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(582) 28 października 2012

1 listopada

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość Wszystkich Świętych

I CZYTANIE: Jr 31, 7-9

Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych
Kościół katolicki uroczyście
wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych jest
jednym z najbardziej radosnych
dni dla chrześcijan. W ciągu
roku niemal codziennie wspominamy znanego świętego.
Jednak liczba świętych jest
znacznie większa.
Dzień 1 listopada przypomina
prawdę o powszechnym powołaniu do świętości.

REFREN PSALMU: Pan Bóg
uczynił wielkie rzeczy dla nas.

1 listopada 2012 roku w godz.
8.00-14.00 tradycyjnie będzie
organizowana kwesta na obu jarosławskich nekropoliach, a udział
w niej wezmą m.in. Polacy zamieszkali na Ukrainie, zrzeszeni
w Towarzystwie Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej Oddział Jaworów, którzy kwestować będą na
rzecz ratowania zabytków na polskim cmentarzu w Jaworowie.
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich
w Jarosławiu
Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
dr Tomasz Kulesza

2 listopada

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Po uroczystości Wszystkich
Świętych Kościół 2 listopada obchodzi Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień modlitwy
za wszystkich wierzących
w Chrystusa, którzy odeszli
już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu, który jest
miejscem oczyszczenia w miłości i „przedsionkiem nieba”.
Przekonanie o istnieniu czyśćca
jest jednym z dogmatów naszej
wiary.
Aby przyjść z pomocą zmarłym
pokutującym w czyśćcu, żyjący
mogą w tych dniach uzyskać
i ofiarować odpusty zupełne.

Pan wybawił swój lud

II CZYTANIE: Hbr 5,1-6

Chrystus kapłanem na wieki

EWANGELIA: Mk 10, 46-52
Uzdrowienie niewidomego

Gdy Jezus razem z uczniami
i sporym tłumem wychodził
z Jerycha, niewidomy żebrak
Bartymeusz, syn Tymeusza,
siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu,
zaczął wołać: „Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną”.
Wielu nastawało na niego, żeby
umilkł. Lecz on jeszcze głośniej
wołał: „Synu Dawida, ulituj się
nade mną”. Jezus przystanął
i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc
mu: „Bądź dobrej myśli, wstań,
woła cię”. On zrzucił z siebie
płaszcz, zerwał się i przyszedł
do Jezusa. A Jezus przemówił
do niego: „Co chcesz, abym
ci uczynił?” Powiedział Mu
niewidomy: „Rabbuni, żebym
przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź,
twoja wiara cię uzdrowiła».
Natychmiast przejrzał i szedł
za Nim drogą”.

8 - 9 Grudnia

Nawiedzenie relikwii Krzyża
Papieskiego w naszej parafii

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00

2

Chrystus Królem

Odpusty w listopadzie
sty za zmarłych, nawiedzając pobożnie
cmentarz, gdzie
należy odmówić Ojcze nasz,
Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych
i modlitwę w intencjach Ojca
Świętego. W dniach od 1 do
8 XI, odpust jest zupełny,
w pozostałych zaś dniach
odpust cząstkowy. Warunki
zyskania odpustu zupełnego
podano wyżej,z tym, że spowiedź sakramentalna w starczy
dla zyskania odpustów w wielu
W miesiącu listopadzie: można dniach.
w każdym dniu zyskiwać odpu
W uroczystość Wszystkich
Świętych wierni mogą zyskać
odpust zupełny, który może
być ofiarowany za zmarłych.
Warunkiem jest wyzbycie się
przywiązania do grzechów,
nawet lekkich, przystąpienie
do sakramentu pojednania
i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne
nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam
Ojcze nasz, Wierzę w Boga
oraz jakiejkolwiek modlitwy
w intencjach Ojca Świętego.

Adoracja wieczysta
potrzebą współczesnych czasów
Eucharystia
pozostaje
jedną z największych
tajemnic wiary chrześcijańskiej.
W Eucharystii jednocześnie człowiek w sposób
szczególny może doświadczyć obecności Jezusa, zanurzając się w modlitwie
i adorując Jego Boską obecność
w Najświętszym Sakramencie.
Wielką nadzieję na ożywienie
i umocnienie wiary budzą
coraz to nowe parafie podejmujące inicjatywę całodobowej adoracji wieczystej. W Polsce powstało dziesięć takich wspólnot
parafialnych, w których wierni
dzień i noc trwają na modlitwie przed Jezusem obecnym
w Najświętszym Sakramencie.
W wielu parafiach jest mocna
praktyka adoracji całodziennej.
Te wszystkie inicjatywy pokazują duszpasterzom ogromną
potrzebę stwarzania wiernym
możliwości adoracji, w której
odnajdują właściwą formę
oddawania Bogu należnej czci
i jednocześnie utwierdzania
swojej wiary i miłości.
POCZĄTKI ADORACJI
WIECZYSTEJ
Adoracja wieczysta polega na
nieprzerwanie trwającej czci
wystawionego Najświętszego
Sakramentu, oddawanej przez

jednostki lub całe wspólnoty
religijne, parafialne lub zakonne. Jej początków należy
szukać w nabożeństwie błagalnym, odprawianym przed
wystawionym Najświętszym
Sakramentem (czterdziestogodzinne nabożeństwo),
w katedrze mediolańskiej we
Włoszech podczas wojny w latach dwudziestych XVI wieku.
Potem św. Karol Boromeusz
(1563-1584), arcybiskup Mediolanu, wydał zarządzenia,
aby w sposób ciągły, adoracja była odprawiana kolejno
w poszczególnych kościołach
Mediolanu, Św. Filip Neriusz
przeniósł ten zwyczaj adoracji do Rzymu. Tam papież
Klemens VIII wprowadził
w roku 1592 adorację wieczystą we wszystkich kościołach
Rzymu. W tym samym czasie
we Francji zaczęły powstawać
zgromadzenia zakonne, zakładane szczególnie dla adoracji
wieczystej. To spowodowało,
że wiele francuskich diecezji
wprowadziło adorację wieczystą, wyznaczając poszczególnym parafiom i klasztorom dni
wystawienia Najświętszego
Sakramentu w taki sposób, by
była zachowana ciągłość przez
cały rok. W Austrii ta praktyka zaczęła się pojawiać za
czasów Marii Teresy. Do Polski
wieczysta adoracja dotarła pod
koniec XVIII wieku, najpierw
do diecezji płockiej, potem do
gnieźnieńskiej, warszawskiej,
łomżyńskiej, podlaskiej i san-

tego nie czynił... Bogu samemu
złóż pokłon” (Ap 19,10; por.
Praktyka adoracji Najświęt- Dz 10,25-26; 14,13). Adoracja
szego Sakramentu ożywiała jest więc aktem religijnym,
wspólnoty parafialne i wpły- który należy się tylko Bogu.
wała na gorliwość wiernych
w korzystaniu z sakramentów Wobec powyższego, adoroświętych. Kongregacja Kultu wać Boga jest nie tyle oboBożego świadoma znaczenia wiązkiem, powinnością, ile
adoracji dla życia duchowe- przywilejem, a nawet więcej
go wiernych „usilnie zale- - potrzebą. Nie Bóg ma więc
ca, ażeby w najważniejszych potrzebę bycia adorowanym,
miastach biskup diecezjalny ale człowiek ma potrzebę adwyznaczył któryś z kościołów orowania Boga. Jezus przez
dla odprawiania wieczystej adorację zaprasza człowieka do
adoracji” (Redemptionis sac- współpracy w najważniejszej
sprawie, jaką jest zbawienie
ramentum, 140).
świata.
POWODY PODJĘCIA
Adoracja Najświętszego SakraADORACJI
mentu ma prowadzić do głębKatechizm Kościoła katolickiego szego przeżywania Eucharystii,
naucza, że „adoracja jest za- zwłaszcza niedzielnej czy świąsadniczą postawą człowieka, tecznej, tak by uczestnictwo
który uznaje się za stworzenie w niej było bardziej świadome,
przed swoim Stwórcą. Wy- z większym zaangażowaniem
sławia wielkość Pana, który w liturgię i wypełnione miłośnas stworzył (por. Ps 95, 1-6), cią. Stąd Kościół często zachędomierskiej.

Relikwie
św. Faustyny
Kowalskiej

oraz wszechmoc Zbawiciela,
który wyzwala nas od zła. Jest
uniżeniem się ducha przed «Królem chwały» (por. Ps 24, 9-10)
i pełnym czci milczeniem przed
Bogiem, który jest «zawsze
większy». Adoracja trzykroć
świętego i ponad wszystko
godnego miłości Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje
pewność naszym błaganiom”
(KKK 2628). Taka definicja
adoracji pozwala na określenie jej jako postawy trwania
przed Bogiem, oddaniem Mu
swojego czasu i poświęceniem
Mu całej uwagi.
Adoracja jest zastrzeżona wyłącznie Bogu. Ilekroć w Nowym Testamencie usiłowano
adorować kogoś, kto nie jest
samym Bogiem, reakcja była
natychmiastowa: „Bacz, abyś

Relikwie
bł. Jana
Pawła II

ca wiernych do praktykowania
Godziny Świętej przed Jezusem
obecnym w Najświętszym Sakramencie, ponieważ adoracja
zaprasza do miłości ciągłej,
systematycznej nieuzależnionej
od okoliczności i warunków
zewnętrznych czy uwarunkowań
wewnętrznych.
Adoracja buduje ducha wspólnoty. Każdy z podejmujących
adorację staje się przez godzinę,
do której się zobowiązał, strażnikiem Najświętszego Sakramentu. Jest ważnym ogniwem
koniecznym do kontynuacji
łańcucha modlitwy. Tak więc
adoracja wieczysta nie jest formą
osobistej pobożności, ale modlitwą wspólnoty, która „powiększa
serce do wymiarów świata” (Jan
Paweł II). Bez adoracji i kultu
Eucharystii parafia zamiera.

Chrystus Królem
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Świetlica „U KOLPINGA”
Spotkanie pokongresowe
członków Akcji Katolickiej
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Anna Sobczak.
Archiprezbiteratu Jarosławskiego Pedagog.
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 (piątek 16.15); Krystyna
Korecka - matematyka (poniedziałek 15.00-17.00), Maria Konopelska - matematyka (poniedziałek 16.00-17.30, środa 15.30-17.00).
Radca prawny:
Maria Drabik - 30.X., 27.XI. - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 5.XI., 3.XII. - godz. 17.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
29 X

5 XI

20 października 2012 r. w naszym Kościele odbyło się spotkanie pokongresowe
Członków Akcji Katolickiej Archiprezbiteratu Jarosławskiego potraktowane jako
jesienny Dzień Skupienia. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową, następnie
wszyscy zebrani uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Prałat Andrzej Surowiec Archiprezbiter Jarosławski.
W homilii ks. Prałat wprowadził wszystkich w główne myśli rozpoczętego w dniu
6 października br. w Łańcucie II Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej
pod hasłem „ Kościół Domem Wiary”. Kongres potrwa do maja 2013 r., i przypada
w 15. rocznicę powołania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Przemyskiej. Na zakończenie ks. Prałat poinformował uczestników, że w dniu 10 listopada 2012 r. odbędzie się
drugie spotkanie w ramach II Kongresu AK w Jarosławiu w Kościele NMP Królowej
Polski i MOK pod hasłem: „Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu”. Udział wezmą
delegaci z całej Archidiecezji.
W spotkaniu pokongresowym w naszym kościele uczestniczyło 150 członków AK
(z naszej parafii – 10 członków). Piękną oprawę Mszy św. w tym dniu przygotował
nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

12 XI

19 XI

Wtorek
30 X
E. Waszczuk
J. Przyczyna
6 XI
E. Waszczuk
J. Przyczyna
13 XI
E. Waszczuk
J. Przyczyna
20 XI
E. Waszczuk
J. Przyczyna

Środa
31 X

7 XI

14 XI

21 XI

Czwartek
1 XI

Piątek
2 XI

8 XI

9 XI

Ł. Rzepa

G. Hejsak

15 XI

16 XI

Ł. Rzepa

G. Hejsak

22 XI

23 XI

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Radosna
leśna wycieczka

Tenis stołowy
Aktualne wyniki
Superliga
Condohotels Morliny Ostróda - PKS Kolping Frac Jarosław

3:2

Punkty: Wang Zeng Yi - 2.

II liga

PKS Kolping II Jarosław - KSTS MOSiR Karpaty Krosno I 4 : 6
Punkty: J. Flaumenhaft - 2, K. Zieliński - 1, P. Oziębło - 1.

IV Liga

LKS I Jodłowa - PKS KOLPING III Jarosław

7 : 10

Punkty: A. Kowal - 4,5, A. Rejterowski - 2,5, A. Suchy - 1,5, M. Mroczka - 1,5.

V Liga

Arka II Łętownia - PKS KOLPING IV Jarosław

Punkty: K. Pierzycki - 2, J. Zastyrec - 1,5, J. Kondrat - 0,5.

10 : 4

20 października w miejscowości Błażowa, odbył się
I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków i Skrzatek. Wzięło
w nim udział 80 adeptów tenisa
stołowego z całego Podkarpacia.
W kategorii Skrzatek na trzecim
miejscu uplasowała się nasza
zawodniczka Jagoda Chwojko. W zawodach wzięli udział
również pozostali nasi młodzi
zawodnicy: Natalia Nahorniak, Adrian Kowal i Kacper
Jankowski, którzy uplasowa- Na zdjęciu Zygmunt Kustra - Burmistrz
li się na dalszych miejscach Błażowej oraz trener Kamil Dziukiewicz
w klasyfikacji wojewódzkiej. z zawodnikami.

W sobotę 20 października grupka dzieci ze świetlicy wraz ze swoimi opiekunami
i ks. Dariuszem Styrną była na wycieczce przyrodniczo-myśliwskiej. Pierwszym
przystankiem było Opactwo Jarosławskie i zwiedzenie wystawy trofeów myśliwych
polujących w Afryce oraz wystawy kultury azjatyckiej. Następnie wszyscy udali się
do Domku Myśliwskiego w Wydrzu, gdzie dzieci miały możliwość zabawy z psami
myśliwskimi i uczestniczeniu w grillowaniu. Wracając odwiedziły zagrodę z dzikami
i hodowlę głuszca, a na deser Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku. Wszyscy
wrócili bardzo zadowoleni. Autokar fundowało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga.
Dziękujemy.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 28 X 12 GRUPA II
Niedziela 1 XI 12 GRUPA I
Niedziela 4 XI 12 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII p. Chomik
PONIEDZIAŁEK – Róża XVI św.
Klary - p. Taciuch, Róża Boga Ojca
VI - p. Płoskoń
WTOREK – Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym + Dzieło Pomocy
Powołaniom
ŚRODA – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
CZWARTEK – Krąg I św. Wojciecha
+ Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
PIĄTEK – Krąg II - św. Marka + Krąg
IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
SOBOTA – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII Jana
Vianney’a
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

20.10.2012 r. os. 1000-lecia bl. 10
m. 1-20. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł.
22.10.2012 r. os. 1000-lecia bl.
11 m. 1-18. Sprzątali i ofiara:
L. Tomkiewicz, K. Duran, A. Kolano,
A. Chruszczyk, J. Homa, E. Mohoń. Razem – 60 zł na środki
czystości i kwiaty.
Dodatkowe ofiary na inwestycje i pamiątkową tablicę ks.
Ślusarczyka:

D. G. Tendaj (tablica +
inwestycje); P. i B. Kowal,
J. A. R. Wielgos, Koprowicz
(tablica); Tumiel, A. i P.
Pałys (inwestycje). Razem
550 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
Arkadiusz Andrzej GŁĄB
s. Andrzeja i Janiny
zam. Jarosław, ul. Poniatowskiego
Agnieszka RODZINKA
c. Bronisława i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na nabożeństwo różańcowe połączone z Koronką.
2. W środę (31 X) zakończenie
nabożeństw różańcowych o godz.
17.15.
3. W czwartek (1 XI) Uroczystość
Wszystkich Świętych. W naszym
kościele wszystkie Msze św. są
w porządku niedzielnym za wyjątkiem Mszy św. o godz. 16.00,
której nie będzie. Natomiast Msze
św. z procesją na Nowym i Starym
Cmentarzu będą o godz. 14.00.
Wypominki będą o godz. 17.00.
4. Odwiedzając cmentarz zwróćmy
uwagę na godne zachowanie dzieci
i młodzieży.
5. Starajmy się też wesprzeć kwesty na rzecz odnowy nagrobków.
6. W dzień zaduszny w naszym
kościele Msze św. będą o godz.
7.00, 9.00, 16.00 i 18.00, a wypominki o godz. 17.15.
7. W najbliższych dniach pamiętajmy w modlitwach m.in.
o pierwszym proboszczu naszej
parafii ks. Antonim Ślusarczyku,
oraz o zmarłych wikariuszach
z naszej parafii: ks. Mariuszu
Miśko i ks. Piotrze Lechowiczu.
Szczególne zobowiązanie modlitewne mamy wobec fundatorów
placu kościelnego czyli zmarłych

Niedziela 28 X

z Rodziny: Pryjmów i Bauerów, których groby znajdują się na cmentarzu
w Muninie. Jak zwykle dzieci ze
świetlicy odczyściły te groby, złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
8. W miesiącu listopadzie można
zyskać liczne odpusty i ofiarować
je za zmarłych. Pamiętajmy, że najcenniejszą modlitwą za zmarłych
jest Msza św. w ich intencji.
9. W przedsionku kościoła znajdują się kartki na wypominki.
Prosimy o czytelne wypełnianie
i składanie w zakrystii. Różaniec
z wypominkami będzie przez cały
listopad o godz. 17.15, a w niedziele i środy o godz. 17.00.
10. W tym tygodniu w Dzień Zaduszny wypada pierwszy piątek miesiąca.
W pierwszy piątek rano będą odwiedziny u chorych, po południu
spowiedź św. od godz. 15.30.
W sobotę na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa.
11. Za tydzień w niedzielę (4 XI)
nabożeństwo wypominkowe będzie połączone ze zmianą tajemnic
różańcowych.
12. Dyżur do sprzątania kościoła
29 X 2012 (poniedziałek wieczorem) ul. Morawska 3 m. 1-23
oraz 3 XI 2012 (sobota rano) ul.
Morawska 1E m. 1-20.

Wyniki liczenia wiernych
Parafia
Dekanat
Jarosław II

Liczba
wiernych
w parafii

Chrystusa
Króla

4000

Praktyki
niedzielne
w dniu
21 X
2012
(ogółem)
1996

8:00

Za parafian.

9:30

+ Józefa Jucha (9).

11:00

O Boże błogosł. dla Pauliny
w 10 roczn. urodzin.

12:15

++Bronisław w 20 roczn. śmierci
i Marta Turowscy.

16:00

+ Stanisław w 12 roczn. śmierci.

18:00

++ O radość wieczną w 7 roczn.
śmierci Józef, Adela.

7:00

1) O zdrowie, Boże błogosł. dla
Sylwii i Grzegorza w 1 roczn.
ślubu.
2) O zdrowie, Boże miłosierdzie
i opiekę dla Jadwigi i Marcina
w 1 roczn. ślubu.

18:00

1) + Józefa Jucha (10).
2) W 7 roczn. urodzin Marceliny
o opiekę, dary i łaski.

7:00

1) ++Katarzyna i Jan.
2) + Jan w 11 roczn. śmierci.

18:00

1) + Józefa Jucha (11).
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7:00

1) ++ Z Rodzin: Oronowicz i Łuc.
2) + Michał.

18:00

1) + Józefa Jucha (12).
2) + O szczęśliwe życie wieczne
dla Janusza Fudala - int. od Akcji
Katolickiej.

8:00

++ Józef Kubiak, Ryszard Rakoczy.

9:30

+ Józefa Jucha (13).

11:00

+ Zofia Trubas.

12:15

+ Piotr Pochodaj.

Poniedziałek 29 X

Wtorek 30 X

Środa 31 X

Czwartek 1 XI

16:00

Obecni w Mszach
św. w dniu
21 X 2012

Liczba rozdanych komunii św. w dniu
21 X 2012

mężczyźni

kobiety

m ę ż czyźni

kobiety

894

1102

246

338

Ks. Proboszcz od 4000 mieszkańców płaci 2148 zł podatku (od każdej osoby
zameldowanej). Jest to niezależne od dochodu z int. mszalnych, lub ich braku.
Trzeba dodać, że każdy ksiądz płaci jeszcze drugi podatek z racji zatrudnienia
w szkole. Parafia płaci także normalny podatek od nieruchomości.

18:00

Za parafian.

7:00

++ Zofia, Stanisław, Maria i Bolesław z Rodziny Widłak.

9:00

++ Z Rodzin: Trędowiczów, Witków i Drozdów.

16:00

+ Łukasz Kochan.

18:00

1) + Józefa Jucha (14).
2) ++ Za zmarłych kapłanów
w naszej parafii - int. od Bractwa
Najświętszego Sakramentu.

7:00

1) ++ Michał, Anna Maciałek.
2) ++ Z Rodziny Bałanda i Bałuch.

18:00

1) + Józefa Jucha (15).
2) ++ Stefania, Józef, Stefan,
Maria.

8:00

+ W int. zmarłej żony Cecyli Kopczackiej w 5 roczn. śmierci.

9:30

++ Henryk, Aniela, Stanisław,
Franciszka, Piotr.

Piątek 2 XI

Sobota 3 XI

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
28.10.89 – Jan i Ewa R.
28.10.95 – Jan i Mariola H.
28.10.06 – Łukasz i Wioletta B.
29.10.83 – Krzysztof i Elwira K.
29.10.94 – Leszek i Lucyna B.
29.10.11 – Grzegorz i Sylwia G.
29.10.11 – Marcin i Jadwiga A.
30.10.82 – Wacław i Maria B.
30.10.99 – Maciej i Agnieszka K.
30.10.04 – Bartosz i Małgorzata D.

w rocznicę śmierci:
30.10.83 – Marian Leśniowski
31.10.86 – Olga Paszko

29.10.97 – Władysław Chamik
28.10.00 – Stanisław Kołodziejczyk
29.10.01 – Jan Rebuś
30.10.03 – Eugeniusz Król
30.10.07 – Katarzyna Gliniana
28.10.08 – Aurelia Łoza
01.11.84 – Józef Pichitko
03.11.85 – Antoni Brożyna
03.11.01 – Marian Meder
02.11.02 – Franciszek Oziębło
03.11.02 – Mieczysław Kamiński
01.11.02 – Helena Kowalczyk
01.11.07 – Stanisław Sikora
02.11.07 – Cecylia Kopczacka

Nie ma Mszy św.

Niedziela 4 XI

11:00
12:15

+ Józefa Jucha (16).

16:00

++ Maria, Stanisław i Agnieszka.

18:00

Za parafian.

