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(563) 22 kwietnia 2012

22 - 28 kwietnia

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

IV Ogólnopolski Tydzień Biblijny

I CZYTANIE: Dz 3,13-15.17-19

Objawienie Boże a objawienia prywatne - List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną /fragmenty/
znaje się przez podobieństwo ich
Stwórcę (Mdr 13,5). Św. Paweł,
w Liście do Rzymian, dodaje:
Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty
– wiekuista Jego potęga oraz
bóstwo – stają się widzialne dla
umysłu przez Jego dzieła (Rz
1,20). Jeszcze bardziej objawia
się Bóg w człowieku, którego
stworzył na swój obraz (Rdz 1,27).
Daje poznać, jak wielka jest Jego
moc, mądrość i miłość, skoro
jako Stwórca obdarzył człowieka
tak cennymi darami jak: wartość
własnego ciała, dar rozumu, dar
wolności, sumienie i „prawo naSiostry i Bracia, Umiłowani turalne” (por. Verbum Domini, 9).
w Chrystusie Panu!
Podobnie w wydarzeniach, które
Przed chwilą wybrzmiały słowa
Jezusa: Pokój wam! To Ja jestem!
Pan skierował je do uczniów,
którzy przeżywali rozczarowanie
i bali się o swoją przyszłość. Ten,
któremu zaufali umarł na krzyżu.
Jezus znając ich myśli przywołał słowa Mojżesza, Proroków
i Psalmów, a nade wszystko przypomniał im swoją naukę. Tak
stanął pośród nich jako ostateczny
Objawiciel Boga. Nam zaś daje
istotne wskazanie, aby w kształtowaniu życia chrześcijańskiego
odnosić się do Pisma Świętego, tworzą historię zbawienia, Bóg
a zwłaszcza do Jego Ewangelii objawia się jako Jedyny Pan życia,
i nauczania Apostołów, wiernie troskliwy Ojciec i sprawiedliwy
przekazywanego i wyjaśnianego Sędzia (por. Konstytucja o Objaprzez ich następców. Chodzi o to, wieniu Bożym, 2-3). Pierwszych
aby swoją chrześcijańską tożsa- rodziców nie zostawił w mocy
mość i egzystencję budować na kusiciela i grzechu, ale przywrócił
mocnym fundamencie apostolskie- im nadzieję i zapowiedział zwygo depozytu wiary i nie przeceniać cięstwo (por. Rdz 3,15-21). Gdy
wartości objawień prywatnych, nieprawość ludzi sprowadziła na
a tym bardziej nie opierać swej ziemię potop, ocalił sprawiedliwiary na bliżej nieokreślonych wego Noego i błogosławił jego
wizjach. Jezus odsyła nas wyraźnie potomkom (por. Rdz 6,13-22;
do Objawienia Bożego danego 9,1-17). Abrahama prowadził
całemu ludowi. Przypomnijmy nowymi drogami i poprzysiągł
zatem jego wartość i zapytajmy mu, że uczyni z niego wielki nao znaczenie objawień prywat- ród (por. Rz 12,2). Mojżeszowi
objawił swoje imię: JESTEM (por.
nych.
Wj 3,13-15) i był przy nim z całą
1. Bóg objawia się w stworzeniach swoją Mocą, gdy wyprowadzał
Izraela z Egiptu i zawierał Przyi w historii
mierze na Synaju. Salomonowi
Autor Księgi Mądrości uczy, że dał Mądrość do odróżniania dobra
z wielkości i piękna stworzeń po- od zła. Prorocy słuchali Jego Gło-

su, który napominał lud i budził
nadzieję na przyjście Mesjasza.
A ostatecznie, w wydarzeniach
i słowach składających się na
dzieje Chrystusa, doprowadził
objawienie swe do końca.
2. Pełnia Objawienia Bożego
w Chrystusie
Z dzisiejszej Ewangelii wynika, że
zmartwychwstały Jezus objawia
nam Boga, który JEST w Nim,
a przez Niego jest pośród uczniów!...
...Tak, w Jezusie z Nazaretu Bóg
objawił w sposób pełny i definitywny swoją obecność w dziejach
świata...
...Dlatego Kościół naucza, że
pełnię swej Obecności, która jest
Życiem i Miłością, Bóg objawił
w osobie Chrystusa (por. Hbr
1,1-2). On jest jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca.
W Nim Bóg otworzył przed ludźmi
całą swoją Tajemnicę. I nie będzie
już innego Objawiciela (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 65).
3. Ewangelia Chrystusa objawia
całą Prawdę Boga i Jego Miłość
Przez Chrystusa i w Chrystusie Bóg
„przemówił” do wszystkich narodów. Głosząc Ewangelię, Jezus dał
ludziom poznać Prawdę, która wyzwala z niewoli bałwochwalstwa
i ateizmu. Oznajmił wszystkim,
że Bóg umiłował świat. Słowami
pełnymi dobroci i przyjaźni zaprosił każdego człowieka do dialogu
z Bogiem. Zwraca się do ludzi
jak do przyjaciół i obcuje z nimi.
Więcej, stwarza im możliwość
takiego przystępu do Ojca, że stają
się uczestnikami boskiej natury...
...Dlatego Kościół, poprzez ustanowienie Niedzieli Biblijnej, zaprasza
nas do codziennego – osobistego
i wspólnotowego – czytania Pisma
Świętego w rodzinach. Mogą nam
w tym również pomóc telewizyjne
dokończenie na str. 2

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

REFREN PSALMU: Wznieś ponad nami światłość Twoją,
Panie.
II CZYTANIE: 1 J 2,1-5a
Chrystus jest ofiarą przebłagalną
za nasze grzechy

EWANGELIA: Łk 24,35-48
Musiały się wypełnić zapowiedzi
Pisma

Uczniowie opowiadali, co ich
spotkało w drodze, i jak poznali
Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym,
On sam stanął pośród nich
i rzekł do nich: „Pokój wam”...
...Popatrzcie na moje ręce
i nogi: to Ja jestem...
...„Tak jest napisane: Mesjasz
będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie; w imię Jego
głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście
świadkami tego”.
Kalendarz wydarzeń

11. V. g. 10.00 KCK
Spotkanie z uczestnikami
Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego
- przejazd szlakiem miejsc pamięci
- zaproszeni wszyscy zmotoryzowani

13. V. g. 9.30
I Komunia Św.

20. V. g. 9.30
Rocznica I Komunii Św.

26. V. g. 10.00
Piknik charytatywny
„Z bliźnim na majówkę”
Helusz



Chrystus Królem

List Episkopatu Polski na z Bogiem bądź umocnić na drodze
dawania świadectwa ChrystusoNiedzielę Biblijną
dokończenie ze str. 1
i radiowe programy biblijne. Sięgajmy po dobre komentarze do
czytań mszalnych w tygodnikach
katolickich! Twórzmy w parafiach kręgi biblijne a w diecezjach
Szkoły Słowa Bożego jako żywe
Domy Słowa, aby Ewangelia
nie była bezdomna! Oby Pismo
Święte nie było jedną z wielu
książek porzuconych na półce!
4. Objawienia prywatne
...Dane ludziom objawienia prywatne nie dodają nic nowego do
Objawienia Bożego, które jest
przekazywane w Piśmie świętym
i w żywej Tradycji Kościoła. Niczego też w nim nie przekreślają
i nie poprawiają. Pełnią wobec
niego służebną rolę. Udzielane
są przez Boga pojedynczym
osobom, aby Kościołowi powszechnemu lub wspólnotom
lokalnym czy określonym grupom
mocniej przypomnieć prawdę
już obecną w Piśmie świętym
i Tradycji. W ten sposób mogą
pomóc w pełniejszym przeżywaniu tej prawdy w konkretnym
czasie. Przez świętą Faustynę
– na przykład – Pan Jezus przypomniał całemu Kościołowi prawdę
o miłosierdziu Boga, objawioną
już w Starym i Nowym Testamencie, aby wybrzmiała na nowo
i owocowała w życiu współczesnego świata. Podobnie liczne
objawienia maryjne niczego nie
dodają do Ewangelii. Zalecana
w nich modlitwa różańcowa – jak
uczy bł. Jan Paweł II – jest „modlitwą ewangeliczną”, a wezwania
do nawrócenia i pokuty aktualizują pierwsze zdanie Dobrej
Nowiny głoszonej przez Jezusa:
Przybliżyło się do was Królestwo
Boże! Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię (Mk 1,15). Z kolei,
objawienia prywatne, dawane
ludziom w postaci wizji czy
głębokich przeżyć religijnych,
służą najczęściej temu, aby ich
nawrócić, pogłębić ich więź

wej Ewangelii. Nieraz pomagają
one odkryć nowe powołanie czy
charyzmat. Jest to pomoc, którą
otrzymujemy, ale nie mamy
obowiązku z niej korzystać.
Należy więc pamiętać, że wartość
objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia
publicznego: to ostatnie wymaga
naszej wiary; w nim bowiem
ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła
przemawia do nas sam Bóg. Natomiast każde objawienie prywatne,
aby mogło być użyteczne dla
innych osób, a nawet dla ogółu
wiernych, musi być uznane przez
Urząd Nauczycielski Kościoła.
Dlatego trzeba zachować wielką
ostrożność w przyjmowaniu treści
dotyczących wiary i moralności
zawartych w objawieniach prywatnych. Pamiętajmy o mocnych
słowach Świętego Pawła z Listu
do Galatów: Ale gdybyśmy nawet
my lub anioł z nieba głosił wam
Ewangelię różną od tej, którą
wam głosiliśmy – niech będzie
przeklęty!...
...Teksty zgodne z nauką Kościoła są potwierdzone opinią
upoważnionego teologa i mają
tzw. „imprimatur”, czyli aprobatę
Biskupa lub Wyższego Przełożonego Zakonnego. I tylko
takie pisma powinny kształtować
naszą wiarę, poglądy i postawy.
Umiłowani w Chrystusie Panu!
Obchodzona dziś po raz czwarty
Niedziela Biblijna, która otwiera
Tydzień Biblijny, to doskonała
okazja, aby w naszych sercach
i rodzinach odnowić przymierze
z Bogiem. Poruszeni Jego miłością, dokonajmy intronizacji
księgi Pisma Świętego w naszych
domach i kościołach. Wyłóżmy
ją w najważniejszym miejscu
mieszkania, zapalmy świece,
odczytajmy stosowny fragment,
który nam podpowiada rozum
i serce...
Pasterze Kościoła katolickiego
w Polsce

Tradycja w wojsku

Marsz Światła 2012

2 kwietnia 2012

Przewodniczy bp Adam Szal

„Co może jeden człowiek.
Janowi Pawłowi II... z miłością”

W hodzie
dla bł. Jana Pawła II

Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie

Uroczystości
Katyńsko-Smoleńskie
13 kwietnia

ppłk R. Matysek

Bp M. Rojek

Jeszcze przed Świętami ks. Kapelan poświęcił pokarmy w wojsku i podzielił się
Goście, Kompania Honorowa WP, orkiestra wojskowa, sztandary szkół.
jajkiem z żołnierzami.



Chrystus Królem

Judo
W dniu 31.03.2012 r. w Krośnie
odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w judo dzieci
i młodzików. Do Krosna zjechali
przedstawiciele wszystkich klubów judo z naszego województwa.
Wspaniały sukces odnieśli zawodnicy PKS Kolping-Jarosław. Nasi
judocy zdobyli 3 złote, 4 srebrne i
3 brązowe medale oraz 2 czwarte
pozycje. Mistrzami Podkarpacia
zostali: Ernest Czarniecki (kat.
wag. 33 kg), Nikodem Rusinkiewicz (kat. wag. 50 kg), Radek

Świetlica „U KOLPINGA”

Oronowicz (55 kat. wag. 55 kg).
Wice-mistrzami są: Karol Łaba Radca prawny:
(kat. wag. 42 kg), Maciej Mazur - Maria Drabik - 24 IV, 29 V - godz. 16.00-17.00.
(kat. wag. 38 kg), Eryk Czarniecki
(kat. wag. 55 kg), Paweł Putera Dyżury w kuchni
(kat. wag. 42 kg). Trzecie miejsca
zdobyli: Monika Rząsa (kat. wag.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
36 kg), Karol Białowąs (kat. wag.
23
IV
24
IV
25
IV
26 IV
33 kg), Paweł Zielnicki (kat. wag.
Ł. Rzepa
45 kg). Na czwartej pozycji zawo- S. kulinarna S. kulinarna J. Niemczycka
30 IV
dy ukończyli: Marlena Maksym
(kat. wag. 36 kg) i Kamil Waszajło S. kulinarna
(kat. wag. 42 kg).

Piątek
27 IV

Każdy może pomóc !
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku. Dzięki
nim mogliśmy rozpocząć remonty w Ośrodku Rekolekcyjno-Szkoleniowym w Heluszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Całkowity koszt inwestycji
w Heluszu okazał się jednak dużo większy i jeszcze przez dwa lata
musimy spłacać finansowe należności (ponad 100 tys. zł.). Oprócz
tego od 11 lat w Jarosławiu prowadzimy świetlicę charytatywną
przy Katolickim Centrum Kultury dla ok. 200 dzieci w 15 sekcjach
zainteresowań. Każda pomoc jest więc dla nas bezcenna.

Tenis stołowy
Drużyna PKS Kolping IV w sobotę 31.03. zakończyła rozgrywki V
ligi na pierwszym miejscu i weźmie udział w barażu o wejście do IV
ligi. Do zwycięskiego finału poprowadził drużynę Kamil Dziukiewicz,
zdobywając w trzech ostatnich meczach komplet punktów. W drużynie
występują też: Maksymilian Mroczka, Mikołaj Rejterowski, Gabriel
Woźny i Rafał Zaborowski.

W niedzielę 01.04 odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa Kadetów. Bardzo dobry
wynik zanotował Maksymilian Mroczka, zdobywając 3 medale. Srebrny w grze indywidualnej
i brązowe w deblu i mixście.
Bardzo dobrze spisała się 7 osobowa ekipa młodzików naszego Klubu na
Mistrzostwach Województwa Młodzików w Stalowej Woli (14.04.).
Indywidualnie: brązowy medal - A. Kowal, V m. - A. Suchy, V m. A. Rejterowski.
Gra podwójna: brązowe medale - A. Kowal z A. Rejterowskim;
A. Suchy z K. Wiśniewskim (KSTS Krosno).
Na Mistrzostwach Województwa
Juniorów w Dukli (15.04.), nasi
zawodnicy osiągnęli bardzo dobre
wyniki:
H. Żołyniak - 3 medale: srebrne
w grze indywidualanej i mikście
oraz brązowy w grze deblowej
z P. Oziębło.

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
w każdy wtorek i środę od godz. 16.00

Wstęp wolny



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 22 IV 12 GRUPA II
Niedziela 29 IV 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca XI
- p. Budzyński
PONIEDZIAŁEK – Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna
WTOREK – Ministranci + Lektorzy, Rodziny powołanych
ŚRODA – Róża VI św. Krzysztofa
- p. Osuch
CZWARTEK – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
PIĄTEK – Armia Pana + Wspólnota osób zbierających składki na
inwestycje
SOBOTA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII
- p. Chomik
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
i koronka do Bożego Miłosierdzia.
Zapraszamy.
2. Dyżur do sprzątania kościoła 23
IV 2012 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 17 m. 1-21
oraz 28 IV 2012 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 19 m. 1-17.
3. W podziemiach kościoła jest
czynny punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy we
wtorki i środy od godz. 16.00 do
sali komputerowej i zachęcamy
do wspierania dzieci ze świetlicy
„U Kolpinga”.
4. Bardzo dziękujemy za dodatkowe
ofiary na zapłacenie rachunków i na
tynki kościoła. Stawianie rusztowań
koło kościoła i rozpoczęcie remontu
planujemy już w maju.
5. Po Mszy św. prosimy dzieci, aby
przyszły do zakrystii po obrazki.
6. Trwają przygotowania do Pikniku
„Z bliźnim na majówkę”. Dziękujemy za pierwsze zgłaszania naszych
parafian i osób zaprzyjaźnionych do

pomocy przy obsłudze Pikniku.
7. Rodzice mogą już zapisać dzieci
szkolne na grupowy wyjazd na
piknik charytatywny „Z bliźnim na
majówkę” w dniu 26 maja br. Zapisy
w świetlicy trwają do 10 maja. Dzieci będą miały darmowy przejazd,
wyżywienie, piękne pamiątki i wiele
atrakcji oraz bezpieczny powrót.
8. W przedsionku kościoła jeszcze
znajduje się specjalne wydanie
gazety Dobre Nowiny, związane
z 95 rocznicą objawień Maryjnych
w Fatimie. Prosimy, aby wychodząc
z kościoła zabrać je ze sobą i rozdać
różnym znajomym.
9. Dobrą wiadomość mamy dla
kibiców tenisa stołowego. Nasza
drużyna jest na pierwszym miejscu
w I lidze i w dniu dzisiejszym na hali
MOSiR będzie mecz na szczycie,
już ostatni w sezonie o utrzymanie
I miejsca i otworzenie drogi awansu
do Superligi. Zapraszamy dziś do
hali MOSiR na godz. 17.30. Wstęp
wolny.

Spotkanie Wielkanocne Kręgów
Domowego Kościoła

04.04.2012 r. os. Kombatantów bl. 12
m. 1-14. Sprzątali i ofiara: Gintner,
Ł. Rzepa, Gilarska, Bednarz, K. Idzik,
G. Buczek, H. Mazur + Adam + Szymek + Dominik, Piecuch, Tarnawska, W niedzielę Miłosierdzia Bożego mniał nam też, że mamy być jak
B. Kuczek. Razem – 65 zł na środki Kręgi Domowego Kościoła dzia- Maria Magdalena, która z wielką
łające przy naszej Parafii miały wiarą i radością przyjęła wiadoczystości i kwiaty.
07.04.2012 r. os. Kombatantów bl. 12
m. 15-28. Sprzątali i ofiara: Pusztuk,
Szczygieł, Krempa, Panasiuk. Ofiara:
Ziemska. Razem – 70 zł na środki czystości i kwiaty. Dodatkowo sprzątali:
D. Kusiak, A. Hejsak, P. Ciuba, S. Chrapek, J. Welc, Kubas, B. Kaczmarska,
J. Kaczmarski, W. Kaczmarska.

swoje spotkanie Wielkanocne.
Naszemu spotkaniu przewodniczył Proboszcz parafii ks. Prałat
Andrzej Surowiec, który powrócił do przeżywanych w minionym tygodniu wydarzeń Wielkiej
Nocy, podkreślając naszą rolę
w kościele powszechnym. Przypo-

mość o zmartwychwstaniu Pana;
i tak jak ona, mamy rozgłaszać tę
prawdę wśród ludzi, czyli czynami
głosić Ewangelię, czego wyrazem
jest m.in. czynne zaangażowanie
się w życie wspólnoty parafialnej
i w organizację zbliżającego się
Pikniku.

Dodatkowe ofiary na remont elewacji i rachunki:

E. i M. Bilik, J. Mrozowicz.
Razem 150 zł.

Podziękowanie
Serdeczne Bóg zapłać składamy
p. Eugeniuszowi Przepłacie za
prace elektryczne wykonane
w minionym tygodniu na Heluszu.

8:00
9:30

+ Marian Pysiak (12).

11:00

+ Leszek Wyglądalski w 8 roczn.
śmierci.

12:15

Małgorzata i Tadeusz w 25 roczn.
ślubu o opiekę Bożą, dary i łaski
w życiu małżeńskim i rodzinnym.

16:00

+ Ryszard Foryś - od sąsiadów
bl. 8 os. Kombatantów.

18:00

+ Ryszard Foryś z Róży św.
Moniki.

7:00

++ Ludwika, Władysław.

18:00

+ Marian Pysiak (13).

Poniedziałek 23 IV

Wtorek 24 IV
7:00

+ Marian Pysiak (14).

18:00

1) ++ Grażyna, Robert, Zbigniew
Wawrowie.
2) + Bolesław Małek w 14 roczn.
śmierci.
3) Za p. Wojciecha z okazji imienin od chóru parafialnego.

7:00

+ Maria w 2 roczn. śmierci.

18:00

1) + Marian Pysiak (15).
2) + Ryszard Foryś - int. od
wychowawczyni, kolegów
i koleżanek syna.

Środa 25 IV

Czwartek 26 IV
7:00
18:00

1) + Marian Pysiak (16).
2) + Ryszard Foryś od chóru
parafialnego.

7:00

+ Marian Pysiak (17).

18:00

1) W 7 urodziny Weroniki od
Rodziców.
2) + Tadeusz Mecger w 4 roczn.
śmierci.

7:00

O zdrowie i błogosł. Boże dla
Kamila w 14 roczn. urodzin.

18:00

1) + Marian Pysiak (18).
2) ++ W 8 roczn. śmierci Jan
Bednarz i Henryk i Stefania.

Piątek 27 IV

Sobota 28 IV

10.04.2012 r. os. Kombatantów bl. 13
m. 1-16. Sprzątali i ofiara: W. Polak,
Pieszko. Ofiara: Marmurowicz. Razem
– 45 zł na środki czystości i kwiaty.
14.04.2012 r. os. Kombatantów bl. 13
m. 17-38. Sprzątali i ofiara: Smalska,
Borsuk, Hamelusz. Ofiara: Bartosz,
Słowik. Razem – 55 zł na środki czystości i kwiaty.

Niedziela 22 IV

Dziękczynna za 41 lat życia
Agnieszki z prośbą o dalszą
opiekę MB.

Niedziela 29 IV
8:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
22.04.89 – Zbigniew i Barbara H.
22.04.95 – Andrzej i Beata P.
22.04.98 – Robert i Anita K.
22.04.06 – Krzysztof i Katarzyna B.
24.04.93 – Piotr i Małgorzata K.
24.04.93 – Zenon i Ewa B.
25.04.92 – Maciej i Teresa B.
25.04.98 – Robert i Anna L.
27.04.85 – Andrzej i Marta P.
27.04.91 – Czesław i Grażyna M.
27.04.96 – Andrzej i Jolanta P.
27.04.02 – Łukasz i Ewa P.
28.04.84 – Jan i Anna K.
28.04.84 – Wiesław i Grażyna G.
28.04.90 – Robert i Irena Z.

9:30

+ Marian Pysiak (19).

11:00

O zdrowie i błogosł. Boże z Róży
św. Klary i szczęśliwy wyjazd.

12:15

1) O zdrowie i błogosł. Boże dla
Urszuli i Tomasza Żołędziowskich i ich Rodzin.
2) Za parafian.

16:00

Dziękczynna w 10 roczn. ślubu
z prośbą o błogosł. dla Ewy
i Łukasza oraz dzieci Oleńki
i Antosia.

18:00

++ Katarzyna i Konstanty.

28.04.01 – Wiesław i Magdalena B.

w rocznicę śmierci:
24.04.85 – Wojciech Kmieć
27.04.86 – Maria Łazarz
24.04.87 – Jerzy Skrzypek
22.04.91 – Józef Plęs
22.04.93 – Stanisława Łukaszczuk
27.04.94 – Władysław Kopeć
25.04.95 – Edward Gomułczak
24.04.97 – Józef Sowiński
27.04.00 – Kazimierz Kostka
24.04.04 – Bronisław Zieliński
25.04.04 – Edward Stybel
24.04.06 – Gertruda Jasińska
22.04.07 – Krzysztof Stanasiuk
27.04.08 – Tadeusz Mecger

W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Zofia TRUBAS
Jerzy IWAŃSKI

