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Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post
„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13) Uczynki miłosierdzia w Roku Jubileuszowym

1. Maryja, ikona
Kościoła ewangelizującego, bo
jest ewangelizowany.

bardziej stabilny, w sprawiedliwości i prawdzie. Jest to
prawdziwy dramat miłości,
w którym Bóg odgrywa rolę
zdradzonego Ojca i męża,
a Izrael – niewiernych syna/
córki i małżonki. Właśnie
obrazy z życia rodzinnego
– jak w Księdze Ozeasza
(por. Oz 1-2) – pokazują, jak
bardzo Bóg pragnie związać
się ze swoim ludem.

W bulli ogłaszającej Jubileusz napisałem: „Niech
Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie przeżywany
jeszcze bardziej intensywnie, jako ważny moment,
by celebrować miłosierdzie
Boga i go doświadczać”
(Misericordiae Vultus, 17).
Przez wezwanie do słuchania
Słowa Bożego oraz inicjatywę „24 godziny dla Pana”
pragnąłem podkreślić prymat
modlitewnego słuchania Słowa Bożego, zwłaszcza prorockiego. Miłosierdzie Boże
jest bowiem przesłaniem
skierowanym do świata,
ale każdy chrześcijanin jest
powołany do tego, by sam
go doświadczać. Dlatego
w czasie Wielkiego Postu
roześlę Misjonarzy Miłosierdzia, aby byli dla wszystkich Ten dramat miłości osiągnął
żywym znakiem Bożego swój szczyt w Synu, który
stał się człowiekiem. Na
przebaczenia i bliskości...
Niego Bóg wylał swe bezgra2. Przymierze Boga z ludź- niczne miłosierdzie, czyniąc
z niego „wcielone Miłosiermi: historia miłosierdzia.
dzie” (por. Misericordiae
Tajemnica Bożego Miłosier- Vultus, 8). Jako człowiek,
dzia objawia się w dziejach Jezus z Nazaretu jest w pełni
Przymierza między Bogiem synem Izraela. Uosabia owo
i Izraelem. Bóg jest bowiem doskonałe słuchanie Boga,
zawsze bogaty w miłosier- które jest wymagane od każdzie, w każdych okolicz- dego Żyda w Szema Jisrael,
nościach gotowy otoczyć jeszcze dzisiaj stanowiąswój lud wielką czułością ce sedno przymierza Boga
i współczuciem, zwłaszcza z Izraelem: “Słuchaj, Izraelu,
w najbardziej dramatycznych Pan jest naszym Bogiem –
momentach, gdy niewierność Pan jedynie. Będziesz więc
zrywa przymierze i trzeba je miłował Pana, Boga twojego,
na nowo ustanowić, w sposób z całego swego serca, z całej

duszy swojej, ze wszystkich
swych sił” (Pwt 6, 4-5). Syn
Boży jest Oblubieńcem czyniącym wszystko, by zdobyć
miłość swojej Oblubienicy,
z którą łączą Go więzy bezwarunkowej miłości, uwidoczniającej się w wiecznych
zaślubinach z nią...
...Miłosierdzie zatem wyraża
zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofiarując
mu jeszcze jedną możliwość
skruchy, nawrócenia i wiary”
(Misericordiae Vultus, 21),
a tym samym odbudowania
relacji z Nim. W Jezusie
Ukrzyżowanym Bóg pragnie dotrzeć do grzesznika,
który odszedł najdalej, tam
właśnie, gdzie się zagubił
i od Niego oddalił. Robi to
z nadzieją, że zdoła poruszyć
zatwardziałe serce swojej
Oblubienicy.
3. Dzieła miłosierdzia

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Wj 3,1-8a.13-15
Powołanie Mojżesza

REFREN PSALMU: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
II CZYTANIE: 1 Kor 10,1-6.1012
Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

EWANGELIA: Łk 13,1-9

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi
o Galilejczykach, których krew
Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: „Czyż
myślicie, że ci Galilejczycy byli
większymi grzesznikami niż inni
mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się
wieża w Siloe i zabiła ich, było
większymi grzesznikami niż inni
mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli
się nie nawrócicie, wszyscy tak
samo zginiecie”. I opowiedział
im następującą przypowieść:
„Pewien człowiek miał drzewo
figowe zasadzone w swojej
winnicy; przyszedł i szukał na
nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: »Oto
już trzy lata, odkąd przychodzę
i szukam owocu na tym drzewie
figowym, a nie znajduję. Wytnij
je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok
je pozostaw; ja okopię je i obłożę
nawozem; może wyda owoc.
A jeśli nie, w przyszłości możesz
je wyciąć«„.

Miłosierdzie Boże zmienia
serce człowieka i pozwala
mu doświadczyć wiernej
miłości, sprawiając, że i on
staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż odnawiającym
się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas,
pobudzając nas do miłości
bliźniego i tego, co tradycja
11. III. g. 19.00
Kościoła nazywa uczynkami
Miejska Droga Krzyżowa
miłosierdzia względem ciała od Cerkwi Greckokatolickiej
i duszy. Przypominają nam
do k. Miłosierdzia Bożego
one o tym, że nasza wiara
wyraża się w konkretnych,
codziennych uczynkach,
9 III - 13 III
które mają pomagać naszeRekolekcje parafialne
dokończenie na str. 2

ks. Józef Niżnik
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Chrystus Królem

Orędzie Ojca Świętego
dokończenie ze str. 1

może się stać jego kłamliwe zaślepienie. Dochodzi
do tego, że nie chce nawet
widzieć ubogiego Łazarza,
żebrzącego u drzwi jego
domu (por. Łk 16, 20-21),
który jest figurą Chrystusa żebrzącego w ubogich
o nasze nawrócenie. Łazarz
stanowi możliwość nawrócenia, którą Chrystus nam
daje, a której być może
nie widzimy. Temu zaślepieniu towarzyszy pełna
pychy żądza wszechmocy,
w której rozlegają się złowieszczo szatańskie słowa:
“będziecie jak Bóg” (Rdz 3,
5), będące źródłem każdego grzechu. Ta żądza może
przyjąć formę społeczną
i polityczną, jak pokazały
systemy totalitarne XX w.
i jak pokazują dzisiaj ideologie promujące jedyną
słuszną myśl oraz technonaukę, dążące do tego,
by Bóg stał się nieistotny,
a człowiek został sprowadzony do masy, którą można
posługiwać się w sposób
instrumentalny. Obecnie
mogą to pokazywać także
struktury grzechu związane z modelem fałszywego
rozwoju, opartego na kulcie
pieniądza, który zobojętnia
na los ubogich bogatsze osoby i społeczeństwa, które
zamykają przed nimi drzwi,
odmawiając nawet tego, by
ich zobaczyć.

mu bliźniemu w potrzebach
jego ciała i duszy i na podstawie których będziemy
sądzeni: karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, pouczanie. Dlatego życzyłem
sobie, „aby chrześcijanie
zastanowili się podczas
Jubileuszu nad uczynkami
miłosierdzia względem ciała i duszy. Będzie to sposób
na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego
w obliczu dramatu ubóstwa,
a także na wchodzenie coraz
głębiej w serce Ewangelii,
gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie” (Misericordiae
Vultus, 15). Bowiem to
w człowieku ubogim i potrzebującym ciało Chrystusa
„staje się znów widoczne
w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedożywionych, uciekinierach...,
abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie
Mu pomóc” (tamże). Niebywała i skandaliczna tajemnica przedłużającego się
w dziejach cierpienia Niewinnego Baranka, krzaku
gorejącego bezinteresowną miłością, przed którym
można tylko, jak Mojżesz,
zdjąć z nóg sandały (por.
Wj 3, 5); a jeszcze bardziej,
gdy ubogim jest brat lub siostra w Chrystusie cierpiący
z powodu swojej wiary.
Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku JubileW obliczu tej miłości po- uszowym jest sprzyjającym
tężnej jak śmierć (por. momentem, by wreszcie
Pnp 8, 6) najnędzniejszym móc wyjść z wyobcowaubogim jest ten, kto nie nia poprzez słuchanie Słochce przyznać się, że nim wa Bożego oraz uczynjest. Wydaje mu się, że ki miłosierdzia. Poprzez
jest bogaty, a w rzeczywi- uczynki względem ciała
stości jest najuboższym – dotykamy ciała Chrystusa
z ubogich. A to dlatego, w braciach i siostrach, którzy
że jest niewolnikiem grze- potrzebują, by ich nakarmić,
chu, który każe mu używać odziać, przyjąć do domu
swego bogactwa i władzy i nawiedzić, a poprzez
nie po to, by służyć Bogu uczynki duchowe – dai bliźnim, ale by zagłuszyć wanie rad, pouczanie,
w sobie myśl, że i on w rze- darowanie uraz, upomiczywistości jest tylko ubo- nanie i modlitwę, obcujegim żebrakiem. Im więk- my bardziej bezpośrednio
szym bogactwem i władzą z naszą własną grzesznością.
dysponuje, tym większe Z tego powodu uczynków

względem ciała i względem
ducha nigdy nie należy od
siebie oddzielać. Bowiem
właśnie wtedy, gdy dotyka
w ubogim człowieku ciała
Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik może otrzymać w darze uświadomienie sobie, że on sam jest
biednym żebrakiem. Na tej
drodze także “pyszniący
się”, “władcy”, “bogacze”,
o których mówi Magnificat,
mają możliwość spostrzeżenia, że są niezasłużenie
miłowani przez Chrystusa Ukrzyżowanego, który
umarł i zmartwychwstał
również dla nich. Tylko
ta miłość może zaspokoić
pragnienie nieskończonego
szczęścia i miłości, które
człowiek usiłuje osiągnąć,
łudząc się, że je znajdzie
w kulcie wiedzy, bogactwa
i władzy. Jest jednak zawsze
niebezpieczeństwo, że coraz
szczelniej zamykając się na
Chrystusa, który w ubogich
i potrzebujących wciąż puka
do drzwi ich serc, pyszni,
możni i bogaci skażą sami
siebie na tę otchłań samotno-

ści, którą jest piekło. Dlatego
dla nich i dla nas wszystkich
na nowo rozbrzmiewają
pełne bólu słowa Abrahama:
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” (Łk 16, 29). Słuchanie
Słowa i wprowadzanie go
w życie przygotowuje nas
w najlepszy sposób do
świętowania ostatecznego
zwycięstwa nad grzechem
i nad śmiercią Zmartwychwstałego Oblubieńca, Tego
który pragnie oczyścić swą
Oblubienicę, która oczekuje
na Jego przybycie.
Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który
sprzyja nawróceniu! Prośmy
o to przez macierzyńskie
wstawiennictwo Dziewicy
Maryi, która jako pierwsza,
w obliczu wielkiego Bożego
miłosierdzia, jakim Bóg Ją
darmo obdarował, uniżyła
się (por. Łk 1, 48) mówiąc,
że jest pokorną służebnicą
Pańską (por. Łk 1, 38).
Franciscus
Watykan, 4 października 2015 r.
/fragmenty/

Pan Jezus Miłosierny w naszych
domach

W czasie rekolekcji zostanie poświęconych kilka
kopii cudownego obrazu
Miłosierdzia Bożego, które
powędrują do naszych do-

mów. Każda rodzina będzie
też mogła nabyć wyjątkowo cenny modlitewnik
z pamiątkowym wpisem
i błogosławieństwem.

Chrystus Królem

Tenis stołowy

Piękna inicjatywa

Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - MORLINY Ostróda 3 : 2
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Bartosz Such - 1, Robert Floras - 1.

Statuetka „Super Partnera” dla
Jarosławia

11 lutego br. poznaliśmy
laureatów trzeciej edycji
„Diamentowych Rakietek
2015”. Podczas gali w warszawskim hotelu Regent
nagrodzono nie tylko tenisistów stołowych, ale i osoby
oraz firmy, które wykazały
się największym wkładem
w funkcjonowanie danych
klubów we Wschodzący
Białystok Superlidze. Statuetka „Super Partnera” trafiła m.in. do Urzędu Miasta

Jarosławia. Wyróżnienie
odebrał zastępca burmistrza
Wiesław Pirożek.
- Dziękuję za wyróżnienie,
szczególnie jednak za osiągane wyniki, prowadzenie
szkoleń, upowszechnianie
tenisa stołowego wśród
dzieci i młodzieży oraz
promocję naszego miasta
w Polsce i za granicą podkreślał zastępca Burmistrza.

Dla dzieci na feriach
W wolnym czasie dzieci korzystały zarówno z gry w bilarda jak i z tenisa stołowego.

Seniorzy z Kolpingowskiego Klubu wybrali się
do jarosławskiej cerkwi
greckokatolickiej, aby w
Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego pomodlić się przed
słynącą łaskami cudowną
ikoną Matki Bożej „Brama Miłosierdzia”. Spotkanie modlitewne w intencji
naszych próśb prowadził
kustosz parafii pw. Przemienienia Pańskiego ks.
Krzysztof Błażejewski. Ks.
Kustosz oprowadzając nas
po świątyni podkreślał piękno zabytkowego ikonostasu
i wielu malowideł ściennych. Szczegółowo i z wielkim wzruszeniem opowie-

dział o pobycie ikony Matki
Bożej „Bramy Miłosierdzia”
inaugurującej Rok Miłosierdzia Bożego przez papieża
Franciszka w grudniu 2015
r. na placu Świętego Piotra
w Watykanie.
Seniorzy, dziękując za
spotkanie przekazali dary
w postaci odzieży i książek
dla wiernych z Ukrainy.
Seniorzy planują przeprowadzić ponowną zbiórkę
darów wśród członków Klubu, ale proszą o wsparcie akcji przez wszystkich innych
ludzi dobrej woli. Okazją
na otwartość serca jest Rok
Miłosierdzia Bożego.
Członkowie Klubu

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów będzie od
1 marca. Punkt będzie czynny: we wtorki i środy w godz. 16.0017.00, oraz czwartki w godz. 17.00-18.00 w sali komputerowej.
Już dziś zapraszamy zarówno tych, którzy społecznie chcą pomóc
przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy będą
chcieli skorzystać.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 28 II 16 GRUPA I
Niedziela 6 III 16 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 – Krąg I św. Wojciecha + Krąg III św. Zofii + Róża
XII św. Barbary - p. Bąk
ŚRODA – Krąg II - św. Marka +
Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
CZWARTEK – Krąg VI św. Piotra + Krąg VII Jana Vianney’a
PIĄTEK – KSM + Zespół muzyczny
SOBOTA – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota
niepełnosprawnych „Samarytanin”
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

13.02.2016 r. os. Kombatantów
bl. 14 m. 1-14. Sprzątali i ofiara:
A. Cieliczka + Leszek. Ofiara:
Mierzwa (os. Kombatantów bl.
12). Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.
15.02.2016 r. os. Kombatantów
bl. 14 m. 16-30. Sprzątali i ofiara:
Waręciak, Wlazło, Mecger, Hołowacz, Korda, Sekreta, Iwanowicz.
Ofiara: Łaba. Razem – 100 zł na
środki czystości i kwiaty.
20.02.2016 r. os. Kombatantów
bl. 17 m. 1-21. Sprzątali i ofiara:
Czech, Janowska, Ożga, Nietrzeba, Bacza + Karolina, Mac + 1 os.
Razem – 50 zł na środki czystości
i kwiaty.
22.02.2016 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 1-17. Sprzątali i ofiara: Kucza, Mątkowska, Jaroni.
Ofiara: Łucko. Razem – 80 zł na
środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:
Andrzej LIS
Kazimierz SZAKIEL
Józef SOCZEK
Mieczysław RADWAŃSKI
Helena TRĘDOWICZ

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym i koronka do Bożego Miłosierdzia.
2. Dziękujemy za ofiary składane na kwiaty do Bożego
Grobu.
3. Zelatorów, czyli przewodniczących Róż nadal prosimy
o dostarczenie do zakrystii
aktualnych spisów Róż po
ostatnich korektach.
4. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz.
17:00, natomiast dla dorosłych
w piątek o godz. 17.00
w kościele.
5. W tym tygodniu wypada
pierwszy piątek miesiąca.
W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź św. od godz. 16.00.
W sobotę na nabożeństwie
wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.
6. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
7. Burmistrz miasta Jarosławia ogłasza:
W związku z organizacją na
terenie Miasta Jarosławia
w dniu 28 lutego 2016 r. (tj.
niedziela) Biegu Ulicznego
„Tropem Wilczym” informuję, że w tym dniu pomiędzy godziną 11.45 a 12.45
zamknięte będą dla ruchu
drogowego następujące ulice:
Jana Pawła II, Grunwaldzka,
Lubelska, Opolska, Rynek.
Mając powyższe na uwadze
prosi się mieszkańców miasta
ograniczenie ruchu kołowego
w tym dniu w wyznaczonych
miejscach i godzinach.
8. Rekolekcje w naszej parafii
będą od 9-13 marca, a poprowadzi je ks. Józef Niżnik. Po
rekolekcjach rozpocznie się

Niedziela 28 II

nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego w naszych
rodzinach. Przygotowaliśmy już 6 kopii Cudownego
obrazu, które poświęcimy
w czasie rekolekcji. W następnej gazetce podamy porządek
wędrówki po naszej parafii.
W najbliższych dniach czekamy jeszcze na zbiorowe
zgłoszenia z bloków i ulic. Dla
każdej rodziny przygotowany
jest też specjalny modlitewnik z pamiątkowym wpisem
i błogosławieństwem. Zachęcamy, aby już dziś modlić się
o dobre przeżycie zarówno
rekolekcji parafialnych jak
i nawiedzenia cudownego
obrazu.
9. Dyżur do sprzątania kościoła
29 II 16 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 19
m. 33-47 oraz 5 III 16 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 19
m. 48-62.
10. Zachęcamy również, aby
1% z odpisu podatkowego
przekazywać na rzecz Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, które utrzymuje m.in.
naszą świetlicę i Helusz. Od
1 marca będzie uruchomiona pomoc przy wypełnianiu
PIT-ów. Dyżury będą w sali
komputerowej pod kościołem wg porządku: we wtorek
i w środę w godz. 16.00-17.00
i w czwartek w godz. 17.0018.00.
11. W tym roku Miejska Droga
Krzyżowa w Jarosławiu odbędzie się 11 marca na trasie
od cerkwi greckokatolickiej,
w której znajduje się „papieski” obraz Matki Bożej Bramy
Miłosierdzia do kościoła pw.
Miłosierdzia Bożego na tzw.
Kolonii Oficerskiej.

8:00

+ Wojciech Nietrzeba (28).

9:30

+ Marek Mierzejewski w 5
roczn. śmierci.

11:00

Dziękczynna z Róży św. Kingi
za rok 2015 i o Boże błogosł.
na obecny rok dla członkiń i ich
Rodzin.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Maria Niemiec, Jan w roczn.
śmierci.

18:00

++ Paulina, Emilia, Władysław.

7:00

1) + Anna Kaniak w 13 roczn.
śmierci.
2) ++ Maria, Władysław, Helena,
Jan, Paulina, Stanisław.

18:00

1) + Wojciech Nietrzeba (29).
2) W int. dusz czyśćcowych - int.
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym.

7:00

1) + Adam Pacholarz.
2) ++ Julia, Jan.

18:00

1) + Wojciech Nietrzeba (30 koniec greg.).
2) + Mieczysław Wojtaszek
(począt. greg.).

7:00

1) ++ Antoni, Stanisława, Alfons,
Zofia.
2) O potrzebne łaski i światło
Ducha Św. dla Lidii i Marka.

18:00

1) + Mieczysław Wojtaszek (2).
2) O błogosł. Boże w nowym
domu dla całej Rodziny Zamorskich.

7:00

1) + Andrzej Lis - int. mieszkańców bl. 1B ul. Morawska.
2) O Boże błogosł. i pomoc
w nauce dla Moniki.

18:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla kapłanów naszej parafii oraz
o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne - int. Dzieła
Pomocy Powołaniom i Bractwa
Najświętszego Sakramentu.
2) + Mieczysław Wojtaszek (3).

7:00

1) ++ Kazimierz i Zdzisława
Kamieniec.
2) + Helena w kolejną roczn.
śmierci.

18:00

1) ++ Kazimierz i Rodzice: Maria,
Antoni.
2) + Mieczysław Wojtaszek (4).

7:00

1) Prośba o pracę i Boże błogosł.
dla Andrzeja.
2) + Mirosław Kryczało.

18:00

+ Mieczysław Wojtaszek (5).

8:00

+ Mieczysław Wojtaszek (6).

9:30

++ Jan Sudoł w 18 roczn. śmierci
oraz Janusz, Józefa, Franciszek
i Błasik Aniela i Józef.

11:00

+ Kazimierz w 3 roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Maria, Stanisława, Roman,
Antoni.

18:00

+ Lucjan Mugaj w 9 roczn.
śmierci.

Poniedziałek 29 II

Wtorek 1 III

Środa 2 III

Czwartek 3 III

Piątek 4 III

Sobota 5 III

Polecamy w modlitwach

Niedziela 6 III

w rocznicę ślubu:

02.03.90 – Helena Turczyn
03.03.84 – Władysław Kazimiera K. 03.03.90 – Adam Mielniczek
w rocznicę śmierci:
05.03.95 – Helena Srebrniak
28.02.83 – Jan Łazarz
03.03.96 – Marian Nosek
28.02.91 – Jan Fusek
02.03.03 – Józefa Złomko
28.02.03 – Anna Kaniak
01.03.06 – Józef Uderkiewicz
28.02.15 – Bronisław Kociubiński
04.03.07 – Adam Zdziebko
02.03.87 – Antoni Głąb
04.03.07 – Maria Bojarska
03.03.87 – Jakub Dec
02.03.08 – Cecylia Polucha
04.03.89 – Henryk Sobola
04.03.09 – Regina Dałomis
01.03.90 – Stanisław Brzeziński
03.03.14 – Maria Strączek
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