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14 września

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Święto Podwyższenia Krzyża
obchodzone jest w Kościele
katolickim 14 września. Nawiązuje do wielkiego wydarzenia
w dziejach chrześcijaństwa –
odnalezienia drzewa krzyża, na
którym umarł Jezus Chrystus.
Istotą święta jest ukazanie
tajemnicy Krzyża jako ceny
zbawienia człowieka.
Początki święta związane są
z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęceniem
w Jerozolimie bazyliki ku jego
czci w 335 r. Na pamiątkę, tego
wydarzenia – ostatecznie 14
września – w Kościele obchodzi
się uroczystość Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Znak krzyża był obecny
w chrześcijaństwie od śmierci
Jezusa. W początkach Kościoła nieraz przyjmował formę
kotwicy, albo trójzębu. Jako
przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po
roku 313. W tym bowiem roku
– według przekazu – cesarz
Konstantyn Wielki, przed bitwą
z uzurpatorem Maksencjuszem,

Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem,
w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary
chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze: „Krzyż Pana
Od czasów Konstantyna – kie- naszego Jezusa Chrystusa, a nie
dy to chrześcijanie uzyskali cokolwiek innego, zwyciężył
śmierć, zgładził grzech praojca,
pokonał piekło, darował nam
zmartwychwstanie, udzielił siły
do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć,
zgotował powrót do dawnej
szczęśliwości, otworzył bramy
raju, umieścił naturę naszą po
prawicy Boga, uczynił nas Jego
dziećmi i dziedzicami”.
zobaczył na tle słońca znak
krzyża i słowa „w tym znaku
zwyciężysz”. Poza tym tenże
cesarz zniósł karę śmierci przez
ukrzyżowanie.

wolność wyznawania swojej
wiary – krzyż stał się znakiem
rozpoznawczym chrześcijan.
Od tego czasu jest bardzo często
używany w liturgii i uświęca
całe życie chrześcijańskie:
zaczyna i kończy modlitwę,
dzień i każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń i jest
używany przy wszelkich błogosławieństwach.

Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina.
W liturgii jest gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany
na szyi, w mieszkaniu, w pracy,
stawiany na szczytach świątyń
przypomina wierzącym o ich
powołaniu. Jego znaczenie staje
się szkołą życia dla chrześcijan
widzących w nim ostateczne
zwycięstwo dobra nad złem.
za: ekai.pl

15 września
14 sierpnia 2012 r.
Wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

15 września Kościół obchodzi
wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, zwane przed reformą kalendarza liturgicznego świętem
Siedmiu Boleści Najświętszej
Maryi Panny. W czasie ofiarowania Pana Jezusa w świątyni
starzec Symeon przepowiedział
Maryi, że miecz boleści przeniknie Jej duszę. Przepowiednia
ta spełniła się przede wszystkim
w czasie Męki Zbawiciela.
Maryja towarzyszyła Mu
w bolesnej drodze krzyżowej, patrzyła na jego konanie

i śmierć, a w końcu przyjęła
w swoje ramiona Jego martwe
Ciało. Żadne serce ludzkie nie
wczuło się tak w cierpienie
Chrystusa, jak Serce Maryi.
Chociaż nie przelała Ona swojej
krwi, stała się Królową Męczenników. Kościół wysławia
nie tylko boleści Maryi, lecz
również Jej męstwo. Maryja
ofiarowała Bogu cierpienie
swojego Syna i własne jako
zadośćuczynienie za grzechy
świata. W ten sposób stała się
Matką ludzkości.

I CZYTANIE: Iz 35,4-7a

Przejrzą oczy niewidomych i uszy
głuchych się otworzą

REFREN PSALMU: Chwal, duszo
moja, Pana, Stwórcę swego.
II CZYTANIE: Jk 2,1-5
Bóg wybrał ubogich

EWANGELIA: Mk 7,31-37

Uzdrowienie głuchoniemego

Jezus opuścił okolice Tyru
i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając
posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego
i prosili Go, żeby położył na
niego rękę. On wziął go na bok
osobno od tłumu, włożył palce
w jego uszy i śliną dotknął mu
języka, a spojrzawszy w niebo,
westchnął i rzekł do niego:
„Effatha”, to znaczy: „Otwórz
się”. Zaraz otworzyły się jego
uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej
przykazywał, tym gorliwiej
to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił
wszystko. Nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę”.

9.IX. Opactwo
- Aula g. 18.00
Spotkanie
z ks. St. Małkowskim

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

22.IX. g. 18.00
Hala MOSiR
Superliga Tenisa Stołowego
Mecz

PKS Kolping Frac Jarosław

SPAR AZS Politechnika Rzeszów
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Komunikaty Szkolenie przez policję
duszpasterskie

Spotkanie członków i kandydatów Dzieła Biblijnego
w Ośrodku Rekolekcyjnym w Heluszu (początek o godz. 10.00).
Koszt pobytu w Ośrodku wynosi 20 złotych od osoby. Dla celów
organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu
do dnia 13 września na adres: listownie: ks. Stanisław Haręzga,
ul. ks. J. Popiełuszki 4, 37-700 Przemyśl, telefonicznie: kom.:
600 287 928; mailowo: harezga@poczta.onet.pl.
22 września 2012

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Matki Bożej
Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach - Rozpo- Do Pieszej Pielgrzymki obejmującej wszystkie parafie Jaro-

częcie pielgrzymki o godz. 10.00. Msza św. pod przewodni- sławia przygotowywaliśmy się przez kilka miesięcy. Ostatctwem ks. Arcybiskupa Józefa Michalika.
nim elementem było szkolenie służb porządkowych przez
jarosławską policję. Bowiem bezpieczeństwo pielgrzymów
29 września 2012 (sobota)
na drodze przemarszu jest jedną z najważniejszych spraw
XIX Festiwal Piosenki Religijnej - Przemyśl 2012 w przygotowaniach.
w budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu.
14 października 2012

Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej

Dziękujemy

w Przemyślu, inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej i z okazji Dnia Papieskiego - rozpoczęcie duchowej drogi w kierunku
Europejskiego Spotkania Młodych w Rzymie (28 grudnia 2012
- 2 stycznia 2013) i w kierunku Światowych Dni Młodzieży
w Rio de Janeiro (22-28 lipca 2013). Do udziału w Pielgrzymce
zapraszamy także młodzież ze szkół archidiecezji przemyskiej,
które noszą imię Jana Pawła II (ze sztandarem szkoły).
28 grudnia 2012 - 2 stycznia 2013

Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez

wspólnotę ekumeniczną z Taize odbędzie się w Rzymie i połęczone będzie z Pielgrzymką Młodych Polaków do Rzymu Słowa wdzięczności kierujemy do księdza Proboszcza, oraz
w Roku Wiary. Informacje i zapisy w parafiach, na katechezie oraz księży i wszystkich PARAFIAN, za Dar, który stał się naszym
udziałem - bycie wśród WAS dzielenie się życiem i naszą wiarą,
w Punktach Przygotowań.
dziękujemy za wszystko co otrzymaliśmy wsparcie finansowe,
rozprowadziliśmy 150 dysków i zebraliśmy 3400 zł, a nade
22 - 24 marca 2013
Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej wszystko umocnienie naszej wiary oraz dużo dobroci i życzli(trzydniowa Celebracja Niedzieli Palmowej) odbędzie się wości, czuliśmy się u WAS jak w rodzinie - Dziękujemy.
Z darem modlitwy i miłych wspomnień
w Przeworsku.
22 - 28 lipca 2013

		

Zespół JAGIELLONIA i s. Ludwika
z Ukrainy

Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro (Brazylia).

Informacja i zapisy w parafiach, na katechezach i w lokalnych
Centrach ŚDM w archidiecezji przemyskiej.
27 - 28 lipca 2013

Rio w Bieszczadach w łączności ze ŚDM w Rio de Janeiro
(Brazylia).

II Jarmark Benedyktyński
14 i 15 września popołudniu odbędzie się
w Jarosławskim Opactwie II Jarmark Benedyktyński. W programie turniej rycerski,
koncerty bardziej i mniej poważne, spotkania
z gwiazdami mediów, miasteczko dla dzieci, stragany z rękodziełem, starociami i tradycyjnymi wyrobami kulinarnymi.
Kilka zgromadzeń wystawi przysmaki kuchni zakonnej. Pojawią
się nowe wystawy. Niedziela będzie miała charakter typowo
węgierski. W ubiegłym roku pierwszy taki jarmark zgromadził
ponad 10 000 gości.
W sobotnie przedpołudnie przeprowadzimy też Półmaraton bieg długodystansowy z Jodłówki do Opactwa. Od Panny Marii
będzie on przebiegał głównymi ulicami od 12.50. Szczegóły na
stronie internetowej opactwo.pl.

Na dzień przed pielgrzymką zapisało się 175 osób do grupy św. Józefa
i 145 osób do grupy św. Andrzeja. Natomiast na przejazd w dwie
strony z naszej parafii zgłosiło się dodatkowo 45 osób. Czyli razem
od Chrystusa Króla pielgrzymowało 365 osób (nie licząc tych, którzy
dojechali własnymi pojazdami). Ze wstępnego rozeznania wynika, że
z całego Jarosławia pielgrzymowało ponad 1200 osób.

Chrystus Królem

Zapisy do świetlicy
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Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Dorota Jasiewicz, Monika Potoczny, Marzena
Haftek.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska,
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski 15.30 (wtorek); Krystyna Korecka - matematyka, Maria Konopelska - matematyka.
Radca prawny:
Maria Drabik - 25.IX., 30.X., 27.XI. - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 1.X., 5.XI., 3.XII. - godz. 17.30.
W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących
sekcjach:

Największym zainteresowaniem cieszą się sekcje: judo, taneczna,
myśliwska i fotograficzna. Oczywiście sprawa nie jest zamknięta.
Dzieci można zgłaszać w ciągu całego roku. Można też tworzyć
nowe sekcje.

Tenis stołowy
1 września w Rokietnicy odbyły się Eliminacje Podokręgowe do I Wojewódzkiego
Turnieju Klasyfikacyjnego. Kwalifikacje do
I WTK uzyskali:
I WTK juniorów: 1 m. - Adrian Kowal (kadet);
I WTK kadetów: 1 m. - Antoni Rejterowski, 2 m. - Jakub Zastyrec, 3-4
m. - Arkadiusz Suchy, Jakub Kondrat;
I WTK młodzików: 4 m. - Bartosz Cisek.

Ogłoszenie Burmistrza
Miasta Jarosławia
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór wniosków na stypendia
socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej
Jarosław w roku szkolnym 2012/2013.
Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza
kwoty 456 zł netto miesięcznie na jedną osobę.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są
w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia
ul. Rynek 6, II p. pok. nr 22, a także na stronie internetowej miasta
Jarosławia - www.jaroslaw.pl.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15
września 2012 r. w w/w Wydziale.

Nowe przedszkole
Nowopowstałe prywatne przedszkole przy ul. Skarbowskiego
w Jarosławiu ogłasza rozpoczęcie zapisów dla dzieci od 3 do 6
lat. W ramach czesnego przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi
w godz. od 6.30 do 17.30, wyżywienie dla każdego dziecka, gry
i zajęcia rozwojowo-edukacyjne oraz plac zabaw przy placówce.
Przedszkole czynne będzie cały rok wraz z okresem wakacyjnym,
od poniedziałku do piątku. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem działalności, który przypada na początek miesiąca października
oraz ograniczoną liczbą miejsc, zainteresowanych rodziców, którzy
chcieliby zapisać swoje dzieci, prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr 16 621 28 21.

*s. taneczna:
H. Mól

czwartek 15.00-17.00;
piątek 15.00-17.00;
KCK;
poniedziałek (17 IX) 16.10 - 17.00;
*s. komputerowa:
sala komputerowa;
S. Durski
poniedziałek (17 IX) 16.30;
*s. języka angielskiego:
sala rycerska;
M. Lotycz
środa 16.00;
*s. języka niemieckiego:
sala oazowa;
J. Lentes
środa 16.30-17.30;
*s. teatralna:
scena KCK ;
ks. D. Odor, J. Fedan
wtorek 16.00-17.15;
*s. modelarska:
pracownia modelarska;
J. Kruk
wtorek 15.30-17.00;
*s. plastyczna:
sala plastyczna;
W. Kruk
poniedziałek (10 IX) 15.00 - spotkanie orga*s. judo:
nizacyjne;
ks. S. Dyndał
poniedziałek: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30
gr. II, 16.30-17.30 gr. III, 20.30-22.00 gr.
IV,
wtorek: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30 gr. II,
16.30-17.30 gr. III, 20.30-22.00 gr. IV,
środa: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30 gr. II,
20.30-22.00 gr. IV,
KCK;
poniedziałek, piątek 15.00;
*s. tenisa stołowego:
sala sportowa;
B. Czerep
druga i czwarta sobota miesiąca 16.00;
*s. fotograficzna:
sala oazowa;
ks. G. Gładysz
wtorek 16.00-17.00;
*s. myśliwska:
sala rycerska;
ks. D. Styrna
czwartek 16.00;
*s. krótkofalarska:
sala oazowa;
T. Mazur
*s. rzemiosła artystycznego: czwartek 16.00;
M. Nykiel
sala lustrzana;

Dyżury w kuchni
Poniedziałek
10 IX
Inauguracja

Wtorek
11 IX

Środa
12 IX

Czwartek
13 IX
J. Przepłata

Piątek
14 IX
G. Hejsak

10 września godz. 16.00 KCK
Inauguracja świetlicy „U Kolpinga”
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Zbiórka na tacę
Niedziela 9 IX 12 GRUPA I
Niedziela 16 IX 12 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża męska I św. Józefa
- p. Zięba + Róża V męska św. Piotra
- p. Przepłata
PONIEDZIAŁEK – Róża męska II św.
Antoniego - p. Brodowicz + Róża
IV św. Benedykta - p. Chomik +
Róża Boga Ojca I - p. Brodowicz
WTOREK – Bractwo Najświętszego
Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V
–D. Rzepka
ŚRODA – Wspólnota Biblioteki
CZWARTEK – Róża żeńska I św.
Teresy - p. Dzierża + Róża XIV św.
Elżbiety - p. Balawender
PIĄTEK – Róża II św. Marii - p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy p. Waszczuk
SOBOTA – Róża III św. Łucji - p. Rzepa, Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło,
Róża Boga Ojca XII - p. Rzepa
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

31.08.2012 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
86-95. Sprzątali i ofiara: Żurawska,
E. i A. Kawulkowie + Małgosia +
Krzysztof. Razem – 20 zł na środki
czystości i kwiaty.
03.09.2012 r. os. Słoneczne bl. 5
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: J. Puk,
Z. Brodowicz, Janiec. Razem – 40
zł na środki czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Bartosz BAZAN
s. Mieczysława i Grażyny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Joanna Martyna KOŁODZIEJ
c. Mirosława i Magdaleny
zam. Strochcice

Dodatkowe ofiary na remont
elewacji i pamiątkową tablicę
ks. Ślusarczyka:
M. i J. Uszkowscy, Ł. i J. Leśko, T. Zierkiewicz (tablica +
remont); S. i J. Iwanowicz,
M. Iwańska, KRJ, Olesek,
J. Łupina (tablica); T. i L. Głąb,
M. Kaczorowski (remont).
Razem 900 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.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Uroczysta inauguracja zajęć
w świetlicy „U Kolpinga” odbędzie się jutro, czyli w poniedziałek
(10 IX) o godz. 16.00 w KCK.
Zapraszamy dzieci, rodziców
i nauczycieli. Osoby dorosłe prosimy o pomoc przy funkcjonowaniu
świetlicy.
3. Również jutro o godz. 16.30
swoje spotkanie ma Oaza dziecięca, a o godz. 18.30 - Oaza
młodzieżowa.
4. We wtorek (11 IX) po Mszy
św. wieczornej rozpoczynamy
próby chóru parafialnego. Bardzo
zachęcamy do przyłączenia się
do grona chwalących Pana Boga
swoim śpiewem.
5. W piątek (14 IX) święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
a w sobotę (15 IX) wspomnienie
MB Bolesnej.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 10 IX
2012 (poniedziałek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 5 m. 31-45 oraz 15
IX 2012 (sobota rano) os. Słoneczne bl. 9 m. 1-16.
7. Bardzo dziękujemy za ofiary
na inwestycje i na tablicę dla ks.
Antoniego Ślusarczyka.
8. Na początku roku szkolnego
przypominamy, że w całej naszej
Archidiecezji dzieci zobowiązywane są do przyjmowania sakramentów świętych w swoich parafiach.
Dotyczy to m.in. I Komunii św.
i Bierzmowania. Dodatkowo przypominamy, że przygotowanie do
Bierzmowania trwa przez 3 lata
w czasie chodzenia młodzieży
do gimnazjum i odbywa się tylko
i wyłącznie w swojej parafii niezależnie od miejsca uczęszczania do
szkoły. Zdarza się, że członkowie
rodzin, którzy nie chodzą do kościoła mają z tym duży problem.
9. Zarząd Oddziału Związku

Sybiraków w Jarosławiu serdecznie zaprasza Członków
Związku na uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Sybiraka, które
odbędzie się 17 września 2012
r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w Opactwie Sióstr Benedyktynek
w Jarosławiu.
10. Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór wniosków na
stypendia socjalne dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy
Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2012/13.
11. Nowe prywatne przedszkole
przy ul. Skarbowskiego w Jarosławiu ogłasza rozpoczęcie zapisów
dla dzieci od 3 do 6 lat.
12. Najbliższe miesiące w mieście
Jarosławiu, a więc i w naszej parafii będą czasem duchowego przygotowania do nawiedzenia krzyża
papieskiego. Symbolicznym rozpoczęciem troski o pogłębianie naszej wiary była wczorajsza piesza
pielgrzymka do Jodłówki. Bardzo
dziękujemy za liczny udział.
Niech więc zbliżający się okres
oczekiwania będzie czasem bardziej licznego udziału w cotygodniowej środowej Nowennie do
Matki Bożej Częstochowskiej.
Swoje odrodzenie powinny przejść
także nasze wspólnoty. Warto
właśnie w tym czasie pogłębić
swoją znajomość Pisma św., uzupełniać swoją wiedzę religijną
przez dobrą prasę, nabrać większego dystansu do zagonionego życia
przez systematyczną modlitwę
oraz poświęcić trochę czasu na dodatkowe umocnienie swojej duszy
w sakramencie eucharystii. Warto
swoje dobre chęci i szlachetne
intencje przeradzać w konkretne
czyny miłości Boga i bliźniego.
Wspomnijmy, jak bardzo kochaliśmy Jana Pawła II. A on właśnie
umiłował krzyż. W tym znaku
będzie do nas przybywał.

Niedziela 9 IX

8:00

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Marii
i Zygmunta w roczn. ślubu i ich
Rodzin.

9:30

Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. dla całej Rodziny z okazji 25 roczn. ślubu
Lucyny i Józefa.

11:00

Za parafian.

12:15

+ Regina Fryń - int. od syna
z Rodziną.

16:00
18:00

W int. Sabiny i Zbigniewa
w 9 roczn. ślubu o zdrowie
i błogosł. Boże.
Poniedziałek 10 IX

7:00
18:00

++ Genowefa, Jan, Aniela,
Jan.
Wtorek 11 IX

7:00
18:00
Środa 12 IX
7:00

18:00

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże i dalszą opiekę MB
w 25 roczn. ślubu dla Renaty
i Romana.

7:00

1) + Franciszek w 7 roczn.
śmierci.
2) + O życie wieczne dla Michała Kuczek od koleżanek
i kolegów z garażów.

18:00

1) + Jan Stanisław Wardyga
w 1 roczn. śmierci.
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Anny i Rafała
z Rodziną w 4 roczn. ślubu.

Czwartek 13 IX

Piątek 14 IX
7:00
18:00

+ Paweł Maciejewski od mieszkańców z bl. os. Niepodległości
1.
Sobota 15 IX

7:00
18:00

+ W 3 roczn. śmierci Ireny
Piekuś.

8:00

1) ++ Maria, Jan, Maria, Piotr
z rodz. Rokosz.
2) Za parafian.

9:30

+ Zofia Trubas.

Niedziela 16 IX

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
09.09.95 – Bogusław i Monika K.
09.09.00 – Marcin i Monika M.
09.09.00 – Robert i Sylwia G.
10.09.83 – Marek i Jolanta W.
11.09.82 – Artur i Mariola B.
12.09.92 – Ernest i Danuta P.
12.09.09 – Rafał i Agnieszka P.
13.09.03 – Radosław i Agnieszka J.
13.09.08 – Rafał i Anna B.
13.09.08 – Łukasz i Katarzyna P.
14.09.02 – Bogusław i Agnieszka B.
15.09.90 – Zdzisław i Małgorzata S.
15.09.01 – Grzegorz i Anna P.

w rocznicę śmierci:
10.09.86 – Stanisław Łyczkowski

15.09.90 – Paweł Kostusik
10.09.92 – Marian Wójcik
10.09.94 – Magdalena Korzeń
10.09.94 – Urszula Lasek
15.09.95 – Wiesław Jarosz
13.09.98 – Jan Wnuk
11.09.02 – Anna Wybierała
13.09.03 – Mieczysław Magdziak
13.09.05 – Franciszek Kiełt
12.09.06 – Maria Bąk
15.09.09 – Irena Piekuś
15.09.10 – Józef Bukowy
13.09.11 – Jan Wardyga
13.09.11 – Bronisław Dzik
15.09.11 – Kazimiera Czepiel

11:00
12:15

+ W 2 roczn. śmierci Henryk
Bukowy.

16:00

Za Adriana w 1 roczn. urodzin
z prośbą o błogosł. Boże i opiekę
MB dla całej Rodziny.

18:00

Dziękczynna za życie i posługę
dla Kościoła ks. abp seniora
I. Tokarczuka z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata życia - int. od
Koła Misyjnego i Bractwa MB
Szkaplerznej.

