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(613) 15 września 2013

Służyć Prawdzie poprzez środki przekazu
List Metropolity Przemyskiego na Niedzielę Środków Społecznego Przekazu
Umiłowani w Chry- wiedzy. Wszyscy mają dostęp
stusie Panu!
do debaty publicznej, której nie
krępują już zakazy ani podziały
1. Ojciec radują- społeczne i do której praktyczcy się z powrotu nie może się włączyć każdy.
marnotrawnego syna obrazuje
nam radość miłosiernego Boga Jednakże środki społecznego
z każdego ludzkiego nawróce- przekazu, choćby najnowoczenia. Warunkiem tego nawróce- śniejsze, przyczyniają się do
nia jest postawa, którą w trady- rozwoju człowieka pod jednym
cji chrześcijańskiej określamy zasadniczym warunkiem: mu„stanięciem w prawdzie”. Tylko szą być właściwie używane. Co
prawda demaskuje zło i pozwa- to znaczy? Jak napisał Papież
la kroczyć właściwą drogą, na- w tegorocznym Orędziu do
wet jeśli w ludzkiej duszy wciąż dziennikarzy, między nadawcą
mieszkają wątpliwości, ego- i odbiorcą, czyli między rozizm czy grzech. Ewangeliczni mówcami, muszą istnieć
bracia z dzisiejszej perykopy szczerość, szacunek i odposą tego wymowną ilustracją: wiedzialność. Tylko wówczas
wiedzą, że zawsze mają w ojcu
miłujące wsparcie, jednak nie
potrafią tego docenić i kierują
się w swoim postępowaniu
najniższymi pobudkami. Kto
nie chce uznać i – co ważniejsze
– naśladować postawy miłosiernego ojca, pozostaje – jak
jego synowie – człowiekiem
bezdusznym i żyje fałszywymi
wyobrażeniami na temat Boga
i ludzi. Tylko Jezus Chrystus,
będący Drogą i Prawdą, może
tak pogubionego człowieka
uratować, o czym wymownie więzi społeczne mają szansę
pisze św. Paweł w pierwszym się wzmacniać, wymiana inczytaniu.
formacji może stać się prawdziwą komunikacją, kontakty
2. W każdą trzecią niedzielę mogą dojrzewać do przyjaźni.
września, Kościół w Polsce Relacje te mogą ułatwić twoprzypomina o roztropnym po- rzenie wspólnoty. Kiedy braruszaniu się w świecie środków kuje autentyczności i prawdy,
społecznego przekazu. Dziś jest wiadomość szybko staje się
to o tyle pilniejsze, że wszyscy manipulacją lub propagandą,
ludzie na całym świecie ulegają a wirtualne relacje okazują się
poważnym wpływom mediów, sztuczne i frustrujące.
czerpiąc informacje niemal
wyłącznie z radia, telewizji Chrześcijanin, korzystający
i Internetu. Gwałtownie przy- z mediów w sposób właścispieszył rozwój technologiczny, wy, to człowiek odważnie
co umożliwiło wielu społeczeń- unikający kompromisów ze
stwom i jednostkom dołączenie złem, często perfidnie ukrytym
do światowego obiegu infor- w atrakcyjnych i rozrywkowych
macji i łatwiejszy dostęp do produkcjach. To jednoznaczny

świadek Chrystusa, mądrze
i krytycznie podchodzący do
oferty medialnej oraz radykalnie odrzucający takie programy i tych nadawców, którzy
występują przeciwko Bogu
i moralności. Nie jest to bynajmniej ucieczka z przestrzeni
medialnej, co zresztą wydaje się
dziś niemożliwe. To warunek
do zmiany zasad korzystania
z mediów w rodzinie, tzn.
eliminacja programów złych,
a wybieranie takich, które nie
tylko wiernie stosują się do
etyki dziennikarskiej, ale także
z założenia są zainteresowane
przede wszystkim szerzeniem
dobra, prawdy i piękna.

3. Kościół od początku swego istnienia chętnie korzysta
z każdego środka społecznego
przekazu, promuje prasę, radio,
telewizję czy Internet, co pozwala docierać do osób i wspólnot z Dobrą Nowiną. Środki
te zmieniały się przez wieki,
lecz celowość ich używania
pozostaje zawsze ta sama: mają
pomagać w ewangelizacji. Od
czasów II Soboru Watykańskiego Kościół w swoim nauczaniu
nieustannie przypomina nie
tyle o możliwości, ale wręcz
o obowiązku używania mediów
w duszpasterstwie. Zakłada to
ich praktyczną znajomość oraz
dokończenie na str. 2

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Wj 32,7-11.13-14

Bóg przebacza grzesznemu ludowi

REFREN PSALMU: Wstanę
i wrócę do mojego ojca.
II CZYTANIE: 1 Tm 1,12-17

Chrystus przyszedł na świat zbawić
grzeszników

EWANGELIA: Łk 15,1-10

Radość z nawrócenia grzesznika

Zbliżali się do Jezusa wszyscy
celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten
przyjmuje grzeszników i jada
z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
„Któż z was, gdy ma sto owiec,
a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za
zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy
ją znajdzie, bierze z radością
na ramiona i wraca do domu;
sprasza przyjaciół i sąsiadów
i mówi im: «Cieszcie się ze
mną, bo znalazłem owcę, która
mi zginęła». Powiadam wam
Tak samo w niebie większa
będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż
z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia...
...Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych
z jednego grzesznika, który się
nawraca”.

Dziś rekonoracja
godz. 11.00
Mszy św. przewodniczy
Abp Tadeusz Gocłowski
Jarosławski Rynek

21.IX. g. 10.00
Helusz
Spotkanie sympatyków
Dzieła Biblijnego

28.IX. g. 16.00
XX Festiwal Piosenki
Religijnej - Przemyśl 2013
Zamek Kazimierzowski
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Chrystus Królem

Służyć Prawdzie poprzez do najmniejszych wspólnot,
dostarczają wielu unikatowych
środki przekazu
dokończenie ze str. 1

gorliwość w takim ich używaniu, by nie schlebiać niskim
gustom w pogoni za profitami,
lecz by pomagać człowiekowi wzrastać, rozwijać się
i uświęcać. Nie brakuje dziś na
szczęście mediów katolickich,
które wiernie wypełniają swoją
misję, z powodzeniem konkurując z mediami laickimi.
Niekoniecznie atrakcyjnością
i profesjonalizmem, ale treścią,
która stoi w jaskrawej opozycji do nastawionego na zysk
świata antywartości. Jesteśmy
moralnie zobowiązani do korzystania z mediów katolickich
i do twórczego zaangażowania
w ich tworzenie!

informacji, spełniają ważną
posługę formacyjną. W kontekście naszych dzisiejszych
rozważań chciałbym bardzo
serdecznie zachęcić nie tylko
do korzystania z obu mediów,
ale również do ich współtworzenia.

W dniu dzisiejszym, na prośbę wielu słuchaczy, zostaje
powołane do istnienia Koło
Przyjaciół Radia FARA, któremu będzie patronował Ksiądz
Dyrektor naszego Radia. Celem Koła będzie wspieranie
modlitewne, organizacyjne
i – w miarę możliwości – materialne naszej Rozgłośni, która
od 20 lat utrzymuje się wyłącznie z ofiar naszych wiernych
i funkcjonuje dzięki pomocy
4. W Archidiecezji Przemy- licznych wolontariuszy. Do
skiej, oprócz tytułów i nadaw- parafialnych oddziałów Koła
ców ogólnopolskich, mamy można zapisywać się od dzisiaj za pośrednictwem strony
internetowej: www.radiofara.
pl. Więcej informacji na ten
temat można również usłyszeć na antenie Radia FARA.
Zachęcamy do włączenia się
w tę inicjatywę.

lokalne środki komunikacji
społecznej, które spełniają
niezastąpioną rolę informacyjną i formacyjną. Docierają
tam, gdzie nigdy nie dotrą inni
i mówią o sprawach, o których
próżno szukać informacji gdzie
indziej. Istnieje wiele pism parafialnych, serwisów internetowych i innych przedsięwzięć
medialnych, które wspaniale
funkcjonują w naszych lokalnych społecznościach. Ich
twórcom z serca dziękujemy
i zachęcamy wszystkich, by
trud ten nieustannie wspierali.

Pieszo przed tron Matki Bożej

Ponad półtora tysiąca osób uczestniczyło w XVII Pieszej Pielgrzymce Jarosławskich parafii do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Eucharystii
w jodłowieckim sanktuarium przewodniczył i homilię wygłosił metropolita przemyski ks. abp Józef Michalik.

Oddali hołd

Po bezdrożach Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy
uczestnicy XIII Międzynarodowego Motocyklowego
Rajdu Katyńskiego w drodze
z Kresów dawnej Rzeczypospolitej do Wiednia podczas
dzisiejszego etapu ze Lwowa
do Krakowa po drodze odwiedzili Jarosław.
W Jarosławiu pod pomnikiem Pamięci Narodowej poświęconym ofiarom Katynia
i Smoleńska, przed kościołem
pw. Chrystusa Króla, oddali
hołd ofiarom ze wszystkich
miejsc okrutnych mordów na
Polakach.
Zanim uczestnicy motocyklowej wyprawy dotarli do Polski
odwiedzili Wilno, Moskwę
Bożej opiece Was wszystkich i Kijów. Byli też w Smopolecam i z serca błogosławię,
Matce Najświętszej i Świętym
Patronom zawierzamy posługę
dziennikarzy i publicystów
katolickich. Niech wiernie
służą prawdzie, niech będą
wiarygodnymi świadkami
Chrystusa na medialnym areopagu. Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom dziękuję za pomoc w utrzymaniu
Radia FARA, jak również za
dzisiejsze wsparcie naszego
diecezjalnego Radia. Wszystkich ponownie zachęcam do
odpowiedzialnego korzystania
ze środków społecznego przekazu oraz twórczego zaangażowania w tworzenie mediów
katolickich.

Wyjątkowe miejsce w naszej
Archidiecezji zajmują prze- Wasz Arcybiskup
myska edycja „Niedzieli” oraz
Radio FARA. Oba media działają w wymiarze diecezjalnym,
wspierając wszelkie przedsięwzięcia duszpasterskie i kulturalne, które mogą ubogacić
i zainspirować nas wszystkich.
Przemyśl, 15 września 2013 r.
Dzięki gorliwości pracowników i wolontariuszy docierają

leńsku, Katyniu, Kamieńcu
Podolskim, Hucie Pieniackiej,
a więc w miejscach, o których
nie można było mówić, zakazanych i systemowo wymazywanych z pamięci.
W sumie przemierzając szlakiem polskiej historii – także
jej tragicznych miejsc, w ciągu
trzech tygodni pokonają ponad
7,5 tysiąca kilometrów. Dotrą
też do Wiednia. W ten sposób
chcą uczcić 330. rocznicę
odsieczy wiedeńskiej i zwycięstwa polskiego oręża pod
wodzą Jana III Sobieskiego.
XIII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
zakończą 15 września pod
Pomnikiem Katyńskim
w Warszawie.

Chrystus Królem

Dzień Skupienia APDC
Wspólnota Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym
przy naszej parafii zaprasza 21
września do kościoła O. Reformatów na Dzień Skupienia grup
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Archidiecezji Przemyskiej. Rozpoczęcie
nastąpi o godz. 9.15 Adoracją

Najświętszego Sakramentu,
a następnie odbędzie się Msza
św. o godz. 10.00. Po Eucharystii będzie konferencja, a po
niej przywitanie i spotkanie
wszystkich grup skupienia
i ich prezentacja, którym będzie
towarzyszyć poczęstunek. Bądź
z nami.

Małe uzupełnienie
Ks. Dariusz Styrna jest opiekunem następujących grup:
* Koło Misyjne, * Bractwo Najświętszego Sakramentu,
* Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, * Wspólnota Biblijna,
* Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Tenis stołowy
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - Dekorglass Działdowo 3 : 0
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Evgueni Chtchetinine - 1, Vitali Nekhviadovich - 1.

Ogromny sukces !
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Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Maria Mielniczek, Monika Trąd.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka.
Radca prawny: Maria Drabik.
W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących
sekcjach:
*s. taneczna:
H. Mól
*s. komputerowa:
S. Durski
*s. teatralna:
ks. M. Berdechowski
*s. modelarska:
J. Kruk
*s. plastyczna:
W. Kruk
*s. judo:
ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:
B. Czerep
*s. fotograficzna:
ks. G. Gładysz
*s. miłośników przyrody:
ks. D. Styrna
*s. krótkofalarska:
T. Mazur

czwartek 15.00 - 17.00;
KCK;
poniedziałek 16.10 - 17.00;
sala komputerowa;
środa 16.30 - 17.30;
scena KCK;
wtorek 16.00;
pracownia modelarska;
wtorek 15.30;
sala plastyczna;
poniedzialek, wtorek, środa 15.00 - 17.30;
KCK;
codziennie 12.00 - 14.45;
KCK;
druga i czwarta sobota miesiąca 16.00;
sala oazowa;
środa 16.00 - 17.00;
sala rycerska;
czwartek 17.00;
sala oazowa;

Dyżury w kuchni
Poniedziałek
16 IX
G. Stępień

Wtorek
17 IX

Środa
18 IX

Czwartek
19 IX
E. Waszczuk
N. Przyczyna

Piątek
20 IX

Uroczysta inauguracja „U Kolpinga”

Kolping Frac Jarosław nie
zwalnia tempa. Po zwycięstwie
na inaugurację z Poltarex Pogonią Lębork 3:2, we wtorek
podopieczni Kamila Dziukiewicza wygrali przed własną
publicznością z Dekorglassem
Działdowo 3:0.
Pojedynek ekip, które jeszcze
dwa sezony temu występowały na zapleczu Wschodzący
Białystok Superligi, otworzyła
konfrontacja Wanga Zeng Yi
z Jiri Vrablikiem. W minionych
rozgrywkach obydwaj gracze
mierzyli się dwukrotnie i za
każdym razem wygrywał kto
inny. We wtorkowym spotkaniu
szczęśliwszy od stołu odchodził

uczestnik igrzysk olimpijskich
w Londynie, który pokonał
lidera Dekorglassu 3:1.
Prowadzenie gospodarzy podwyższył w kolejnej partii Evqueni Chtchetinine. Defensywnie
grający Białorusin potrzebował
czterech setów, aby wygrać
z Chińczykiem Xu Wenliangiem.
Drugi w tym sezonie triumf
zespołu z Podkarpacia przypieczętował Vitali Nekhviadovich.
Reprezentant Białorusii w tali
Kamila Dziukiewicza stoczył
wyrównany, ale zwycięski bój
z Szymonem Malickim 3:2.
Po dwóch kolejkach jarosławianie mają w swoim dorobku pięć
punktów. www.superliga.com.pl

W tym roku dzieci rozpoczęły zajęcia w 10-ciu sekcjach. Jeżeli będą chętni, może
powstać sekcja z nauką języka hiszpańskiego oraz sekcja kulinarna.

W czasie inauguracji wszystkie dzieci Zarówno dorośli jak i dzieci byli częotrzymały w prezencie po 4 zeszyty stowani smakowitymi ciastkami i cuszkolne.
kierkami.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 15 IX 13 GRUPA II
Niedziela 22 IX 13 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża III św. Łucji
- p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII p. Rzepa
PONIEDZIAŁEK – Bractwo Matki
Bożej Szkaplerznej, Róża IV św.
Magdaleny - p. Wielgos + Róża
XI św. Agnieszki - p. Staroń
WTOREK – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca
IV - p. Kopczacki
ŚRODA – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki - p. Skorupska
CZWARTEK – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel
+ Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
PIĄTEK – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
SOBOTA – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

06.09.2013 r. os. 1000-lecia bl. 2
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu serdecznie
zaprasza Członków Związku na
spotkanie z okazji Dnia Sybiraka, które odbędzie się we wtorek
17 września o godz. 10.00. Uroczystość rozpocznie Msza św.
w Opactwie Sióstr Benedyktynek
w Jarosławiu.
3. W środę święto św. Stanisława
Kostki – patrona Polski i patrona
młodzieży.
4. W kiosku zapisujemy na pielgrzymkę Róż Różańcowych do
Łańcuta. Postarajmy się, aby reprezentowane były wszystkie Róże.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 16
IX 13 (poniedziałek wieczorem) os.
1000-lecia bl. 5 m. 1-28 oraz 21 IX
13 (piątek wieczorem) os. 1000-lecia
bl. 7 m. 1-18.
6. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone w ostatnim czasie na pomnik
bł. Jana Pawła II i na tablice przed
kościołem. Nową inwestycją jest
remont schodów za plebanią, który
prowadzimy już od tygodnia.
7. Wraz z rozpoczęciem działalności
świetlicy zachęcamy dorosłych do
większej pomocy przy jej funkcjonowaniu i dziękujemy za wszystkie
gesty życzliwości.

Niedziela 15 IX

8. Ważną cząstką działalności naszej
parafii jest działalność sportowa
w Klubie i świetlicy. Obejmuje
ona ponad 100 dzieci z całego
Jarosławia i odgrywa ważną rolę
w profilaktyce przed patologią społeczną. W najbliższych dniach m.in.
starsi zawodnicy i trenerzy udadzą
się do wszystkich jarosławskich
szkół podstawowych, aby przez cały
rok bezinteresownie prowadzić zajęcia z nauki tenisa stołowego.
9. Na początku roku formacyjnego
prosimy, aby wszystkie wspólnoty
starały się być na swoich Mszach św.
A wszystkich wiernych czyli zarówno dzieci jak i dorosłych zachęcamy
do wstępowania do licznych naszych
wspólnot.

Terminy spotkań
ministrantów i Oazy
wtorek (17.IX.) g. 16.30
- ministranci
środa (18.IX.) g. 18.00
- lektorzy
piątek (20.IX.) g. 16.45
- Oaza dziecięca
piątek (20.IX.) g. 18.00
- Oaza młodzieżowa

B. i S. Makarscy, M. i Z. Pawełek,
Ł. i J. Leśko, M. i W. Szerszeń,
H. i T. Urbańscy, L. Tomkiewicz,
S. Majsterkiewicz, A. Pająk,
A. Chmielowicz, Pacuła. Razem
480 zł.
Zapowiedzi przedślubne
Łukasz Piotr BUKSA
s. Bogusława i Eugenii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Justyna Joanna GILARSKA
c. Jana i Danuty
zam. Jarosław, ul. Legionów
Wacław ŻURAWSKI
s. Karola i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Grażyna Anna SZUMIGRAJ
c. Bronisława i Krystyny
zam. Jarosław, os. Kombatantów

+ Franciszek Jakieła (15).

9:15

++ Maria, Jan, Maria, Piotr, Karolina z Rodziny Rokosz.

11:00

+ Jan Stopa (14).

12:15

+ Kazimierz Kamiński - int. brata
i bratowej.

16:00

+ Zdzisław Welc - int. od sąsiadów os. Tysiąclecia bl. 5.

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (16).
2) + Jan Stopa (15).

18:00

1) O szczęśliwą operację i łaskę
zdrowia dla Mariusza za przyczyną MB Szkaplerznej - int. od
Koła Misyjnego i Bractwa MB
Szkaplerznej.
2) ++ Julianna, Anna, Stanisław.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (17).
2) + Jan Stopa (16).

18:00

1) + Maria Wysocka - int. od
sąsiadów bl. nr 5.
2) + Józef Musiał w 10 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (18).
2) + Jan Stopa (17).

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i zdrowie dla członkiń
i ich Rodzin z Róży św. Faustyny.
2) + Zygmunt Barański w 4 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (19).
2) + Jan Stopa (18).

18:00

1) O błogosł. Boże i opiekę MB
dla Wiktorii z okazji 11 roczn.
urodzin.
2) + Wincenty w 28 roczn. śmierci.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (20).
2) + Jan Stopa (19).

18:00

1) O zdrowie dla Ireny.
2) + Stefania Chanas.

7:00

1) + Franciszek Jakieła (21).
2) + Jan Stopa (20).

18:00

1) Dziękczynna za otrzymane
łaski w 10 roczn. ślubu Marzeny
i Rafała z prośbą o Boże błogosł.
i opiekę MB dla całej Rodziny
i ich dzieci: Julii i Emilki.
2) ++ Katarzyna Kruk i Marcin
Kruk.

Poniedziałek 16 IX

Wtorek 17 IX

Środa 18 IX

Czwartek 19 IX

Nabór do chóru Gospel
Jeśli bliskie jest Ci przesłanie psalmów,
hymnów Uwielbienia i nie tylko...
a także lubisz śpiewać to PRZYJDŹ!
Nie musisz znać nut! Wszystkiego Cię nauczymy!
Wystarczy trochę chęci i zaangażowania...

09.09.2013 r. os. 1000-lecia bl. 3
m. 1-18. Sprzątali i ofiara: Cymerys + 1 osoba, Pieńkos, Urbaniak +
2 osoby, Jędrzejczak, Niedzielska,
Mieszczyk, Stukan. Razem – 70 zł Serdecznie zapraszamy na przesłuchania, które odbędą się 17 i 20
na środki czystości i kwiaty.
września w godz. 18.30 - 21.00 w studio muzycznym w podziemiach
kościoła Chrystusa Króla w Jarosławiu.
Dziękujemy za ofiary na pomnik
mgr Iwona Kolasa-Kułak
bł. JPII:

8:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

21.09.02 – Grzegorz i Anna G.

15.09.90 – Zdzisław i Małgorzata S.
15.09.01 – Grzegorz i Anna P.
15.09.12 – Dariusz i Barbara H.
15.09.12 – Damian i Agnieszka M.
16.09.95 – Krzysztof i Stanisława K.
16.09.00 – Wojciech i Agnieszka D.
16.09.00 – Tomasz i Justyna D.
16.09.00 – Wacław i Magdalena Ch.
17.09.88 – Piotr i Alina W.
17.09.94 – Robert i Małgorzata ML.
17.09.11 – Marek i Agata J.
18.09.99 – Witold i Dorota B.
18.09.99 – Mariusz i Sylwia M.
18.09.04 – Jerzy i Aneta Sz.
18.09.04 – Sebastian i Monika K.
18.09.04 – Bogusław i Marta K.
20.09.97 – Grzegorz i Katarzyna C.
20.09.08 – Robert i Anna C.
20.09.08 – Adam i Joanna P.
21.09.91 – Wiesław i Małgorzata P.
21.09.91 – Adam i Jolanta L.
21.09.96 – Bogdan i Małgorzata K.

21.09.82 – Aniela Dwornik
20.09.83 – Szymon Sobień
19.09.85 – Wincenty Chmielowicz
16.09.88 – Jan Fecko
15.09.90 – Paweł Kostusik
15.09.95 – Wiesław Jarosz
17.09.96 – Bronisława Kuzyszyn
19.09.96 – Stanisława Sobkowiak
20.09.96 – Jerzy Haloszka
18.09.97 – Aleksandra Zwarycz
16.09.99 – Zbigniew Zakrzewski
19.09.01 – Zofia Widacka
17.09.02 – Maria Winiarz
17.09.04 – Marian Jabłoński
18.09.04 – Tadeusz Szewczyk
15.09.09 – Irena Piekuś
15.09.10 – Józef Bukowy
17.09.10 – Bogumiła Kupczakiewicz
15.09.11 – Kazimiera Czepiel
19.09.11 – Wiktor Wywrót
20.09.12 – Marian Horbacz

Piątek 20 IX

Sobota 21 IX

w rocznicę śmierci:

Niedziela 22 IX
8:00

++ Tadeusz w 13 roczn. śmierci,
Zofia, Karol.

9:30

+ Jan Stopa (21).

11:00

Dziękczynna w 43 roczn. ślubu
Haliny i Tadeusza z prośbą o dalsze błogosł. Boże w Rodzinie.

12:15

++ Konstancja, Stanisław.

16:00

+ Franciszek Jakieła (22).

18:00

Za parafian.

W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Edward BLOK

