dzieje się tak
wiele dobra. Możemy dzisiaj
dziękować Bogu za tysiące
pracowników i wolontariuszy
Caritas, dla których zapłatą
za pracę jest często uśmiech
i radość osób obdarowanych.
Ich codzienna, systematyczna
i w cichości wykonywana
posługa sprawia, że Caritas
cieszy się ogromnym autorytetem na całym świecie.

towania postawy miłosierdzia
i wychowywania w duchu autentycznej miłości bliźniego.
Wyrażamy szczere uznanie
i wdzięczność wszystkim zaangażowanym w charytatywną
działalność, a zwłaszcza parafialnym, szkolnym i akademickim zespołom Caritas.
4. Z Bożym i ludzkim Miłosierdziem w codzienne życie
Zmartwychwstały Chrystus
poucza nas o potrzebie miłosierdzia i wzywa do czynienia miłosierdzia. Żywa
wiara przynagla nas, abyśmy
na serio potraktowali słowa
naszego Mistrza: Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią (Mt
5,7). Wyrazem dojrzałej wiary
są bowiem konkretne czyny
miłosierdzia. Przypomina nam
o nich hasło tegorocznego
Tygodnia Miłosierdzia: Wiara żywa uczynkami. Niech
więc świętowanie dzisiejszej
niedzieli umocni nasze serca
Bożą łaską, abyśmy nieśli
Boże miłosierdzie do bliźnich
przez konkretne czyny, dobre
słowo oraz wytrwałą modlitwę
o miłosierdzie dla nas i świata
całego!
W tej codziennej posłudze
niech nam towarzyszą słowa
św. Siostry Faustyny: „Dopomóż mi, Panie, aby ręce
moje były miłosierne i pełne
dobrych uczynków, bym tylko
umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować
cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, aby nogi moje
były miłosierne, bym zawsze
śpieszyła z pomocą bliźnim,
opanowując swoje własne
znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest
w usłużności bliźnim. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje
było miłosierne, bym czuła
ze wszystkimi cierpieniami
bliźnich. Nikomu nie odmówię
serca swego” (Dz. 163).

To właśnie dlatego darczyńcy
z wielkim zaufaniem wspierają
Caritas, wiedząc, że darowane
dobra trafią tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Cieszy fakt,
że wielu wiernych w Polsce
z zaufaniem przekazuje 1%
z podatku, wspierając w ten
sposób działalność charytatywną Kościoła. Caritas jako
organizacja, a także poszczególni jej pracownicy i wolontariusze są bardzo cenieni
w swoich środowiskach.
Ogrom czynionego dobra
zdumiewa i pokazuje troskę
chrześcijan o wszystkich poNa trud wypełniania tego
trzebujących.
chrześcijańskiego zadania
Kościół zabiega jednak, aby udzielamy pasterskiego błodzieła charytatywne były gosławieństwa.
przepełnione autentycznym
duchem ewangelicznym. Za- Podpisali:
chęcamy, aby w każdej parafii Kardynałowie, Arcybiskupi
powstały parafialne oddziały i Biskupi
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Nominacja do Hieny Roku 2013 Świetlica „U KOLPINGA”
Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich podjęło decyzję o nominacji do Hieny Roku 2013.
Otrzymał ją redaktor naczelny
„Newsweeka” Tomasz Lis.
Na stronie internetowej SDP
opublikowano komunikat.
Krótki, ale jednoznacznym uzasadnieniem dlaczego Tomasz
Lis został nominowany.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
nominował dzisiaj Tomasza
Lisa, redaktora naczelnego
„Newsweeka”, do Hieny Roku
2013. W uzasadnieniu Zarząd Główny SDP napisał:
„za przekroczenie standardów
dziennikarskich poprzez publikacją okładki (nr 9/13) opartej

na wulgarnych skojarzeniach,
obrażającej uczucia religijne
i tworzącej negatywne stereotypy”.
Na okładkach „Newsweeka”
wielokrotnie pojawiały się
ilustracje uderzające w Kościół katolicki. Były przy tym
tak prymitywne i wulgarne, że
przypominały „dokonania” Jerzego Urbana. Gdyby w podobny sposób Tomasz Lis przedstawiał środowiska żydowskie,
muzułmanów czy jakąkolwiek
inną mniejszość, uznany zostałby za fanatycznego szowinistę.
Decyzja SDP jest stanowczym
przypomnieniem, że uczucia
religijne katolików także powinny być chronione.

Dyżury w kuchni
Poniedziałek
15 IV
stażyści
22 IV
stażyści

Wtorek
16 IV
E. Waszczuk
J. Przyczyna
23 IV
E. Waszczuk
J. Przyczyna

Środa
17 IV

Czwartek
18 IV

Piątek
19 IV

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

24 IV

25 IV

26 IV

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

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

Dęby katyńskie
Jajko w świetlicy

10 kwietnia 2013 r.

3 kwietnia 2013 r.

Uroczystej Mszy św. w kościele Miłosierdzia Bożego przewodniczył
ks. prałat Andrzej Surowiec.

Jajko w wojsku

27 marca 2013 r.

Na terenie PWSTE w Jarosławiu pod pomiątkowym
krzyżem została poświęcona tablica, a obok posadzono
dęby upamiętniające pięciu
oficerów WP zamordowanych
w Katyniu: kpt. Kazimierz

Marian Buryło, ppor. rez. Kazimierz Maria Dzierżyński,
mjr. wet. Eugeniusz Ludwik
Hoffman, mjr. art. Tadeusz
Marian Kalikst Skwarczyński,
mjr. dypl. art. Julian Antoni
Tokarz.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 14 IV 13 GRUPA I
Niedziela 21 IV 13 GRUPA II
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś nabożeństwo i koronka rano) os. Kombatantów bl. 19
do Bożego Miłosierdzia o godz. m. 48-62.
17.00.
5. Trwają przygotowania do
2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Pikniku „Z bliźnim na maBiblijny. Poprzez lekturę Pi- jówkę”. Prosimy o zgłaszanie
sma św. w naszych rodzinach, się naszych parafian i osób
uczestnictwo w nabożeństwach zaprzyjaźnionych, do pomocy
i katechezach, chcemy pełniej w obsłudze Pikniku. Potrzebna
przyjąć dar Boży, jakim są na- będzie każda życzliwa osoba,
zwłaszcza przy wydawaniu
tchnione Księgi.
posiłków, pamiątek i przyjmo3. W następną niedzielę (nie- waniu przyjeżdżających grup.
dziela Dobrego Pasterza) roz- Służymy głównie osobom starpoczyna się tydzień modlitw szym i niepełnosprawnym.
o powołania kapłańskie i za6. W podziemiach kościoła jest
konne.
czynny punkt pomocy przy
4. Dyżur do sprzątania kościoła wypełnianiu PIT-ów. Zapra15 IV 13 (poniedziałek wieczo- szamy codziennie od wtorku
rem) os. Kombatantów bl. 19 do piątku o godz. 16.00 do sali
m. 33-47 oraz 20 IV 13 (sobota komputerowej.

23.03.2013 r. os. Kombatantów
bl. 12 m. 15-28. Sprzątali i ofiara: Szczygieł, Sech, Panasiuk,
T. Krępa + Agnieszka. Rodzice
dzieci bierzmowanych: Zierkiewicz, Kiwacka, Batko, Leonarcik,
Głąb. Razem – 50 zł na środki
czystości i kwiaty.
25.03.2013 r. os. Kombatantów
bl. 13 m. 1-16. Sprzątali i ofiara:
Nikt nie przyszedł. Rodzice dzieci
bierzmowanych: Matyka, Kowalczuk, Łysik + mąż, Dąbrowska,
Batko.
27.03.2013 r. os. Kombatantów
bl. 13 m. 17-38. Sprzątali i ofiara: Bartosz, Polak, Hamelusz,
Chamik, Smalska, Borsuk, Dobrowolska, Marmurowicz. Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
30.03.2013 r. os. Kombatantów bl.
14 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Kud
(3 os.), Mecger, Jasieńka. Razem –
20 zł na środki czystości i kwiaty.
Pomagali: Trojnarowie, Łysikowie
(3 os.); ministranci: Ratusznik,
Groszek, Rzepka, Siry.
02.04.2013 r. os. Kombatantów bl. 14 m. 16-30. Sprzątali
i ofiara: M. Wlazło, S. Iwanowicz, Z. Waręciak, Sielska. Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
06.04.2013 r. os. Kombatantów
bl. 17 m. 1-21. Sprzątali i ofiara:
Hołysz, Bacza, Czech. Razem – 30
zł na środki czystości i kwiaty.
08.04.2013 r. os. Kombatantów bl.
19 m. 1-17. Sprzątali i ofiara: Łucko, Mątkowska, Jaroni, Gniewek,
Oleksy, Kucza. Razem – 110 zł na 25 marca br. ks. Abp Józef Michalik udzielił bierzmowania 42 uczniom
klas trzecich z Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu.
środki czystości i kwiaty.

Umocnieni Duchem Św.

Dziękujemy za ofiary na tablicę
śp. ks. A. Ślusarczyka, wyświetlacz tekstu, ławki, pomnik JP II
w Heluszu:

Mazurowie (tablica); I. i J. Panek, M. i B. Słysz, S. i J. Mikuła
(wyświetlacz); L. Tomkiewicz
(ławki); Kryczało (pomnik).
Razem 370 zł.
Zapowiedzi przedślubne
Łukasz MROZOWICZ
s. Wojciecha i Marii
zam. Jarosław, os. Niepodległości
Katarzyna LOTYCZ
c. Jerzego i Bożeny
zam. Jarosław, Gen. Sikorskiego

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

w rocznicę śmierci:

16.04.90 – Andrzej i Anna K.
16.04.94 – Witold i Elżbieta B.
16.04.94 – Adam i Małgorzata Sz.
17.04.82 – Józef i Małgorzata B.
17.04.82 – Krzysztof i Krystyna K.
17.04.93 – Daniel i Barbara K.
18.04.98 – Wiesław i Marzena C.
18.04.09 – Bogdan i Beata O.
19.04.97 – Witold i Beata K.
20.04.85 – Marian i Ewa D.
20.04.91 – Wiesław i Krystyna B.
20.04.92 – Artur i Marta T.
20.04.92 – Marek i Magdalena Ż
20.04.96 – Tomasz i Iwona P.
20.04.96 – Krzysztof i Małgorzata F.

14.04.85 – Bogusław Weland
17.04.85 – Łukasz Dziuba
20.04.85 – Wojciech Mołoń
15.04.87 – Antoni Plęs
17.04.89 – Bronisław Kardaszewski
20.04.93 – Aniela Nowak
17.04.95 – Jan Grabowski
15.04.96 – Maria Kaczorowska
18.04.97 – Stanisław Iwański
20.04.99 – Feliks Kuźma
16.04.01 – Władysława Wysocka
14.04.03 – Stanisława Jasiewicz
16.04.03 – Józef Jastrzębski
15.04.04 – Jan Długosz
14.04.11 – Marian Trojniak
16.04.12 - Zofia Trubas
18.04.12 – Jerzy Iwański

Niedziela 14 IV
8:00

+ Stanisława Jasiewicz w 10
roczn. śmierci.

9:30

++ Zofia, Tekla, Mieczysław.

11:00

+ Aniela Obszarna (13).

12:15

++ Katarzyna, Konstanty.

16:00

+ Zofia Trubas (14).

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Zofia Trubas (15).
2) + Stanisław.

18:00

1) + Aniela Obszarna (14).
2) ++ Stanisław, Stanisława,
Genowefa i Zdzisław.

7:00

1) + Michał Makar w 17 roczn.
śmierci i za zmarłych z Rodziny.
2) + Arkadiusz.

18:00

1) + Aniela Obszarna (15).
2) + Zofia Trubas (16).

7:00

1) ++ Katarzyna, Aniela, Henryk,
Florian.
2) ++ Mikołaj, Jadwiga, Jerzy,
Maria.

18:00

1) + Aniela Obszarna (16).
2) + Zofia Trubas (17).

7:00

1) + Kazimiera.
2) + Jan w 26 roczn. śmierci.

11:00

Msza św. dla wojska.

18:00

1) + Aniela Obszarna (17).
2) + Zofia Trubas (18).

7:00

1) + Kazimiera.
2) + Wacław Serafinko w 8 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Aniela Obszarna (18).
2) + Zofia Trubas (19).

7:00

1) + Zofia Trubas (20).
2) + Katarzyna Noga w 2 roczn.
śmierci.

18:00

+ Aniela Obszarna (19).

8:00

+ Aniela Obszarna (20).

9:30

++ O radość życia wiecznego
dla zmarłych z Róży męskiej św.
Józefa: Władysław, Michał,
Tadeusz, Józef, Edmund - int.
od Róży.

11:00

+ Zofia Trubas (21).

12:15

+ Krzysztof Pawlak - int. od sąsiadów z bl. nr 12.

16:00

+ Krzysztof Jakubas - int. od
mieszkańców os. Niepodległości
bl. nr 1.

18:00

Za parafian.

Poniedziałek 15 IV

Wtorek 16 IV

Środa 17 IV

Czwartek 18 IV

Piątek 19 IV

Sobota 20 IV

Niedziela 21 IV

W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Anna ZYGA
Teresa KUZIA
Jan KARDYNAŁ
Maria KAIM
Jakub KANIA
Augustyna WAŁCZYŃSKA

