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EWANGELIA  (Mk 10, 35-45) 

 Jakub i Jan, synowie 
Zebedeusza, podeszli do Jezusa i 
rzekli: "Nauczycielu, pragniemy, 
z ebys  nam uczynił to, o co Cię 
poprosimy". On ich zapytał: "Co 
chcecie, z ebym wam uczynił?" Rzekli 
Mu: "Daj nam, z ebys my w Twojej 
chwale siedzieli jeden po prawej, a 
drugi po lewej Twej stronie". Jezus im 
odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy 
moz ecie pic  kielich, kto ry Ja mam pic , 
albo przyjąc  chrzest, kto rym Ja mam 
byc  ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: 
"Moz emy". Lecz Jezus rzekł do nich: 
"Kielich, kto ry Ja mam pic , 
wprawdzie pic  będziecie; i chrzest, 
kto ry Ja mam przyjąc , wy ro wniez  
przyjmiecie. Nie do Mnie jednak 
nalez y dac  miejsce po mojej stronie 
prawej lub lewej, ale dostanie się ono 
tym, dla kto rych zostało 
przygotowane". Gdy usłyszało to 
dziesięciu pozostałych, poczęli 
oburzac  się na Jakuba i Jana. A Jezus 
przywołał ich do siebie i rzekł do 
nich: "Wiecie, z e ci, kto rzy uchodzą za 
władco w narodo w, uciskają je, a ich 
wielcy dają im odczuc  swą władzę. 
Nie tak będzie między wami. Lecz kto 
by między wami chciał się stac  
wielkim, niech będzie sługą waszym. 
A kto by chciał byc  pierwszym 
między wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn 
Człowieczy nie przyszedł, aby mu 
słuz ono, lecz z eby słuz yc  i dac  swoje 
z ycie jako okup za wielu".  

 Dzisiejsza niedziela przeżywana 
jest jako Niedziela Misyjna, która 
otwiera w Kościele tzw. Tydzień 
Misyjny. Przez cały tydzień modlić się 
będziemy zatem za misje i misjonarzy. 
Czas ten jest ogromnie ważny, 
ponieważ przypomina każdemu i każdej 
z nas, że dzięki sakramentowi chrztu 
świętego zostaliśmy wezwani i 
powołani do głoszenia Ewangelii tam, 
gdzie jesteśmy. Tak, bo całe nasze 
życie – to zwykłe, codzienne, rodzinne i 
społeczne – ma być prostym 
świadectwem tego, że uwierzyliśmy 
Chrystusowi. Tylko wtedy nasza wiara 
będzie autentyczna i prawdziwa. 
Módlmy się zatem gorąco dzisiaj o to, 
abyśmy mieli zawsze odwagę do 
przyznania się do Chrystusa i nie bali 
się świadectwa wśród najbliższych, w 
pracy, szkole i w każdej innej sytuacji 
życia. 

Musimy jednak pamiętać, że 
wciąż na świecie są jeszcze ludzie, 
którzy nie znają wcale Chrystusa, albo 
wiedzą o Nim bardzo mało. Wśród 
takich ludzi żyją i pracują współcześni 
misjonarze. Dzisiaj mamy okazję 
wspomóc ich swoją ofiarą materialną. 
Za tydzień natomiast będziemy u nas w 
parafii gościć dwie siostry zakonne, 
należące do zgromadzenia Sióstr Maryi 
w Duchu Świętym, które zostało 
założone na Ukrainie właśnie w celu 
ewangelizacji i głoszenia Chrystusa za 
naszą wschodnią granicą. Siostry 
podzielą się z nami swoim 
świadectwem, a po Mszach świętych 
będzie można spotkać się z nimi i 
wspomóc ofiarą ich pracę misyjną.  

Zbliża się miesiąc listopad, 
który jak zwykle rozpoczniemy 
uroczystością Wszystkich Świętych. 
Już dzisiaj zapraszam na Mszę świętą o 
godz. 11.30 na naszym cmentarzu 
parafialnym oraz do modlitwy za 
zmarłych. Jak co roku możemy się 
włączyć w modlitwę wypominkową, w 
której wymieniać będziemy imiona 
naszych zmarłych. Już dzisiaj można 
zabrać ze stolika za ławkami kartki na 
wypominki, wypełnić je w domu, a 
później – jak to jest zwyczajem naszej 

parafii – złożyć je w kościele w 
pierwsze dni listopada, według 
rejonów, w których mieszkamy. Kartki 
na wypominki będą dostępne jeszcze w 
przyszłą niedzielę i w dni powszednie. 
Można je będzie złożyć w każdy inny 
dzień oraz w niedzielę. Ważne jest 
jednak, abyśmy nie zapominali o 
naszych zmarłych i towarzyszyli im 
naszą modlitwą. Jako, że miesiącem 
modlitwy za zmarłych jest listopad, to 
od ubiegłego roku nie kontynuujemy w 
parafii naszej procesji na cmentarz w 
ostatnim dniu października. W tym dniu 
uroczyście zamkniemy miesiąc 
różańcowy modlitwą w kościele i 
ofiarujemy ją za wszystkich parafian: za 
dzieci, młodzież, dorosłych i starszych. 

Pragnę bardzo podziękować za 
ofiary składane na sprzątanie i 
ogrzewanie naszego kościoła. Niedługo 
minie pół roku, odkąd przeszliśmy na 
inny niż do tej pory sposób dbania o 
naszą świątynię. Myślę, że kościół jest 
czysty, a dekoracje kwiatowe piękne. W 
najbliższym tygodniu zostanie 
włączone ogrzewanie, abyśmy mogli 
czuć się dobrze w kościele także w 
zimie. Przypominam, że ofiary na ten 
cel można składać zarówno na tacę w 
kościele, jak i przekazywać osobiście, 
zebrać w gronie sąsiedzkim lub 
przekazać na konto parafii. Troska o 
kościół i jego piękno jest zawsze bardzo 
ważnym elementem naszej 
odpowiedzialności za parafię. Bardzo 
dziękuję za zrozumienie i 
zaangażowanie się w tę sprawę. 

Wszystkim parafianom i 
naszym gościom pragnę życzyć 
dobrego tygodnia, pełnego łaski i 
Bożego błogosławieństwa. 

ks. Tomasz - proboszcz 

Okiem proboszcza 
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Hiszpania oraz kraje Ameryki 
Łacińskiej obchodzą 12 października 
święto Matki Bożej del Pilar (Matki 
Bożej na Kolumnie), której sanktuarium 
znajduje się w Saragossie. Hiszpanie 
mówią, że jest to miejsce ukochane 
przez Boga, który pragnie, aby jego 
dzieci pielgrzymowały do Matki Bożej 
na Kolumnie z modlitwą na ustach, 
obietnicą w duszy i świecą w ręce, jako 
jedynym bagażem. Przybywają więc do 
Niej mówiąc, że idą zobaczyć się z 
Madonną. Patrzą jej ufnie w oczy i 
dziękują za wszystko. Nawet nie proszą, 
tylko dziękują.  

Niepowtarzalność sanktuarium w 
Saragossie polega na tym, że miały tu 
miejsce nie objawienia Matki Bożej, lecz 
tajemnicze Jej przyjście wtedy, gdy 
jeszcze żyła na ziemi i mieszkała w 
Jerozolimie. Historia powstania tego 
sanktuarium mówi, że po 
wniebowstąpieniu Jezusa i zesłaniu Ducha 
Świętego podczas Pięćdziesiątnicy 
Apostołowie rozeszli się jako misjonarze 
na wszystkie strony świata. W kierunku 
Półwyspu Iberyjskiego podążył Jakub 
zwany Większym. Jego misja 
ewangelizacyjna na Półwyspie Iberyjskim 
spotkała się ze zdecydowanym 
odrzuceniem przez miejscową ludność. 
Według tradycji wieczorem  2 stycznia 
40 roku Jakub zgromadził ośmiu 
uczniów - jedynych, których zdołał 
pozyskać dla wiary - i zniechęcony, 
zamierzał oznajmić im swoją decyzję o 
powrocie do Palestyny. I wtedy niebo 
nagle się rozświetliło. Mnóstwo aniołów 
śpiewało, niosąc na kolumnie Dziewicę 
Maryję, która była wówczas nie w 
Efezie, przy Janie, któremu umierający 
Jezus Ją powierzył, ale w Jerozolimie. 
Kiedy aniołowie  dotarli do Jakuba i 
jego uczniów, postawili kolumnę na 
ziemi, a Maryja miała wtedy 
powiedzieć: „Tutaj jest, synu mój, 
miejsce wskazane i przeznaczone, abym 
doznawała czci.  Tutaj dzięki tobie i na 
moją pamiątkę powinien być zbudowany 
mój kościół. Troszcz się o tę kolumnę, na 
której jestem, ponieważ - bądź tego pewny 
- mój Syn i twój Nauczyciel zesłał ją z 
nieba, polecając aniołom przynieść  ją  w 
to miejsce. Przy tej kolumnie postawisz 
ołtarz kaplicy.  I w  tym miejscu, dzięki 
moim modlitwom i mojemu 
wstawiennictwu,  moc Najwyższego będzie 
dokonywała godnych podziwu cudów i 
znaków, zwłaszcza dla tych, którzy w 
swoich potrzebach będą mnie wzywać. Ta 
kolumna będzie stała na tym miejscu aż 
do końca świata i nigdy nie zabraknie w 
tym mieście czcicieli imienia Jezusa 
Chrystusa, mojego Syna”. Jakub wokół 
kolumny wybudował małą kaplicę, a 
następnie wrócił do swej ojczyzny, gdzie 
w Jerozolimie kilka lat później spotkała 
go męczeńska śmierć. Później jednak 
jego ciało wróciło do Hiszpanii, dając 
początek wielkiemu pielgrzymowaniu do 

Santiago de Compostela. 

Obecnie kaplica z kolumną 
znajduje się w środku potężnej bazyliki 
del Pilar. Kolumna nigdy nie była 
przesuwana z tego miejsca. Na przestrzeni 

wieków wielokrotnie otaczające ją 
budowle były burzone i odbudowywane, 
ale kolumna pozostawała na swoim 
miejscu - dokładnie tam, gdzie aniołowie 
mieli ją postawić za wskazaniem Matki 
Bożej, aby mogła symbolizować stałość 
wiary i wskazywać miejsce miłosierdzia. 
Dzisiaj na kolumnie stoi figurka Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, która jest wykonana 
z czarnego drewna i pochodzi z XIV lub 
XV wieku. Niewielki otwór z tyłu kaplicy 
pozwala ucałować kolumnę. Ogromne 
wrażenie robi odkrycie, że ta niezwykle 
twarda skala została wydrążona na 
głębokość kilku centymetrów wargami 
wiernych. Zresztą nawet marmur 
klęcznika, na którym przyklęka się do 
ucałowania kolumny, nosi głęboki znak 
kolan niezliczonych pokoleń pielgrzymów, 
przybyłych tu by pokłonić się z ufnością w 
prawdziwość obietnicy dokonania 
„godnych podziwu cudów i znaków, 
zwłaszcza dla tych, którzy w swoich 
potrzebach będą mnie wzywać”. 

Z bazyliką del Pilar jest związany jeden z 
najlepiej udokumentowanych i 
najsłynniejszych cudów w historii 
ludzkości tzw. cud z Calandy, dotyczący 
uzdrowienia Miguela Juana Pellicera. Ten 
młody człowiek stracił nogę z powodu 
gangreny. Żebrał obok sanktuarium del 
Pilar i codziennie uczestniczył we Mszy 
świętej w kaplicy. Wiosną 1640 roku 
przyśniło mu się, że jest w Kaplicy Matki 
Bożej z Pilar i że smaruje sobie uciętą 
nogę oliwą z lampy, tak jak to miał w 
zwyczaju robić, kiedy przebywał w tym 
sanktuarium. Obudził się i zobaczył, że ma 
dwie sprawne nogi. Cud ten wydarzył się 
dokładnie 16 wieków od przyjścia Matki 
Bożej do Jakuba i jego ośmiu uczniów. 
Co więcej, było to również w nocy i 
około tej samej godziny. „Cud z Calandy 
jest swoistą „mową” Boga, apelem 
skierowanym do ludzi zniewolonych przez 

ateistyczną ideologię, aby zdecydowanie ją 
odrzucili i otwarli się na przyjęcie 
tajemnicy Jego miłości” (ze wstępu 
książki Vittorio Messori „Znak dla 
niewierzących”). 

Jadwiga Warchoł 

 

 Bóg w codzienności 
 
 Słuchałam jakiś czas temu 
konferencji o tym jak zapraszać Boga do 
naszej codzienności. Wygłaszała ją Leah 
Darrow, która była finalistką 
amerykańskiej edycji Top Model. Mogła 
zrobić karierę, a jednak zrezygnowała.  W 
świecie modelingu zobaczyła wiele zła i 
grzechu, pogubione kobiety, szukające 
potwierdzenia swojej wartości. Powróciła 
do Boga i wygłasza swoje świadectwo na 
licznych konferencjach, szczególnie dla 
osób młodych. Leah na samym początku 
bardzo mocno zaznacza, że często 
biegniemy do Boga jedynie  w chwilach 
trudnych, problemach. Składamy mu listę 
życzeń do spełnienia. Izolujemy od naszej 
codzienności. Przypominamy sobie o Bogu 
jak jest źle i juz nic innego nie działa. 
Modlitwa składa się z próśb i wylewania 
żalów.  
 A gdzie dziękczynienie, 
wdzięczność? Bardzo podoba mi się 
zdanie jakie wypowiada Leah o Bogu : 
„Nasz Bóg jest Bogiem relacji. On chce 
mieć relacje z każdym i każdą z nas ”. „ A 
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Bóg 
jest wierny, czeka na nas i słucha, tego, co 
mamy do powiedzenia. Leah  opowiada o  
trzech sposobach, aby zaprosić Boga do 

swojej codzienności.  
Pierwsze dwie godziny o poranku nie 
odbiera telefonu, maili, nie dzwoni. 
Zastanawia się nad swoim dniem. Szuka 
ciszy. Ofiaruje Bogu wszystko, co się 
wydarzy, wszystkie osoby, które ma 
spotkać. Dystansuje się od mediów 
społecznościowych.  
  Leah wyznaje zasadę przebaczaj 
szybko i równie szybko proś o 
przebaczenie. Bóg w sakramencie 
spowiedzi przebacza nam natychmiast. 
Ważne jest żeby nie chować urazy, żalów. 

KOLUMNA ZESŁANA Z NIEBA 

Leah Darrow 
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Trzeba to od razu odcinać, żeby nie 
ciążyło na sercu i nie zatruwało duszy.  
  Prowadzenie dziennika / 
pamiętnika. Można tam podsumować 
swój dzień, zapisać rzeczy,  za które 
czujemy wdzięczność, istotne 
wydarzenia. Adresatem notatek 
modelki jest sam Bóg. Przeglądając 
poprzednie miesiące, lata, możemy 
zobaczyć ile dobra wydarzyło się w 
naszym życiu, co się zmieniło, jak 
działał Bóg w naszym życiu. 
Wszystko zapisuje w dzienniku. 
Swoje plany, marzenia, trudności. 
Zapisuje swoją modlitwę i to, co chce 
powiedzieć Panu. 
 Konferencje Leah Darrow 
dostępne są na kanale Youtube. 

 
Anna Zielińska 

 

 

 

 

Jak było na Stadionie? 
 

 Tytułowe pytanie w ostatnim czasie 
zadało mi przynajmniej kilkanaście osób. 
Oczywiście nie chodzi o wynik i 
atmosferę podczas meczu, ale o ducha 
który panował podczas Stadionu Młodych 
—ogólnopolskiego spotkania  dla młodych 
katolików, które odbyło się na Stadionie 
Narodowym w Warszawie 6 października.  
W spotkaniu uczestniczyłem z 
dwudziestokilkuosobową grupą z parafii. 
W naszej wyprawie autokarem 
uczestniczyły też inne osoby, głównie z 
pobliskich parafii. Łącznie w dwóch 
autokarach zebrałem prawie 80 osób. 
 Było bardzo dobrze—odpowiadam, 
bo to co najważniejsze zostało osiągnięte. 
Stworzono przestrzeń dla wyrażania 
wiary, nadziei i miłości do Boga dla 
młodych ludzi. Dla młodych którzy nie 
chcą zamykać się ze swoją wiarą w 
czterech kątach domu, salki, czy nawet w 
kościele, ale chcą z radością świadczyć o 
tym, że są chrześcijanami  i są z tego 
dumni.  
 O tym, że spotkanie się udało, 
świadczyło przede wszystkim zachowanie 
młodzieży na stadionie—momentami 
bardzo żywiołowe, innym razem pełne 
wyciszenia i zasłuchania w głoszone 
konferencje i katechezy. Ludzie nie 
wstydzili się czynić gestów religijnych, 
bardzo łatwo otwierali się na różne formy 
modlitwy. 
 Tym, co najbardziej porwało 
młodzież była chyba jednak muzyka. 
Obok bardzo popularnych zespołów, 
takich jak Trzecia Godzina Dnia, czy 
Exodus 15 wystąpiło kilku innych 
artystów. Szczególną reakcję wzbudził 
występ zespołu raperskiego Muode Koty, 
którego członkowie pochodzą z 
Rzeszowa. Ciekawy był też występ 
Muńka Staszczyka, który trochę od 
niechcenia zrobił śpiewające świadectwo 
swojej drogi życiowej. 
 Esencją spotkania były jednak 
katechezy i modlitwa. Trudno mnie 

ocenić, jaki był odbiór głoszonego słowa, 
niemniej widać było, że cały trud nie idzie 
na marne. Tysiące osób przystąpiło na 
stadionie do spowiedzi. Inni zostali 
„omodleni” przez zespoły  w modlitwie 
wstawienniczej. Centrum spotkania 
stanowiła Eucharystia, w której 
najbardziej można było doświadczyć 
modlitewnego charakteru wydarzenia.  
 Po 12 godzinach spotkania 
Młodzież wracała zmęczona ale 
zadowolona, ja również.  Oczywiście parę 
rzeczy znalazłoby się do poprawy, nie 
chcę tu ich omawiać. Tak 
to bywa, że nie wszystko 
da się przewidzieć i 
przygotować na 100 
procent. Niemniej 
organizatorom, czyli 
Fundacji SMS z Nieba 
należą się wielkie słowa 
uznania.  
 Z naszej strony 
warto wspomnieć o 
Stowarzyszeniu 
Wspólnoty Miriam 
Odnowy w Duchu 

Świętym, które nasz wyjazd znacznie 
wsparło finansowo.  Okazało się że grupa, 
którą zorganizowałem była największą 
grupą z Rzeszowa.  Ten fakt ma niestety 
drugą stronę medalu — to że takie 
wydarzenia w wielu parafiach , grupach i 
duszpasterstwach mogą przejść bez echa. 
Stadion Narodowy był wypełniony ale 
jakby do połowy. Następnym razem warto 
zapełnić cały. 

ks. Kamil Kojder 

Z młodzieżą z parafii na płycie Stadionu Młodych 

Sakrament małżeństwa przyjęli 

Paweł Karlak i Dagmara Bereś  
(14. 10. 2018) 

 

Sakrament chrztu przyjęli 

Antonina Perłowska (30. 09. 2018)  

Adam Antoni Karnas (14. 10. 2018) 

Wiktor Marcin Bik (20. 10. 2018) 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
21 października 2018 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj Niedziela Misyjna rozpoczyna w Kościele 
Tydzień Misyjny. Codziennie modlić się będziemy za 
misje, misjonarzy i o nowe powołania misyjne. 
Dzisiejsza składka przeznaczona jest na działalność 
misyjną Kościoła. W ramach zakończenia Tygodnia 
Misyjnego w przyszłą niedzielę będziemy gościć w 
parafii siostry Maryi w Duchu Świętym, które powstały 
i pracują na Ukrainie, ewangelizując wśród ludzi, którzy 
są daleko od Chrystusa. Siostry podzielą się 
świadectwem swojej pracy i ewangelizacji, a każdy kto 
będzie chciał, będzie mógł po Mszy świętej wspomóc 
działalność i życie sióstr. 
2. Za tydzień także przeżywać będziemy ostatnią 
niedzielę miesiąca. Składka przeznaczona zostanie na 
cele inwestycyjne i parafialne. Różaniec przed Mszą św. 
o godz. 11.30 poprowadzi Wspólnota Krwi Chrystusa. 

3. W ubiegłym tygodniu na stypendia dla zdolnej i 
ubogiej młodzieży w ramach Fundacji Trzeciego 
Tysiąclecia złożyliśmy 2270 zł. Bóg zapłać za ofiarność 
i hojne serca.  
4. W ostatnim tygodniu października o prowadzenie 
jednej tajemnicy różańca w czasie nabożeństw prosimy 
róże różańcowe w następującym porządku: 

Poniedziałek: róża Miłosierdzia Bożego i Matki 
Bożej Saletyńskiej 
Wtorek: róża Matki Bożej Starowiejskiej i św. 
Antoniego 

Środa: róża Matki Bożej Różańcowej, św. 
Katarzyny, św. Józefa Sebastiana Pelczara 

Czwartek: róża Matki Bożej Ostrobramskiej i róża 
św. Marty, róża św. Józefa 

Piątek: róża Wniebowzięcia NMP, Matki Bożej 
Częstochowskiej i św. Marty 

Sobota: róża św. Marii Goretti i róża św. Judy 
Tadeusza 

5. Dzisiaj spotkanie dla młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania. 
6. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny. Już dzisiaj można zabrać koperty z kartkami 
na wypominki znajdujące się na stoliku za ławkami. 
Wypominki, jak to jest w zwyczaju naszej parafii, 
będziemy składać w pierwszych dniach listopada w 
czasie Mszy św. dla poszczególnych rejonów parafii 
począwszy od 3 listopada. Prosimy też o zadbanie o 
nasz cmentarz parafialny. Wszelkie śmieci i odpady 
prosimy wrzucać do przygotowanego kontenera. 

7. Dziękujemy rodzinom z ul. Kardynała Wojtyły za 
ofiary na sprzątanie i zimowe ogrzewanie kościoła 
przekazane w kopertach i na konto parafialne. Prosimy, 
aby w tym tygodniu troskę i odpowiedzialność za 
kościół podjęły rodziny mieszkające przy ul. Kard 
Wojtyły, numery nieparzyste od 283 do 295 i numery 
parzyste od 146 do 162.  

 

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,  
ale aby służyć  

i dać swoje życie jako okup za wielu (Mk 10, 45) 

INTENCJE MSZY ŚW.  
XXIX TYDZIEŃ ZWYKŁY 

21/10/2018 – 28/10/2018 

Wydawca: Parafia Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie;  

Nakład: 220 egz. Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114,  

35-304 Rzeszów, Redaktor wydania: ks. Kamil Kojder 

21/10 XXIX Niedziela zwykła 

7 30 
9 30 

  
 

11 30 
17 00 

+ Kazimierz Kruczek 
1) + Damian Grygiel w 3. rocznicę śmierci od matki 
chrzestnej 
2) + Zbigniew – Msza święta gregoriańska (ks. Andrzej) 
+ Marzena Skiba – 21. Msza święta gregoriańska 
za parafian 

22/10 Poniedziałek – wsp. św. Jana Pawła II 

7 00 
18 00 

+ Stanisław Cypryś od rodziny Słowików 
1) + Maria i Tomasz Grzebyk 
2) + Marzena Skiba –22. Msza święta gregoriańska 
3) + Zbigniew – Msza święta gregoriańska (ks. Andrzej) 
 

23/10 Wtorek 

7 00 
18 00 

  

+ Maria Bojda od rodziny Peszków 
1) + Marzena Skiba – 23. Msza święta gregoriańska 
2) + Damian Grygiel w 3. rocznicę śmierci 
3) + Zbigniew – Msza święta gregoriańska (ks. Andrzej) 
  

24/10 Środa 

7 00 
18 00 

+ Stefania Kotula od kolegów Stanisława z firmy Elit 
1) + Marzena Skiba – 24. Msza święta gregoriańska 
2) + Augustyn Kura 
3) + Zbigniew – Msza święta gregoriańska (ks. Andrzej) 
  

25/10 Czwartek 

7 00 
18 00 

  

+ Teresa Paluch od koleżanek z pracy córki Urszuli 
1) + Marzena Skiba – 25. Msza święta gregoriańska 
2) + Stanisław Lipiec 
3) + Zbigniew – Msza święta gregoriańska (ks. Andrzej) 
  

26/10 Piątek 

7 00 
18 00 

+ Władysław Mikuła od Michała Cyprysia z rodziną 
1) + Zofia Cyran 
2) + Marzena Skiba – 26. Msza święta gregoriańska 
3) + Zbigniew – Msza święta gregoriańska (ks. Andrzej) 
  

27/10 Sobota 
7 00 

18 00 
+ Czesława Płodzień od rodziny Kotulów 
1) + Marzena Skiba – 27. Msza święta gregoriańska 
2) + Tadeusz Zawora 
3) + Zbigniew – Msza święta gregoriańska (ks. Andrzej) 
  

28/10 XXX Niedziela zwykła 
7 30 
9 30 

  
11 30 
17 00 

za parafian 
1) + Marzena Skiba – 28. Msza święta gregoriańska 
2) + Zbigniew – Msza święta gregoriańska (ks. Andrzej) 
+ Zofia 
+ Franciszek Miciuda 


