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V NIEDZIELA ZWYKŁA

Orędzie Benedykta XVI na XIX Światowy Dzień Chorego

„Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2,24)
Drodzy bracia i siostry!
Każdego roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes, które przypada 11 lutego, Kościół przeżywa Światowy
Dzień Chorego. Sługa Boży Jan
Paweł II pragnął, aby ten Dzień był
okazją do refleksji nad tajemnicą
cierpienia, a przede wszystkim
aby uwrażliwiał nasze wspólnoty
i społeczeństwa na chorych braci
i siostry. Jeżeli każdy człowiek
jest naszym bratem, to zwłaszcza
słaby, cierpiący i potrzebujący
opieki musi znaleźć się w centrum
naszej uwagi, aby nikt nie czuł
się zapomniany lub odrzucony.
Rzeczywiście „miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do
cierpienia i do cierpiącego. Ma to
zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa.
Społeczeństwo, które nie jest
w stanie zaakceptować cierpiących
ani im pomóc i mocą współczucia
współuczestniczyć w cierpieniu,
również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim”
(Encyklika Spe salvi, 38). Wszystkie inicjatywy, które będą podjęte przez poszczególne Diecezje
z okazji tego Dnia, mają być zachętą do bardziej efektywnej opieki
nad cierpiącymi, a także przygotowaniem do uroczystych obchodów
Światowego Dnia Chorego, które
będą miały miejsce w 2013 roku
w Sanktuarium Maryjnym w Altötting, w Niemczech.

1. Noszę jeszcze w sercu moment,
kiedy to podczas wizyty duszpasterskiej w Turynie, zatopiony
w modlitwie zatrzymałem się przed
Świętym Całunem. Wpatrywałem
się w cierpiące Oblicze, które zaprasza do kontemplacji Tego, który
wziął na siebie ludzkie cierpienie
wszystkich czasów i miejsc, w tym
nasze cierpienia, nasze trudności,
nasze grzechy. Iluż wiernych
w ciągu wieków przeszło przed tym
Świętym Płótnem, które okrywało
ciało ukrzyżowanego Człowieka,
jak to dokładnie opisuje ewangeliczny przekaz męki i śmierci
Jezusa! Kontemplacja Całunu jest
zaproszeniem do refleksji nad tym,
o czym pisze święty Piotr: „Krwią
Jego ran zostaliście uzdrowieni”
(1 P 2,24). Syn Boży cierpiał
i umarł, jednakże zmartwychwstał
i właśnie dlatego Jego rany stały
się znakiem naszego odkupienia,
przebaczenia i pojednania z Ojcem; stają się one jednak również
sprawdzianem wiary apostołów
i naszej wiary: za każdym razem,

kiedy Pan mówi o swojej męce
i śmierci, oni nie rozumieją, odrzucają, sprzeciwiają się. Dla nich,
tak jak dla nas, cierpienie pozostaje
wciąż wielką tajemnicą, trudną do
przyjęcia i udźwignięcia. Dwaj
uczniowie z Emaus idą zasmuceni
wydarzeniami, które miały miejsce
w Jerozolimie; dopiero wówczas,
gdy Zmartwychwstały idzie razem
z nimi, otwierają się na nową
rzeczywistość (por. Łk 24,13-31).
Także apostołowi Tomaszowi
przychodzi z trudem uwierzyć

w odkupieńczą moc cierpienia:
„Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca
mego w miejsce gwoździ, i nie
włożę ręki mojej do boku Jego, nie
uwierzę” (J 20,25). Jednak wobec
Chrystusa, który pokazuje mu swoje rany, jego odpowiedź zamienia
się we wzruszające wyznanie: „Pan
mój i Bóg mój!” (J 20,28). To, co
kiedyś było przeszkodą nie do
pokonania, ponieważ było znakiem
pozornej porażki Jezusa, stało się
po spotkaniu ze Zmartwychwstałym dowodem zwycięskiej miłości: „Jedynie Bóg, który miłuje
nas do tego stopnia, iż bierze na
siebie nasze rany i nasze cierpienia,
zwłaszcza niezawinione, godzien
jest wiary” (Orędzie Urbi et Orbi,
Wielkanoc 2007).
2. Drodzy chorzy i cierpiący,
to właśnie poprzez rany Chrystusa możemy patrzeć oczyma
nadziei na wszystko zło, które dotyka ludzkość. Zmartwychwstając,
Chrystus Pan nie usunął ze świata
cierpienia i zła, ale uzdrowił je
u samych korzeni. Przemocy zła
przeciwstawił wszechmoc miłości. Wskazał nam więc, że drogą
do pokoju i radości jest miłość:
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem; żebyście
i wy tak się miłowali wzajemnie”
(J 13,34). Chrystus, zwycięzca
śmierci, żyje pośród nas. Kiedy za
świętym Tomaszem powtarzamy:
„Pan mój i Bóg mój!”, naśladujemy naszego Mistrza w gotowości
oddania życia za naszych braci
(por. 1 J 3,16), stając się posłańcami radości, która nie lęka się
bólu, radości Zmartwychwstania.
Święty Bernard stwierdza: „Bóg
nie może cierpieć, ale może współcierpieć”. Bóg, uosobiona Prawda
i Miłość, zapragnął cierpieć dla
nas i z nami; stał się człowiekiem,
by móc współcierpieć z człowiekiem w sposób rzeczywisty
w ciele i krwi. Stąd w każde cierpienie ludzkie wszedł Ktoś, kto je
z nami dzieli i znosi; stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne
dokończenie na str. 2

I CZYTANIE: Iz 58,7–10

Światło dobrych uczynków

REFREN PSALMU: Wschodzi
w ciemnościach jak światło dla
prawych.
II CZYTANIE: 1 Kor 2,1–5
Nauczanie świętego Pawła

EWANGELIA: Mt 5,13–16

Wy jesteście światłem świata

J

ezus powiedział do swoich
uczniów: „Wy jesteście solą
ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój
smak, czymże ją posolić? Na
nic się już nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez
ludzi. Wy jesteście światłem
świata. Nie może się ukryć
miasto położone na górze. Nie
zapala się też światła i nie stawia
pod korcem, ale na świeczniku,
aby świeciło wszystkim, którzy
są w domu. Tak niech świeci
wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie”.
Kalendarz wydarzeń

12. II. g. 19.00 KCK
Zabawa karnawałowa
z wodzirejem

20. II. g. 19.00 KCK
Spotkanie nauczycieli
w sprawie
Marszu Trzech Króli
Możesz
pomóc !

Uroczystości Katyńskie
z poświęceniem
„tablic Smoleńskich”

11. IV. g. 11.00
Bp Adam Szal
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Orędzie Benedykta XVI

miłością, aby czerpać z Niego
z wiarą i radością, modląc się:
„Wodo z boku Chrystusowego,
obmyj mnie. Męko Chrystusowa,
pokrzep mnie. O dobry Jezu,
wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie” (Modlitwa św.
Ignacego Loyoli).

dokończenie ze str. 1
pocieszenie (con-solatio) przez
współcierpiącą miłość Boga, i tak
wschodzi dla nas gwiazda nadziei
(por. Encyklika Spe salvi, 39).
Kieruję do was, drodzy bracia
i siostry, ponownie to przesłanie,
abyście poprzez wasze cierpienie,
5. Na zakończenie mojego Orężycie i wiarę byli jego świad- dzia na Światowy Dzień Chorego
kami.
pragnę wyrazić moją jedność
z wszystkimi i z każdym z was,
3. Oczekując na spotkanie czując się współuczestnikiem waz okazji Światowego Dnia Mło- szych cierpień i nadziei, którymi
dzieży w Madrycie, w sierpniu na co dzień żyjecie w jedności
2011 roku, chciałbym skierować z Chrystusem ukrzyżowanym
szczególne pozdrowienie do i zmartwychwstałym. Niech On
młodych, zwłaszcza tych, którzy obdarzy was pokojem i uleczy
doświadczają choroby. Często wasze serca. Niech razem z Nim
Męka i Krzyż Jezusa budzą w nas będzie przy was Najświętsza
lęk, gdyż zdają się zaprzeczeniem Maryja Panna, którą z ufnością
życia. W rzeczywistości jednak wzywamy jako Uzdrowienie
jest dokładnie odwrotnie! Krzyż chorych i Pocieszycielkę strapiobowiem jest Bożym „tak” dla nych. U stóp Krzyża wypełniło
ludzkości, najwyższym i najbar- się proroctwo Symeona, że Jej
dziej intensywnym wyrazem Jego matczyne serce miecz przeniknie
miłości i źródłem, z którego wy- (por. Łk 2,35). Z głębi swojego
pływa życie wieczne. Z przebite- cierpienia, uczestnicząc w ciergo serca Jezusa wypłynęło życie. pieniach Syna, Maryja stała się
Tylko On jest w stanie uwolnić zdolna do przyjęcia nowej misji:
nas od zła i przywrócić Królestwo być Matką Chrystusa w Jego
sprawiedliwości, pokoju i miłości, członkach. W godzinie Krzyża,
do którego wszyscy dążymy (por. Jezus przedstawia Jej każdego
Orędzie z okazji Światowego ze swoich uczniów, mówiąc:
Dnia Młodzieży 2011, nr 3). Dro- „Oto syn Twój” (J 19,26-27).
dzy młodzi, uczcie się „widzieć” Matczyna troska o Syna staje się
i „spotykać” Jezusa w Eucha- matczyną troską o każdego z nas
rystii, gdzie jest On obecny w naszym codziennym cierpieniu
w sposób rzeczywisty, aż do tego (por. Homilia, Lourdes, 15 wrześstopnia, że staje się pokarmem na nia 2008).
naszej drodze. Rozpoznawajcie
i służcie Jezusowi także w uboDrodzy bracia i siostry, w Świagich, chorych oraz w braciach towym Dniu Chorego zwracam
i siostrach cierpiących i będących się również z prośbą do kompew trudnej sytuacji, i potrzebują- tentnych władz, ażeby dołożyły
cych waszej pomocy (por. Orę- starań o rozwój i doskonalenie
dzie z okazji Światowego Dnia odpowiednich struktur opieki
Młodzieży 2011, nr 4). Wszyst- zdrowotnej, aby służyły one
kich was młodych, chorych pomocą i były wsparciem dla cieri zdrowych, ponownie zapraszam piących, przede wszystkim dla
do budowania mostów miłości najuboższych i potrzebujących.
i solidarności, aby nikt nie czuł się Zwracając się do wszystkich
samotny, ale bliski Bogu i przy- Diecezji, kieruję moje serdeczne
należący do wielkiej rodziny Jego pozdrowienie do biskupów, prezdzieci (por. Audiencja generalna, biterów, osób konsekrowanych,
15 listopada 2006).
seminarzystów, pracowników
służby zdrowia, wolontariuszy
4. Kiedy kontemplujemy rany i wszystkich tych, którzy z miJezusa, nasze spojrzenie zwraca łością poświęcają się służbie
się ku Jego Najświętszemu Sercu, chorym, przynosząc ulgę w ich
w którym objawia się w sposób cierpieniu i roztaczając opiekę
najdoskonalszy miłość Boga. nad każdym chorym bratem
Najświętsze Serce to ukrzyżowa- i siostrą, w szpitalach, domach
ny Chrystus, z bokiem przebitym opieki i w rodzinach: w twarzach
włócznią, z którego wytrysnę- osób chorych umiejcie zawsze
ły krew i woda (por. J 19,34), dostrzegać Oblicze oblicz, czyli
„symbol sakramentów Kościoła, Chrystusa.
aby wszyscy ludzie, pociągnięci Zapewniam wszystkich o pamiędo otwartego Serca Zbawiciela, ci w modlitwie i każdemu z was
z radością czerpali ze źródeł udzielam specjalnego Apostolzbawienia” (Mszał Rzymski, skiego Błogosławieństwa.
„Prefacja o Najświętszym Sercu
Papież Benedykt XVI
Pana Jezusa”). Szczególnie wy, Watykan, 21 listopada 2010,
drodzy chorzy, odczuwajcie bli- w uroczystość Jezusa Chrystusa
skość tego Serca wypełnionego Króla Wszechświata

Musimy rzetelnie przygotować
się do beatyfikacji
Mam nadzieję, że po beatyfikacji Jan
Paweł II będzie nas jeszcze bardziej jednoczyć - powiedział KAI kard. Kazimierz
Nycz po ogłoszeniu dekretu o uznaniu
cudu za pośrednictwem polskiego papieża
oraz daty jego beatyfikacji. „Trzeba głęboko przygotować się aby w pełni przyjąć
Jana Pawła II, jako nowego błogosławionego” - zaapelował.
„Jeśli chodzi o wybór daty beatyfikacji
na 1 maja, to jestem przekonany, że jest to data najlepsza spośród
wszystkich dat, na które by wskazywał ziemski życiorys Jana
Pawła II”. Bo przecież Jan Paweł II umarł w przededniu Święta
Miłosierdzia, które sam ustanowił”.

Zaproszenie dla chorych
Caritas Archidiecezji Przemyskiej z okazji XIX Światowego Dnia Chorego zaprasza wszystkich chorych,
cierpiących, samotnych, niepełnosprawnych, przebywających w Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowych
Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej na
uroczystą Mszę Św. ofiarowaną w ich intencji.
Msza święta sprawowana będzie dnia 11 lutego 2011 roku
(piątek) w Jarosawskiej Kolegiacie o godz. 10.00;
Po Eucharystii, podczas nabożeństwa będzie błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem na sposób błogosławieństwa udzielanego
w Lourdes oraz rozdanie pamiątkowych obrazków. Zapraszamy w tym
dniu wszystkich chorych z parafii oraz ich opiekunów do włączenia
się we wspólną modlitwę. Niech Wasza obecność będzie znakiem
zjednoczenia się z Chrystusem cierpiącym, który stał się jednym
z nas, mieszka w nas i pośród nas - w drugim człowieku.
Dyrektor Caritas

Pożegnanie z kolędą

Z inicjatywy ks. Mariusza 2 lutego o godz. 17.00 była godzina
wspólnego kolędowania. Mogli pośpiewać wszyscy obecni w kościele, ale szczególnie urokliwe były występy dzieci ze scholi oazowej.
W scholi wyróżnili się: Oliwia Sabat, Mateusz Wysocki, Daniel
Wysocki, Małgorzata Kawulka, Julia Duszko.

Chrystus Królem

Na narty z Jezusem



Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
środa 15.00),
historia: Ryszard Polkowski (codziennie od 15.00),
język polski, logopedia: Monika Noworol (środa 15.00-17.30),
zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Radca prawny:
Maria Drabik - 22 II, 29 III, 26 IV - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 7 II, 7 III, 4 IV - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
7 II
Sekcja
kulinarna
14 II
Sekcja
kulinarna
21 II
Sekcja
kulinarna
28 II
Sekcja
kulinarna

W dowód wdzięczności za dofinansowanie wyjazdu przez ks. Prałata ministranci
ofiarowali kapelusz, ciupagę i skarpety.

Wtorek
8 II

Środa
9 II

W. Śmiech

L. Puchyr

15 II
W. Śmiech
22 II
W. Śmiech

16 II
L. Puchyr
M. Potoczny
23 II
L. Puchyr

Czwartek
10 II
G. Ziółek
17 II

Piątek
11 II
Ł. Rzepa
18 II
Ł. Rzepa

24 II
G. Ziółek

25 II
Ł. Rzepa

Mamy nową salę konferencyjną
w Heluszu

Grupa ośmiu ministrantów z naszej parafii wraz z Księdzem Mariuszem
spędziła drugi tydzień ferii zimowych na rekolekcjach o wzmożonej
aktywności fizycznej – rekolekcjach na nartach.
„Na Narty z Jezusem” to hasło rekolekcji prowadzonych przez Księży
Sercanów w Gliczarowie Górnym obok Bukowiny Tatrzańskiej. Rekolekcje w ich wydaniu łączą młodzieńcze pasje z pogłębieniem wiary.
Zimą organizują rekolekcje na nartach a latem rekolekcje wędrowne
lub pod żaglami.
Większość osób tam przyjeżdżających (w tym siedmiu naszych ministrantów) nie potrafiła nawet ustać na nartach a co dopiero zjeżdżać
z góry, ale na szczęście wykwalifikowana kadra księży sercanów zrobiła
z nich prawdziwych narciarzy. Oprócz wysiłku na nartach były inne
atrakcje takie jak wstęp na baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej,
czy wycieczka po Dolinie Kościeliskiej. Wracając do domu, świeżo
upieczeni narciarze z kilkoma siniakami nawiedzili w Krakowie grób
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki.
Tak wygląda dawny drewniany grzybek po przebudowie przez Stowarzyszenie

Tenis stołowy

Rodzina Kolpinga. Na wiosnę zostanie dobudowana szatnia.

Głos na ks. Stanisława
II Liga

PKS KOLPING II - KS Gorce Nowy Targ 8 : 2

Punkty: Dziukiewicz - 2,5, Dudek - 2,5, Zieliński - 2, Adamski - 1.

Ktoś anonimowo zgłosił ks. Stanisława na konkurs w Gazecie Jarosławskiej w kategorii najlepszy trener. Naszym zdaniem sukcesy
judoków są tak duże, że ks. Stanisław zasługuje na głos poparcia. Głosujemy do 11 lutego (włącznie) za pośrednictwem strony internetowej
Urzędu Miasta Jarosław: www.jaroslaw.pl (link do formularza znajduje
się w zakładce - polecamy) oraz na kuponach drukowanych w Gazecie
Jarosławskiej. A więc na start.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 6 II 11 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - R. Rusinkiewicz,
M. Siry, A. Sopel, S. Strójwąs,
A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak,
M. Łakomski.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 13 II 11 GRUPA I

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Miłosierdzia Bożego.
Po nabożeństwie będzie zmiana
Tajemnic Różańcowych i spotkanie Koła Misyjnego. Dla Róż dziecięcych zmiana tajemnic będzie po
Mszy św. o godz. 11.00.
2. Dzisiejsza taca przeznaczona
jest na potrzeby archidiecezji.
3. W ramach przygotowania do
bierzmowania zapraszamy uczniów kl. III Gimnazjum we wtorek
na godz. 17.40.
4. W piątek (11 II) wspomnienie
NMP z Lourdes i XIX Światowy
Dzień Chorego. Jest to dzień modlitwy w intencji chorych, a zarazem

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Akcja Katolicka,
Rada parafialna
PONIEDZIAŁEK – Koło Misyjne
WTOREK – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik
ŚRODA – Róża męska I św. Józefa
- p. Zięba + Róża V męska św.
Piotra - p. Przepłata
CZWARTEK – Róża męska II
św. Antoniego - p. Brodowicz
+ Róża IV św. Benedykta p. Chomik + Róża Boga Ojca I
- p. Brodowicz
PIĄTEK - Bractwo Najświętszego
Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V
–D. Rzepka
SOBOTA – Wspólnota Biblioteki

szczególna okazja do okazania im
chrześcijańskiej miłości. Specjalne
nabożeństwo organizowane przez
Caritas odbędzie się w Kolegiacie.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 7
II 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 6 m. 1-15
oraz 12 II 2011 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 6 m. 16-25.
6. Jeszcze można zapisać się na
parafialną zabawę bezalkoholową, która odbędzie się 12 lutego
w KCK. Zapisy w kiosku.
7. Bardzo dziękujemy za pierwsze
ofiary na figury świętych w Heluszu oraz na tablice smoleńskie.

Diecezjalny kurs
dla wodzirejów zabaw
bezalkoholowych

Niedziela 6 II
8:00
9:30

11:00

12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 7 II
7:00
18:00

7:00

18:00

Środa 9 II

Program szkolenia:
przepis na udaną zabawę, sztuka animacji dużych imprez bezalkoholowych, zasady pracy wodzireja, nauka wielu zabaw grupowych.

18:00

Prowadzący: doświadczeni wodzireje i animatorzy oazowi.

7:00
18:00

Kancelaria parafialna

1) + Marek Pawlik (7).
2) ++ Stanisława i Józef oraz
ich Rodzice.
Piątek 11 II

7:00
18:00

1) + Franciszek Pawlak w 1
roczn. śmierci.
2) + Marek Pawlik (8).
Sobota 12 II

za sprzątanie kościoła:

31.01.2011 r. os. Kombatantów bl.
5 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Sadkowska, Drewniak, Mazur. Ofiara:
Z. Stalica. Razem – 65 zł na środki
czystości i kwiaty.

1) + Marek Pawlik (6).
2) + Tadeusz od Sióstr
z ul. Wyspiańskiego w Przemyślu.
Czwartek 10 II

D z i ę k u j e m y ...

29.01.2011 r. os. Kombatantów
bl. 4 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Gilarscy, Bartnikowie, Strus, Cymbalista, Kowal, Tracz. Razem – 50
zł na środki czystości i kwiaty.

1) + Aniela Sokołowska.
2) + Franciszek Siuśta.
1) + Marek Pawlik (5).
2) Dziękczynna w 31 roczn.
urodzin Anny z prośbą
o opiekę św. Anny Samotrzeciej.

7:00

Zakończenie Balem Karnawałowym ok. g. 21.00.

Zapisy do 14 lutego pod nr. tel. 606 138 717 lub e-mail: 7zyczen.
warsztaty@gmail.com. Opłaty: dorośli (100 zł), studenci (75 zł),
uczniowie (50 zł).

1) Za misje i misjonarzy.
2) + Marek Pawlik (4).
Wtorek 8 II

19 lutego 2011 g. 9.00

Parafia NMP Królowej Polski ul. 3 Maja 12

Za parafian.
+ Stefania Osiniak.
+ Od Sióstr Serafitek
z Domu Generalnego
w Krakowie za śp. Tadeusza
Mrozowicza.
++ O Miłosierdzie Boże dla
zmarłych Rodziców: Jan
i Helena Ciurko.
+ Marek Pawlik (3).
++ 9 roczn. śmierci Stanisław Baster i Stanisław,
Zofia.

7:00

18:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
06.02.99 – Marek i Izabela G.
08.02.86 – Piotr i Urszula T.
08.02.97 – Jacek i Sabina S.
08.02.03 – Piotr i Bernadetta W.
10.02.96 – Marek i Regina Z.
10.02.96 – Andrzej i Renata P.
10.02.01 – Zdzisław i Jadwiga K.

Czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.00- w rocznicę śmierci:
09.02.82 – Julia Kapitan
17.30.

08.02.83 – Franciszek Siuśta

Nieczynna w Święta i Pierwsze 07.02.84 – Władysława Warsz
08.02.89 – Władysław Zgryźniak
Piątki Miesiąca.

10.02.90 – Józef Stalica
11.02.90 – Józef Ćwik
09.02.91 – Franciszek Nowak
08.02.92 – Antonina Żurawska
09.02.93 – Michał Uderkiewicz
08.02.99 – Michał Wiatr
09.02.00 – Anna Szpetnar
11.02.01 – Zofia Kaczorowska
12.02.01 – Krzysztofa Stanisławczyk
07.02.07 – Danuta Kuźma
10.02.07 – Jan Kumięga
11.02.08 – Władysław Niedzielski
12.02.08 – Stanisław Zabłocki
11.02.10 – Franciszek Pawlak

+ Krzysztofa w 10 roczn.
śmierci.
1) + Marek Pawlik (9).
2) + Genowefa Mazurek
od siostry z Rodziną z Poznania.
Niedziela 13 II

8:00
9:30
11:00

12:15

16:00
18:00

+ Katarzyna Bartnik w 2
roczn. śmierci.
++ Walenty i Katarzyna.
+ Józef Magdziak w 17
roczn. śmierci.
Dziękczynna w 15 roczn.
ślubu Reginy i Marka
i o błogosł. Boże dla całej
Rodziny.
+ Marek Pawlik (10).
Za parafian.

