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Przebaczyć i naprawić zło

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

Wywiad z arcybiskupem Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski

I CZYTANIE: Prz 9,1-6

Podczas wizyty
w Polsce patriarchy Moskwy
i Wszechrusi
Cyryla podpisze
ksiądz arcybiskup wraz z nim orędzie do
narodów polskiego i rosyjskiego. Co to za dokument
i jaki ma charakter?

REFREN PSALMU: Wszyscy,
zobaczcie, jak nasz Pan jest
dobry.

Patriarcha Cyryl składa wizytę Kościołowi prawosławnemu w Polsce. Spotka się też
z przedstawicielami Kościoła
katolickiego oraz z władzami RP. Podpiszemy wspólny
tekst odezwy przygotowywanej od trzech lat. Chcemy
dać wyraz chrześcijańskiej
troski o świat, który nas otacza,
a który znalazł się w momencie
zagrożenia, jako że dopuszcza
kwestionowanie prawa natury

i praw moralnych. Nie możemy
unikać tej odpowiedzialności,
ponieważ jesteśmy nie tylko
Słowianami, sąsiadującymi ze
sobą narodami, ale jesteśmy
członkami Kościoła i spadkobiercami Ewangelii Chrystusa.
Jesteśmy przekonani, że odczytanie Ewangelii w dzisiejszych
czasach powinno być nie tylko
odczytaniem indywidualnym,
ale także społecznym, czyli
widocznym również w relacjach sąsiedzkich, narodowych,
w relacjach z innymi wyznaniami. To jest główna motywacja,
jaka towarzyszy temu wydarzeniu.

prawosławną nie są nowością,
one już od dłuższego czasu
trwają, ale obecne spotkanie ma
szczególny charakter. Zanim
przystąpiliśmy do tego konkretnego kroku, omawialiśmy
sprawę podczas plenarnej sesji
biskupów. Wszyscy zgodziliśmy się, że tego rodzaju świadectwo jest bardzo potrzebne
w dzisiejszych czasach.

Wzajemne kontakty z Cerkwią

dokończenie na str. 2

W komentarzach przed wizytą i podpisaniem wspólnego dokumentu pojawia się
analogia do słynnego orędzia
milenijnego, listu polskich
biskupów do biskupów niemieckich. Czy jest ona uzaCzyli jest to inicjatywa ca- sadniona?
łego episkopatu, wszystkich
biskupów?
Można powiedzieć, że są to

Święto Wojska Polskiego

14 sierpnia 2012 r.
Uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego i 92 rocznicą Cudu nad Wisłą
rozpoczęły się Mszą św. w kościele garnizonowym.

Jednym z elementów wojskowego świętowania było
wprowadzenie odznaki pamiątkowej 14 dywizjonu artylerii
samobieżnej im. gen. bryg.
Wacława Wieczorkiewicza.
Celem jej wprowadzenia jest
podniesienie autorytetu 14das
w środowisku wojskowym
i cywilnym, oraz dumy z faktu
służenia i pracy w jego szeregach.
Pierwsze odznaki otrzymało
Druga część na placu apelowym odbyła się w strugach deszczu. Na uroczystoś- kilka zasłużonych osób w tym
ciach obecny był dowódca 21 brygady Strzelców Podhalańskich gen. Stanisław nasz ks. Prałat - kapelan Wojska
Olszański.
Polskiego.

Chleb i wino na uczcie Mądrości

II CZYTANIE: Ef 5,15-20
Napełniajcie się Duchem

EWANGELIA: J 6,51-58
Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Jezus powiedział do tłumów:
„Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli kto
spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki. Chlebem, który Ja
dam, jest moje ciało za życia
świata”. Sprzeczali się więc
między sobą Żydzi mówiąc:
„Jak On może nam dać swoje
ciało na pożywienie?” Rzekł
do nich Jezus: „Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie spożywać
ciała Syna Człowieczego i nie
będziecie pili krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa moje ciało i pije
moją krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym...
...To jest chleb, który z nieba
zstąpił - nie jest on taki jak ten,
który jedli wasi przodkowie,
a poumierali. Kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki”.

24-26.VIII. Helusz
Obóz dla dzieci

25. VIII.
Piknik dziecięcy

26.VIII. - 2.IX.
KCK
Wystawa o Prymasie
Stefanie Wyszyńskim

8.IX. g. 6.30

Piesza Pielgrzymka
do Jodłówki
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wydarzenia o podobnej doniosłości, rodzą się z Ewangelii
i są wyrazem odpowiedzialności za wiarę, owocujące w życiu społecznym. Nasz wspólny
głos ma swoistą specyfikę „nowości”. Jest głosem duszpasterskiej troski, wspólnym dla

biskupów Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego
w Rosji. Jak powiedziałem,
podpisujemy wspólnie ustalony tekst i mamy nadzieję, że będzie on usłyszany
w Europie oraz w świecie. Powinien tworzyć swoiste podglebie do dalszego budzenia
sumień, a także poznawania się
i wzajemnego zrozumienia. Inne są też okoliczności historyczne obu wydarzeń. Przygotowane obecnie
przesłanie nie zawiera prośby o przebaczenie, zawarto
w nim apel skierowany do konkretnych ludzi, aby wzajemnie sobie wybaczali. Wynika
z niego, że zależy nam, by Bóg
był obecny na tej ziemi, On
jest przecież źródłem i zgody,
i pokoju. Apel ten może posłuży do refleksji nie tylko narodowi rosyjskiemu i polskiemu,
ale wszystkim ludziom dobrej
woli, skoro dajemy przykład
takiego porozumienia pomimo
całego bagażu historycznego
i dotychczasowych napięć oraz
podziałów.
Rzecznik episkopatu
mówi, że wątki historyczne
w orędziu zostały poruszone
w sposób ogólny, ponieważ
tym mają zająć się historycy. Czy możliwe jest w ogóle
formułowanie wspólnego
przesłania bez wchodzenia
w kontekst dziejowy?
Wspólna część historii naszych narodów, jak to zwykle
bywa między sąsiadami, ma
momenty chlubne i piękne,
ale ma też chwile bardzo bo-

lesne i trudne. Interpretacja
tej historii, szukanie kontaktu
w kontekście historycznym jest
tym trudniejsze, że niekiedy
żyją jeszcze ludzie tworzący
ten kontekst i znoszący ciężar
historii. Biorąc to pod uwagę,
zdaję sobie sprawę, że reakcje
na samo spotkanie i orędzie
mogą być różne. Chociaż - co
chcę bardzo mocno podkreślić
- nie ma w tym żadnych celów
politycznych i nie jest naszym
zadaniem ani zamazywanie,
ani interpretowanie, ani tym
bardziej usprawiedliwianie
historii. Spojrzenie wspólne,
trudne jest konieczne, bo od
prawdy nie da się uciec, ale historię trzeba bez chęci jątrzenia
wyjaśniać i wyciągać wnioski
dla przyszłości.
Naszą podstawą poruszania się
jest w tym przypadku wiara
i na tym poziomie chcemy
pozostać, bo ludziom potrzebny jest ten głos. Solidnych
historyków i polityków są całe
rzesze po obydwu stronach.
Nie trzeba sięgać daleko.
Ostatnie lata i miesiące wiążą się z dużymi napięciami
we wzajemnych relacjach.
Takim wydarzeniem jest
katastrofa smoleńska, podgrzewanie atmosfery przy
okazji Euro 2012 związane
np. z przemarszem Rosjan
przez centrum Warszawy
i demonstracją sowieckiej
symboliki. Nie boi się ksiądz
arcybiskup, że te napięcia
i trudny kontekst historyczny przeważą w odbiorze
orędzia?

i przyszłości zagrożonej przez
dzisiejszy rozwój rzeczywistości. Każdy klucz, także ten
smoleński, bez prawdy, optyki
wiary, sumienia i Boga będzie
niepełny, a zatem zafałszowany. Zresztą w napięciach
między ludźmi czy narodami
prawdziwą przysługą jest wysiłek rozładowywania napięć
i szukanie dróg porozumienia.
Podniecanie do wojny jest
zwykłą nieuczciwością i brakiem mądrości.

Krytykuje też wspólnoty protestanckie m.in. za odejście od
tradycji i etyczny liberalizm,
przejawiający się w akceptacji
kapłaństwa kobiet czy „małżeństw” jednopłciowych. Zdaniem Hilariona jest to ewangeliczna sól, która utraciła smak
i przestała być słona.

Zdefiniowanie wspólnego
wroga, obrona przed wspólnym zagrożeniem są wystarczającą motywacją do podejmowania wspólnego dialogu
W kontekście napięć, o które w czasie, gdy nie brakuje
pytam, kontrowersyjne jest wzajemnych napięć?
również miejsce, w jakim
zostanie podpisane orędzie. Stare polskie przysłowie
Chodzi o Zamek Królewski mówi, że ważniejszy jest sąw Warszawie. Czy odpo- siad za miedzą niż brat za
wiedniejszym miejscem nie górą. Przysłowia są mądrością
byłaby siedziba Konferen- narodów, a to porzekadło ma
cji Episkopatu Polski przy bliski związek z doświadczeskwerze kard. Wyszyńskiego niem wieków, że warto dbać
w Warszawie?
o dobre, pełne zaufania relacje
sąsiedzkie. Jest jeszcze inna
Początkowo przyjęliśmy, że ważna sprawa. Oba narody miejscem głównym spotkania i polski, i rosyjski - należą do
będzie siedziba Konferencji wielkiej rodziny słowiańskiej,
Episkopatu. Ale potem poja- którą charakteryzują język,
wiły się głosy, by temu wyda- specyficzna wrażliwość. Obyrzeniu nadać jak największy dwa narody w jakimś stopniu
wymiar medialny. Obie grupy mają ukształtowaną mentalpracujące nad podpisaniem ność i duchowość w oparciu
dokumentu uznały zamek za o chrześcijaństwo. W prawomiejsce najbardziej odpowiednie i symboliczne. Zgodziliśmy się, bo wydaje się, że są
to racje uzasadnione.

Gdzie episkopat dostrzega
wspólny obszar współdziałania katolicyzmu z prawosławiem w obecnym czasie?
Co stanowi podłoże do wzajemnych relacji i do sformuKażde, nawet najszlachetniej- łowania wspólnego orędzia,
sze wydarzenie można w różny o którym mowa?
sposób interpretować, a nawet
naciągać do interpretacji. Być Współczesny rosyjski Kośmoże niektórzy zechcą apliko- ciół prawosławny daje barwać przesłanie Cerkwi i Koś- dzo wyraźne świadectwo zacioła do tragedii, jaka zdarzyła niepokojenia otaczającą nas
się w Smoleńsku, i roztrząsać rzeczywistością, diagnozą
je w tych kategoriach. Dlatego kryzysu stawianą cywilizacji
chcę jeszcze raz podkreślić, zachodniej w dzisiejszej Euże wymiar polityczny i histo- ropie i teraźniejszym świecie.
ryczny w sensie dociekania Pokazał to np. jeden z ostati interpretowania trudności nich numerów kwartalnika
nie jest naszym celem ani „Fronda”, w którym jednym
zamiarem. Smoleńsk jest sze- z autorów jest prawosławny
rokim tematem, co najmniej arcybiskup Hilarion Ałfiejew.
na oddzielną rozmowę. Należy W swoim tekście przedstawia
to wydarzenie rozpatrywać konsekwencje postępującej
według kilku kluczy. A na- laicyzacji społeczeństw Zaszym zadaniem jest szukanie chodu, które odrzucają przyuniwersalnego klucza wiary do kazanie miłości bliźniego na
interpretowania teraźniejszości rzecz samorealizacji jednostek.

sławiu ważna jest tradycja.
Podobnie katolicy nie mogą
obejść się bez tradycji, bo jest
to istotna część przekazu wiary.
Później ta tradycja miała różne
formy i przejawy, które nadal
wzajemnie się przenikają. Jeśli
chodzi o relacje polityczne, to
historia pokazuje, że konflikty
były dość częste, co tłumaczy
zafałszowanie historycznych
władców, brak etyki w polityce i rozbieżność interesów.
A wracając do wspólnego,
współczesnego zagrożenia,
wydaje się, że warto szukać
wspólnych korzeni i pokazydokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Przebaczyć i naprawić zło
dokończenie ze str. 2

wać, że bez wymiaru nadprzyrodzonego, bez transcendencji
godność każdego człowieka
- słabego czy mocnego - nie będzie szanowana i kultura ludzka
będzie karłowaciała.
Patriarcha Cyryl mówi
o projekcie „Russkij mir”.
Jest to koncepcja cywilizacyjnej jedności prawosławnej
Słowiańszczyzny. Ma ona nie
tylko wymiar cywilizacyjnoświatopoglądowy, ale także
polityczny czy raczej geopolityczny.
Różnie można interpretować
patriotyzm Dostojewskiego,
Sołżenicyna czy słowianofilów rosyjskich. Nieco inny
charakter mają niepokoje
i diagnozy arcybiskupa Hilariona czy patriarchy Cyryla z książki „Wolność i odpowiedzialność”, wydanej przez Kościół
prawosławny w Białymstoku.
Wyraźnie widać, że prawosławnych niepokoją stosowanie
w dzisiejszym świecie wyłącznie klucza materialistycznego w podejściu do
człowieka, brak szerokiego,
międzyreligijnego dialogu
i szerzący się liberalizm moralny.
Czy nie są to diagnozy zbieżne
z naszymi, czy nie podzielamy tych niepokojów? Przestrzegał przed tymi niebezpieczeństwami Jan Paweł II
i przestrzega Benedykt XVI.
Jeśli patriarcha Cyryl przez
swoje inicjatywy rozumie troskę o dobro wspólne, czyli
troskę o naszą część Europy i szukanie sojuszników
w batalii o miejsce sumienia,
wolności religijnej i Boga we
współczesności, to znak odpowiedzialności za teraźniejszość,
i nie ma w tym nic złego.
W jego tekstach często wraca
temat Unii Europejskiej, która
dyskryminuje własną chrześcijańską historię i chrześcijańskie
przekonania profesora Rocco Buttiglionego czy pastora
Greena wyraźnie mówiącego
o biblijnej i moralnej ocenie
praktykowanego homoseksualizmu, stwierdzając, że człowieka
mającego skłonności homoseksualne nie wolno potępiać, ale
praktykowanie homoseksualizmu to grzech.
Nostalgia za utraconą je-

dnością całej Rusi uwidacznia
się m.in. w debacie o Katyniu. Niedawno stanęła tam
cerkiew Zmartwychwstania
Pańskiego, którą poświęcał
patriarcha. Mówił wówczas
o wspólnym bólu i wspólnym
cierpieniu, nic nie wspomniał
o odpowiedzialności za zbrodnie. Nie ma tam żadnej kaplicy, a w muzeum przy katyńskim memoriale nie ma nawet
napisów w języku polskim.
Ja przeciwnie, dobrze odebrałem relację z poświęcenia
przez patriarchę Cyryla cerkwi
w Katyniu. Był tam szacunek wobec prawdy o zbrodni
i bólu. Katyń jest dla Polaków
wielkim i świętym symbolem.
To ogromna tragedia, gdzie
eksterminowana została polska inteligencja przy łamaniu
wszelkich praw. Ale ten straszny totalitarny reżim mordował
w tych samych więzieniach
także Rosjan, Ukraińców, Gruzinów i innych. Zagłodził też
na bogatej Ukrainie miliony swoich obywateli. Trzeba
widzieć potrzebę wymiany
wspólnych zdań. Jeśli zawsze
będziemy budować mur swoich racji, to nie przebiją się
głosy z drugiej strony. I ciągle
będziemy chodzić wokół tego
muru, będziemy go poszerzać,
zamiast rozbierać. Mur wzajemnej niechęci trzeba rozmontować. Jeśli chcemy - nie
przekreślając trudnej i bolesnej
historii - doprowadzić do jej odcyfrowania, jeśli chcemy budować przyszłość, to nie możemy
tego robić na zasadzie odwetu.
Trzeba budować na przebaczeniu i naprawianiu zła. Nie stanie
się to od razu bez wzajemnych,
moralnych ofiar, ale nie możemy też sztucznie przyspieszać
tego procesu. Tego rodzaju
przemiana mentalności przy
zachowaniu wierności ojczystej
historii, ale także zatroskania
o jej lepszą przyszłość - lepszą,
czyli bezpieczną, zbudowaną na
szacunku i współpracy, a nie na
nienawiści i wrogości - wymaga z obydwu stron przemiany
wewnętrznej, usunięcia lęków
i uprzedzeń, po prostu wymaga
nawrócenia serc. Czy bez łaski
bożej i modlitwy taki proces jest
możliwy? Nie wiem, ale wiem,
że łaska boża ma często na imię
drugi człowiek!
Mariusz Majewski
Uważam Rze nr 33/2012
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Zbiórka na tacę

Niedziela 19 VIII 12 GRUPA II
Niedziela 26 VIII 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
PONIEDZIAŁEK – Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
WTOREK – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
ŚRODA – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
CZWARTEK – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga + Świetlica charytatywna
PIĄTEK – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
SOBOTA – Róża VI św. Krzysztofa p. Osuch
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
11.08.2012 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
11-25. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł. Ofiara: Skorupscy – 20
zł na środki czystości i kwiaty.
Bóg zapłać p. Kwaterczak za kwiaty do kaplicy.
13.08.2012 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
26-35. Sprzątali i ofiara: Smorąg,
Pysiak, Sarzyński. Razem – 120 zł
na środki czystości i kwiaty.

Dodatkowe ofiary na remont
elewacji i pamiątkową tablicę
ks. Ślusarczyka:
E. i M. Bilik, D. i M. Stachowicz,
S. i B. Sadkowscy, J. i M. Siupik,
Polak, E. Kopczacki (tablica);
J. Puk (remont). Razem 470 zł.
W tej rubryce drukujemy nazwiska
tylko tych, którzy co miesiąc systematycznie składają drobne ofiary,
a oprócz tego przekażą jednorazowo
dodatkową ofiarę, lub nie składają
systematycznie ofiar, ale jednorazowo
przekażą powyżej 100 zł. Przy innym
podejściu byłoby to niesprawiedliwe
dla wielu comiesięcznych ofiarodawców, których nazwisk nigdy nie
podawaliśmy.
Zapowiedzi przedślubne
Grzegorz Marek CHMIELOWICZ
s. Romana i Kazimiery
zam. Munina, ul. Południowa
Joanna Elżbieta KŁOSEK
c. Krzysztofa i Barbary
zam. Rzeszów
Jerzy Mariusz RYMARZ
s. Krzysztofa i Jolanty
zam. Jarosław, ul. 3 Maja
Agata FORYŚ
c. Ryszarda i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. W następną sobotę (25 VIII)
organizujemy piknik dziecięcy
w Heluszu dla dzieci ze szkoły
podstawowej. Dzieci z rodzicami mogą jeszcze zapisywać się
w kancelarii parafialnej.
3. Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Rzeszowie oraz nasza
parafia serdecznie zapraszają na
otwarcie wystawy „Więzienne
lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956” oraz wykład
Piotra Chmielowca „Prymas
Tysiąclecia – Kardynał Stefan
Wyszyński”, który odbędzie się
za tydzień w niedzielę 26 sierpnia
2012 r. o godz. 17.00 w naszym

kościele. Ekspozycja wystawy
będzie w Katolickim Centrum
Kultury przez tydzień w dniach
26 sierpnia – 2 września 2012 r.
4. Dyżur do sprzątania kościoła 20 VIII 2012 (poniedziałek
wieczorem) os. Słoneczne bl.
4 m. 51-60 oraz 25 VIII 2012
(sobota rano) os. Słoneczne bl.
4 m. 61-75.
5. Bardzo dziękujemy za ofiary
na remont kościoła i na tablicę
dla ks. Antoniego Ślusarczyka –
pierwszego Proboszcza.
6. Przychodząc do świątyni starajmy się uszanować Dom Boży
godnym strojem.
7. Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę z naszej parafii do Sanktuarium MB w Jodłówce.

Niedziela 19 VIII
8:00
9:30

11:00

12:15

16:00

18:00

Za parafian.
++ Franciszek Sudoł w 3
roczn. śmierci, Józefa, Jan,
Janusz.
++ Janina, Anna, Stanisława,
Zygmunt, Józef z Rodziny
Baster.
O zdrowie i błogosł. Boże
dla Eugenii Plęs w 75 roczn.
urodzin.
O zdrowie, błogosł. Boże
i opiekę MB dla nowych parafian.
++ Jan Bogdanowicz
w 35 roczn. śmierci, Mariusz
Bogdanowicz w 28 roczn.
śmierci, Mieczysław Krauz.
Poniedziałek 20 VIII

7:00
18:00

O Boże błogosł. dla Wiktora.
Wtorek 21 VIII

Tenis stołowy

7:00
18:00

Wspólny obóz

Środa 22 VIII
7:00
18:00

+ Genowefa Mazurek - int.
od Rodziny.

7:00

++ Maria, Władysław.

18:00

Dziękczynna za łaski otrzymane w ciagu 9 lat małżeństwa
Moniki i Pawła.

Czwartek 23 VIII

Piątek 24 VIII

Po wejściu naszej drużyny tenisa stołowego do Superligi, AZS Rzeszów ma naturalnego rywala, ale także sparing partnera. Przykładem pięknej współpracy może
być wspólny obóz w MOSiR Jarosław. Rywalizacja w lidze prawdopodobnie zacznie
się od derbów Podkarpacia.

++ Weronika i Ludwik Pi7:00
chitko.
Dziękczynna za otrzymane
łaski w roczn. ślubu Janiny
18:00 i Jana z prośbą o błogosł. Boże
i opiekę Matki Najświętszej
w Rodzinie.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
19.08.89 – Paweł i Małgorzata W.
19.08.89 – Kazimierz i Alicja P.
19.08.95 – Piotr i Małgorzata S.
19.08.95 – Zbigniew i Małgorzata K.
19.08.00 – Ireneusz i Bożena S.
19.08.06 – Grzegorz i Katarzyna K.
19.08.06 – Stanisław i Monika K.
19.08.06 – Mariusz i Iwona T.
20.08.83 – Waldemar i Renata U.
20.08.90 – Stanisław i Elżbieta T.
20.08.05 – Jakub i Ewa S.
20.08.11 – Piotr i Wioletta M.
20.08.11 – Krzysztof i Ewelina K.
21.08.99 – Bartłomiej i Monika G.
21.08.99 – Dariusz i Wioletta L.
21.08.99 – Piotr i Bernadetta Ł.
21.08.04 – Dariusz i Dorota Sz.
21.08.04 – Dominik i Agnieszka S.
21.08.10 – Andrzej i Katarzyna K.
21.08.10 – Krystian i Magdalena D.
21.08.10 – Paweł i Monika S.
22.08.87 – Mariusz i Halina P.
22.08.87 – Andrzej i Dorota K.

Sobota 25 VIII

22.08.92 – Roman i Barbara M.
22.08.09 – Sławomir i Aneta W.
23.08.86 – Tadeusz i Czesława Ś.
23.08.97 – Waldemar i Ewa F.
23.08.03 – Piotr i Anna P.
23.08.03 – Paweł i Monika C.
23.08.03 – Artur i Joanna K.
23.08.08 – Mateusz i Barbara S.
24.08.85 – Janusz i Jolanta O.
24.08.02 – Grzegorz i Iwona D.
25.08.90 – Maciej i Elżbieta Z.

w rocznicę śmierci:
25.08.83 – Andrzej Sęk
23.08.94 – Waleria Rech
19.08.01 – Janina Kalińska
25.08.02 – Zdzisław Rzepa
21.08.06 – Kazimierz Jasiński
24.08.06 – Janina Jabłońska
23.08.07 – Danuta Karpińska
20.08.08 – Danuta Zborowska
19.08.09 – Franciszek Sudoł
21.08.09 – Lesław Kulpa
22.08.09 – Ryszard Chmielowicz

Dziękczynna w 43 roczn. ślu7:00
bu z prośbą o dalsze błogosł.
dla całej Rodziny.
Dziękczynna z prośbą o Boże
18:00 bogosł. dla Rodziny w roczn.
ślubu.
Niedziela 26 VIII

++ Waleria i Józef Rech.
++ Rodzice z obu stron: Ka9:30
rolina i Andrzej, Agnieszka
i Marcin.
Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Heleny i Kazimierza
11:00
z prośbą o opiekę na dalsze
lata.
++ Konstancja w 5 roczn.
12:15 śmierci, Stanisław, Helena
i Romuald.
8:00

16:00
18:00

Za parafian.

