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Rekolekcje wielkopostne 

„Uwierzyć w Życie” 
 

Rekolekcje prowadzi: ks. Sławomir Jeziorski (Rzym) 

 

Niedziela, 2 kwietnia 

7. 30 – Msza św. z nauką ogólną 

9. 30 – Msza św. z nauką ogólną 

11. 30 – Msza św. z nauką ogólną 

12. 30 – Spotkanie i konferencja dla mężczyzn 

16.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

17. 00 – Msza św. z nauką ogólną 

18.00 – Spotkanie i konferencja dla kobiet 

 

 

Poniedziałek, 3 kwietnia 

9. 00 – Msza św. z nauką ogólną 

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. dla 

osób starszych i chorych 

18. 00 – Msza św. z nauką ogólną 

19.00 – Spotkanie i konferencja dla małżonków, 

narzeczonych i myślących o małżeństwie 

 

Wtorek, 4 kwietnia 

9. 00 – Msza św. z nauką ogólną 

18. 00 – Msza św. z nauką ogólną 

19.30 – Spotkanie dla młodzieży 

 

Środa, 5 kwietnia 

Dzień sakramentu pokuty 

9.00 – Msza św. i przygotowanie do sakramentu pokuty 

10.00 – 12.00 – sakrament pokuty 

15.30 – 19.00 – sakrament pokuty 

18. 00 – Msza św. i zakończenie rekolekcji 
 

 

EWANGELIA (J 9,1-41) 

Jezus przechodząc obok ujrzał 

pewnego człowieka, niewidomego od 

urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu 

pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się 

urodził niewidomym - on czy jego 

rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie 

zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się 

tak/, aby się na nim objawiły sprawy 

Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, 

który Mnie posłał, dopóki jest dzień. 

Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie 

mógł działać. Jak długo jestem na 

świecie, jestem światłością świata. To 

powiedziawszy splunął na ziemię, 

uczynił błoto ze śliny i nałożył je na 

oczy niewidomego, i rzekł do niego: 

Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co 

się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, 

obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i 

ci, którzy przedtem widywali go jako 

żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, 

który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: 

Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, 

jest tylko do tamtego podobny. On zaś 

mówił: To ja jestem. Mówili więc do 

niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? On 

odpowiedział: Człowiek zwany 

Jezusem uczynił błoto, pomazał moje 

oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki 

Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, 

obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do 

niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie 

wiem. 

…Czytaj dalej (do J 9, 41) 
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Okiem proboszcza 

Różowy kolor ornatu w czasie 

dzisiejszej Mszy świętej to znak, że za 

nami już połowa Wielkiego Postu i czas 

świąt Wielkiej Nocy bardzo się już 

przybliżył. Za dwa tygodnie wejdziemy w 

Wielki Tydzień, którego punktem 

kulminacyjnym będzie Triduum 

Paschalne, czyli dni męki, śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa. Aby 

odpowiednio przygotować się do 

przeżycia tego pięknego czasu już za 

tydzień rozpoczniemy rekolekcje 

wielkopostne. Każdego roku rekolekcje są 

okazją do tego, aby się zatrzymać i 

pomyśleć w własnej wierze, życiu oraz o 

miejscu, jakie w naszej codzienności 

zajmuje Pan Bóg.  

Tegoroczne rekolekcje 

rozpoczną się w niedzielę 2 kwietnia i 

potrwają do środy 5 kwietnia i będą 

czasem wielkiej łaski. W czasie każdych 

rekolekcji bardzo ważne są trzy momenty: 

 codzienne Msze św. z naukami 

ogólnymi. Ksiądz rekolekcjonista 

wybrał temat „Uwierzyć w Żyjącego”. 

Jezus Chrystus zmartwychwstały, 

miłosierny i żyjący jest nieustannie 

obecny wśród nas, potrzeba nam 

jednie wiary w tę Jego obecność i 

dostrzeżenia, że rzeczywiście nam 

towarzyszy. Msze św. z naukami 

rekolekcyjnymi dla wszystkich 

odprawiane będą w niedzielę o 

zwykłych porach oraz w poniedziałek, 

wtorek i środę o godz. 9.00 i 18.00.  

 tzw. nauki stanowe, czyli spotkania i 

konferencje dla poszczególnych grup 

wiernych. Już w niedzielę na naukę 

stanową po Mszy św. o godz. 11.30 

zapraszamy mężczyzn, a po Mszy św. 

o godz. 17.00 – kobiety. W 

poniedziałek o godz. 19.00 będzie 

nauka i spotkanie dla małżonków, 

narzeczonych oraz wszystkich osób, 

które myślą o małżeństwie jako o 

swoim życiowym powołaniu. We 

wtorek na godz. 19.30 zapraszamy 

młodych: uczniów, studentów, 

pracujących. W poniedziałek o godz. 

15.00 odmówimy koronkę do Bożego 

Miłosierdzia, a po niej zostanie 

odprawiona Msza św. dla osób 

chorych i starszych.  

 sakrament pokuty. Dniem spowiedzi 

rekolekcyjnej będzie środa. 

Skorzystajmy ze spowiedzi 

wielkanocnej, aby Triduum Paschalne 

było czasem prawdziwego spotkania z 

Chrystusem, który dla nas umiera i 

zmartwychwstaje. 

Wśród wielu zajęć znajdźmy 

czas, aby uczestniczyć w rekolekcjach i 

przystąpić do sakramentu pokuty. 

Pamiętajmy też w tym tygodniu o 

modlitwie w intencji dobrego przeżycia 

zbliżających się rekolekcji. 

 ks. Tomasz – proboszcz 

 

Rekolekcje wielkopostne 
 

Kolejne dni Wielkiego Postu za nami. 

Kolejna szansa na zobaczenie czegoś poza 

naszym codziennym horyzontem. 

Ciekawe, ktoś już zdążył się zorientować 

w kalendarzu? Bywa, że niektórzy budzą 

się w Wielką Sobotę, jak idziemy święcić 

koszyk. I nagle święta, święta i po 

świętach. Jak to się stało, że to tak szybko 

minęło? A gorzkie żale, droga krzyżowa, 

postanowienie pracy nad sobą? Pewnie 

zostanie na następy rok, w tym czas za 

szybko uciekł. I tak leci rok za rokiem. 

Ciągle jest coś ważniejszego. Nie musi tak 

być. Wielki Post ciągle trwa. Chwilę na 

refleksję jest ciągle w zasięgu ręki. Czas 

dla Boga. W końcu niedziela wielkanocna 

to dzień zwycięstwa Chrystusa nad całym 

złem tego świata. Warto zastanowić się 

nad tajemnicą zmartwychwstania Jezusa i 

zasiąść do stołu wielkanocnego z 

poczuciem, że nie zmarnowaliśmy 

kolejnego Wielkiego Postu.  

Takim przystankiem 

corocznym w tym czasie są 

rekolekcje parafialne. Przez 

te parę dni mamy okazję do 

spowiedzi, przemyślenia 

ważnych tematów 

codzienności. Jest to istna 

odnowa duchowa dla nas.  

Papież Franciszek podkreśla bardzo 

mocno znaczenie rekolekcji. Sam odbywa 

je wraz ze współpracownikami poza 

Watykanem. Papież wspomina o 

znaczeniu ciszy i medytacji Słowa 

Bożego, co jest dla nas kluczowe, aby 

skierować na nowo swoje kroki ku Bogu. 

W swoim orędziu na Wielki Post 

zauważa: „Drodzy bracia i siostry, Wielki 

Post jest czasem sprzyjającym 

odnowieniu siebie w spotkaniu 

z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, 

w sakramentach i w bliźnim. Pan, – 

który podczas czterdziestu dni 

spędzonych na pustyni zwyciężył 

podstępy kusiciela – wskazuje nam drogę, 

którą trzeba pójść. Niech Duch Święty 

prowadzi nas do podjęcia prawdziwej 

pielgrzymki nawrócenia, by odkryć 

na nowo dar Słowa Bożego, by zostać 

oczyszczonymi z grzechu, który nas 

zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu 

w braciach potrzebujących.” Dlatego 

zachęcam do znalezienia chwili na 

uczestnictwo w naukach rekolekcyjnych. 

Dla dobra samego siebie i najbliższych. 

Rekolekcje to taki czas, kiedy mamy 

okazję stanąć w prawdzie przed samym 

sobą, skonfrontować się ze swoim 

odbiciem w lustrze i zobaczyć, czy aby 

przypadkiem nasz obraz się trochę nie 

pokrzywił. Bardzo wielu decyduje się na 

oczyszczenie duszy po przez spowiedź. 

Pamiętajmy o zrobieniu rachunku 

sumienia, takiej analizie swojego życia. I 

postanowieniu poprawy oraz 

zadośćuczynieniu. Przygotowanie do 

spowiedzi ma nas zmotywować do 

przemiany, pokazać gdzie jeszcze nie 

domagamy. W końcu każdy chce być 

dobrym człowiekiem, radosnym i żyjącym 

pełną piersią. Bez balastów, trosk i 

oporów.  Sięgnijmy do św. Jana Apostoła, 

który mówi: „Jeśliby ktoś mówił: Miłuję 

Boga, a brata swego nienawidził, jest 

kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata 

swego, którego widzi, nie może miłować 

Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20). 

Rekolekcje przypominają o znaczeniu 

miłości bliźniego. Analiza siebie, swoich 

grzechów, postępowania łączy się 

nierozerwalnie z drugim człowiekiem. 

Może to zaowocować pojednaniem w 

rodzinie, małżeństwie, z sąsiadami, 

kolegami w pracy.  

Rekolekcje parafialne odbędą się w 

dniach  

Anna Zielińska 

 

 

Jezusowe rany 
 

Trwamy w 

Wielkim Poście. Czasie 

szczególnego 

przeżywania tajemnic 

zbawienia. Od kilku dni 

po mojej głowie chodzi 

obraz Pana Jezusa 

ubiczowanego, stojącego przed 

Piłatem, gdy Jego ciało pokryte jest 

niezliczoną ilością ran. Jezus stoi 

ubiczowany, ukoronowany cierniem, a 

Piłat ukazując ludowi Chrystusa miał 

powiedzieć, jakże wiele mówiące słowa, 

Oto człowiek. 

Rany na ciele Jezusa powodują, że 

nieraz chcemy odwrócić głowę, bo nie 

można sobie wyobrazić takiego cierpienia. 

I fizycznego i psychicznego, przecież 

Jezus stał przed ludźmi, a oni wyśmiewali 

Go, ostatecznie wybierając wolność 

Barabasza.  

Miłość. W dzisiejszych czasach jest 

to słowo mocno przereklamowane. Bo co 

właściwie dziś znaczy miłość? Słowo 

kochać zdaje się być ulotne, bo dziś 

kocham jutro już nie. Niestety bywa i 

tak… patrząc na obraz Jezusa 

ubiczowanego dowiadujemy się, co 

znaczy naprawdę kochać. A im dalej 

pójdziemy z Jezusem drogą krzyżową tym 

ta miłość stanie się jeszcze bardziej dla 

nas … niezrozumiała.  

Jezus nosi na swoim ciele 

niezliczoną ilość ran. My też nosimy ich 

wiele. Większości z nich nie widać. 

Ukrywamy je pod makijażem, ubraniem, 

smutkiem, nijakością, obojętnością, 

pracą… wieloma rzeczami czy 

zachowaniami. Jednak gdy wieczorem, 

może w samotności pokoju, stajemy przed 

niewidzialnym lustrem samych siebie, 

ściągamy te wszystkie „maski” i wtedy 

dokładnie widzimy każdą z nich. To mogą 

być przeróżne rany. Rany gniewu, 

niezrozumienia, porzucenia, kłótni, 
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strachu… i wiele innych.  

Możemy oczywiście powiedzieć, że 

Jezus został ubiczowany, dlatego, że tak 

wtedy traktowano skazańców. Tak. Ale 

chciejmy popatrzeć na to głębiej. Może to 

w jakiś sposób jest symboliczne 

powiedzenie mi i Tobie – ludziom XXI 

wieki, ale także każdemu przed i po nas, 

że Jezus każdą naszą ranę przyjął na 

siebie. W naszym cierpieniu nie 

zostajemy sami. Pierwszą prawdą jest ta, 

że On realnie, prawdziwie cierpiał. Nie 

było to cierpienie widziane z boku, czy 

oglądane gdzieś tam. On naprawdę 

przeżył to cierpienie i rozumie każdego z 

nas. Drugą prawdą jest fakt, że Jezus 

cierpiał by nam było lżej, jest naszym 

Nauczycielem. On pokazuje jak znosić to, 

co trudne.  

Możemy zapatrzeć się dziś w ten 

obraz, który może przeniknąć człowieka 

aż do kości. Pomyśleć o swoich ranach i 

trudach, pomyśleć, że Jezus ma na swoim 

ciele także moją ranę, niesie ją. I może 

właśnie tylko dzięki Jego pomocy jestem 

w stanie iść jeszcze do przodu i choć 

może jest mi niezwykle trudno to On daje 

nadzieję. Po Swojej męce Chrystus umarł, 

ale i zmartwychwstał. I jest to największa 

nadzieja naszej wiary. On 

zmartwychwstał byśmy i my mogli kiedyś 

zmartwychwstać, ale już inni bez ran, bez 

cierpienia.  

Napisałam wyżej, że miłość 

Jezusa jest dla niezrozumiała. Trudno jest 

zrozumieć, że wszechmogący Bóg, który 

stworzył świat wydał się w ręce ludzi, bo 

tak ich ukochał, dał się ubiczować, 

poranić swoje ciało, przybić do krzyża, by 

nasze rany były mniej bolesne. Możemy 

zapytać, po co było to wszystko? Bo Bóg 

kocha człowieka w najbardziej 

bezinteresowny sposób. 

Nie bójmy się odkryć przed Jezusem 

każdej naszej rany, po to by On mógł ją 

uleczyć. On odsłonił przed nami każdą 

swoją ranę. Nie bójmy się więc i my 

pokazać Mu swoich, być przed Nim 

prawdziwym. On zrozumie.  

 

Bóg, który stał się ciałem, jest 

podstawą uczynków miłosierdzia. Rany 

naszych braci są ranami Chrystusa, są 

ranami Boga, bo Bóg stał się Chrystusem. 

„Zatem musimy się nawrócić nie do Boga 

abstrakcyjnego, lecz do konkretnego 

Boga, który stał się Chrystusem (…) 

Jedyna pewna droga to podążanie 

za Chrystusem ukrzyżowanym, 

za zgorszeniem krzyża. A te trzy 

rzeczywistości: człowiek, Bóg i droga są 

busolą chrześcijanina, która chroni nas 

od pomylenia drogi – Papież Franciszek 

 

Magdalena Maraj 
 

 

 

 

 

Ziemia Święta 

Ziemia Jezusa (4) 

NAZARET 

Nazaret jest miastem położonym 

w Galilei, na wzgórzu, ukryte w 

zagłębieniu po wulkanie. Obecnie liczy 

około 50 tysięcy mieszkańców, gdzie 50% 

to muzułmanie, 30% chrześcijanie, a 20% 

to Żydzi. 

Nazwa Nazaret z hebrajskiego 

znaczy „latorośl, kwiat”. Nazaret zwany 

jest też “kwiatem Galilei”. 

Ten skrawek ziemi został wybrany przez 

Boga. Tu w Nazarecie nastąpiło 

zwiastowanie narodzin Syna Bożego, tu 

Jezus dorastał i przygotowywał się do 

życia publicznego.  

“Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z 

Tobą” Łk, 1-28 

“Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 

nadasz imię Jezus” Łk, 1-31 

“Oto ja służebnica Pańska niech mi się 

stanie według twego słowa Łk, 1-38 

Głównymi zabytkami Nazaretu są kościół 

św. Józefa i kościół prawosławny św. 

Gabriela oraz górująca nad nimi Bazylika 

Zwiastowania z kopułą o kształcie 

odwróconego kielicha lilii. 

Bazylika podzielona jest na dwa 

kościoły, dolny i górny. W dolnym 

kościele znajduje się Grota Zwiastowania 

będąca fragmentem domu Maryi, który do 

dziś zachował pierwotny wygląd 

ubogiego mieszkania. W tym miejscu 

dokonało się spotkanie Maryi z 

Archaniołem Gabrielem, co upamiętnia 

marmurowy ołtarz z napisem łacińskim, 

który tłumaczony na język polski oznacza 

“Tu słowo ciałem się stało”. 

  

Górny kościół poświęcony jest Maryi 

Matce Kościoła. W ołtarzu głównym 

znajduje się rzeźba Odkupiciela, pod nią 

scena Zwiastowania, a jeszcze niżej 

przedstawieni są czterej Ewangeliści. Na 

ścianach bocznych umieszczone są 

wizerunki Maryi pochodzące z 

poszczególnych państw ze wszystkich 

kontynentów świata. 

Na dziedzińcu bazyliki umiejscowiona 

jest tablica upamiętniająca pobyt Jana 

Pawła II w Nazarecie. Wydarzenie to 

miało miejsce w dniu 25 marca 2000 

roku. 

W odległości 200 m od Bazyliki 

Zwiastowania zbudowany został kościół 

św. Józefa. Kościół ten jest połączony z 

bazyliką Klasztorem Franciszkanów. 

Kościół św. Józefa znajduje 

się na miejscu, w którym żyła 

Święta Rodzina. To tutaj 

przebiegało dzieciństwo 

Jezusa i znajdował się 

ciesielski warsztat św. Józefa. 

Wewnątrz kościoła 

namalowane są trzy freski, 

środkowy przedstawiający 

Świętą Rodzinę, południowy 

sen św. Józefa i północny jego 

śmierć. W krypcie kościoła 

zachowana została 

chrzcielnica. 

“Zbudziwszy się ze snu, Józef 

uczynił tak, jak mu polecił 

Anioł Pański, wziął swoją małżonkę do 

siebie” Mt 1-24 

Według wierzeń kościoła 

prawosławnego Archanioł Gabriel spotkał 

Maryję nie w domu, lecz przy studni, 

gdzie czerpała wodę. Studnia taka 

znajduje się na terenie Kościoła św. 

Gabriela. Woda czerpana z tej studni ma 

moc uzdrawiającą. 

Miejscem mniej znaczącym w 

Nazarecie jest Góra Strącenia, z którą 

wiąże się następujące zdarzenie: Jezus po 

latach wrócił do Nazaretu i zaczął 

nauczać, ale Żydzi, którzy Go znali 

wypędzili Go z miasta na górę, aby Go 

strącić, lecz On się od nich oddalił.  

“Zaprawdę powiadam wam: żaden prorok 

nie jest mile widziany w swojej 

ojczyźnie” Łk, 4-24 
 

Opracowanie: Jadwiga Warchoł 
 

 

 

 

Dziękujemy rodzinom z ul. 

Miłosza za przygotowanie 

kościoła na niedzielę oraz za 

ofiarę na ogrzewanie: 

Maria Amlicka, Helena Gorlach, 

Alan Ferenc, Monika 

Jakubowska, Krystyna Jamróz, 

Edyta Saj, Jadwiga Mazur, 

Grzegorz Kyc, Jakub Kyc, 

Teresa i Magda Szewc 

 

 
W ubiegłym tygodniu odeszła 

do Pana 

śp. Grażyna Pałka 
 (23. 03. 2017) 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej 

wieczne spoczywanie 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

26 marca 2017 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1.Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele 

inwestycyjne w parafii.  

2. Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje parafialne. 

Plan rekolekcji znajduje się w gazetce „Zaufaj 

Jezusowi”, na stronie internetowej oraz w gablotach. 

Módlmy się o dobre przeżycie rekolekcji. W związku 

z rekolekcjami w przyszłą niedzielę po sumie nie 

będzie drogi krzyżowej. 

3. Zapraszamy do włączenia się w działalność 

Parafialnego Zespołu Caritas. Spotkanie w piątek po 

Mszy św. 

4. Dzisiaj młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 9 

rozprowadza kartki świąteczne i pisanki, z których 

dochód przeznaczony zostanie na misje. Zapraszamy 

także do składania darów dla potrzebujących. 

5. Również dzisiaj o godz. 16.45 w naszym kościele 

odbędzie się II Koncert Pieśni Pasyjnej „Któryś za nas 

cierpiał rany”. Gorzkie Żale odbędą się o godz. 15.15, 

a Msza św. o godz. 16.00. 

6. W poniedziałek i wtorek będą miały miejsce 

rekolekcje szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 9. 

7. W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca. 

Msza św., zmiana tajemnic różańcowych oraz 

wynagradzające nabożeństwo różańcowe o godz. 

18.00.  

8. W czwartek na drogę krzyżową o 17.30 i Mszę św. 

o godz. 18.00 zapraszamy kandydatów do 

bierzmowania. Po Mszy św. odbędzie się 

podsumowanie całego cyklu przygotowania. 

9. Troskę o kościół tym tygodniu powierzamy 

dziesięciu rodzinom z ul. Jan Brzechwy począwszy od 

Państwa Czechowicz. 

10. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej.  

Panie, daj nam żywej wody, abyśmy nie pragnęli 

 

 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

26/03/2017 – 02/04/2017 
 

26/03 IV Niedziela Wielkiego Postu 

7 30 

9 30 

+ Helena Miąsik – 16. Msza św. gregoriańska 

+ Apolonia Bereś 

11 30 + Władysław (w 3. rocznicę śmierci) i 

Bronisława Pyra 

16 00 + Albert Szczepanik 

  

27/03 Poniedziałek 

7 00 + Jan Filip od rodziny Stanio 

18 00 1) + Helena Miąsik – 27. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Emilia i Stanisław Kuśnierz 

 

28/03 Wtorek 

7 00 + Wacław Glapiński od chrześnicy Anny 

18 00 

 

1) + Stefania i Marcin Puc 

2) + Helena Miąsik – 28. Msza św. 

gregoriańska  

 

29/03 Środa 

7 00 + Helena Miąsik – 29. Msza św. gregoriańska 

18 00 1) + Genowefa i Józef 

2) + Jadwiga Głąb od koleżanek córki Renaty 

z Oddziału Dermatologii 

 

30/03 Czwartek 

7 00 + Władysław Lisowicz od Kazimiery Paśko z 

rodziną 

18 0

0 

1) + Helena Miąsik – zakończenie Mszy św. 

gregoriańskich 

2) + Janina Czudec z róży Matki Bożej 

Licheńskiej 

 

31/03 Piątek 

7 00 + Michał Przewrocki od Barbary i Juliana 

Możdżan 

18 00 1) + brat Marek Rozborski CSMA od księży z 

parafii 

2) + Lucyna Członka od szwagra Andrzeja z 

rodziną 

 

01/04 Sobota – pierwsza sobota miesiąca 

7 00 + Ryszard Trojanowski od chrześnicy Doroty 

z rodziną 

18 00 1) + Helena Rozborska – 1. Msza św. 

gregoriańska 

2) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i 

życie wieczne dla zmarłych braci z róży 

św. Józefa Sebastiana Pelczara 

 

02/04 V Niedziela Wielkiego Postu – rozpoczęcie 

rekolekcji wielkopostnych 

7 30 

9 30 

+ Eugenia, Zofia, Stefania Wacław 

+ Kazimierz Sikora w 6. rocznicę śmierci 

11 30 + Alfred Pacześniak 

17 00 + Helena Rozborska – 2. Msza św. 

gregoriańska 

 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 

w Rzeszowie; Nakład: 230 egz. Adres: ul. Kard. Karola 
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