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EWANGELIA (J 20, 1-9) 

Pierwszego dnia po szabacie, 

wczesnym rankiem, gdy jeszcze 

było ciemno, Maria Magdalena 

udała się do grobu i zobaczyła 

kamień odsunięty od grobu. 

Pobiegła więc i przybyła do 

Szymona Piotra oraz do drugiego 

ucznia, którego Jezus kochał, i 

rzekła do nich: "Zabrano Pana z 

grobu i nie wiemy, gdzie Go 

położono". Wyszedł więc Piotr i ów 

drugi uczeń i szli do grobu. Biegli 

obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 

wyprzedził Piotra i przybył 

pierwszy do grobu. A kiedy się 

nachylił, zobaczył leżące płótna, 

jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon 

Piotr, idący za nim. Wszedł on do 

wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 

oraz chustę, która była na Jego 

głowie, leżącą nie razem z płótnami, 

ale oddzielnie zwiniętą w jednym 

miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 

także i ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i 

uwierzył. Dotąd bowiem nie 

rozumieli jeszcze Pisma, które 

mówi, że On ma powstać z 

martwych. 

 
W piękny i godny sposób 

przeżyliśmy tegoroczne 

Triduum Paschalne. Było to 

możliwe dzięki zaangażowaniu 

i pracy wielu osób. Dziękujemy 

zatem: 

 parafianom 
przygotowującym kaplice 
Ciemnicy i Bożego Grobu 

 Liturgicznej Służbie 
Ołtarza i wszystkim 
osobom podejmującym 
posługi liturgiczne 

 różom różaocowym i 
grupom parafialnym 
czuwającym w Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę 

 Parafialnemu Zespołowi 
Caritas 

 strażakom pełniącym 
wartę przy Bożym Grobie 

 panom kościelnym i 
organistom 

 chórowi „Alba Cantans” 
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NIEZGŁĘBIONA 

TAJEMNICA MIŁOŚCI 

CHRYSTUS 

ZMARWYCHWSTAŁ - 

ALLELUJA! 
 

Drodzy kapłani i czytelnicy! Życzę 

Wam Błogosławionych Świąt Wielkiej 

Nocy przeżytych w radości, o której 

Chrystus mówił w Wieczerniku, w 

czasie ostatniej Wieczerzy, „aby radość 

moja była w was i aby radość wasza 

była pełna”. 

 

Poniższy tekst jest 

odpowiedzią na prośbę bliskiej mi 

osoby zaniepokojonej zmniejszającą się 

liczbą osób uczestniczących w 

niedzielnej Mszy Świętej. Czas, w 

którym żyjemy, nie pozwala nam na 

obojętność. Powinniśmy wspomóc 

naszych kapłanów. Jednak, aby to 

uczynić, aby umieć się odważyć, 

powinniśmy przyjąć Jezusa, żyć z 

Jezusem i karmić się Nim. Niech tekst 

ten stanie się drogą do lepszego 

poznania cudownej tajemnicy 

Eucharystii i prawdziwej obecności w 

niej Jezusa, który bezustannie czeka, 

abyśmy do Niego przyszli, spotkali się z 

Nim i odwzajemnili Jego szaleńcze 

zakochanie się w nas.  

Eucharystia to niezgłębiona 

tajemnica miłości Boga do człowieka - 

wielkiej miłości Jezusa, który ofiarował 

się za nas oraz wielkiej miłości Ojca, 

który wydał na śmierć swego jedynego 

Syna dla naszego zbawienia. Czy jest 

ona jednak przez nas dobrze 

przeżywana? Niestety można nas 

porównać do uczniów z Emaus, którzy 

chociaż przez całą drogę szli za 

Jezusem, nie potrafili rozpoznać w Nim 

swojego Mistrza. Często wykazujemy 

podobną postawę. Chociaż Bóg  

przychodzi do nas podczas każdej 

Eucharystii, jesteśmy tak zajęci swoimi 

sprawami, że Go nie dostrzegamy. W 

jednej z publikacji książkowej 

dotyczącej Mszy Świętej, pewien 

świecki katolik porównał ludzi 

będących na Mszy Świętej do stojących 

przed wielką górą, która wewnątrz jest 

pełna złota. Chociaż skarb jest tak 

blisko nich, nie mają dobrego sprzętu 

do wydobycia tego kruszcu, ani nie 

znają jego prawdziwej wartości. Z tego 

powodu, mimo bycia „o włos” od 

możliwości wzbogacenia się, odchodzą 

tak samo biedni, jak byli przedtem. 

Aby lepiej zrozumieć ten 

bezgraniczny dar kochającego Boga - 

dar Eucharystii, spróbowałam poszukać 

przykłady osób, które poznały 

prawdziwą wartość kruszcu 

znajdującego we wspomnianej wielkiej 

górze. 

Patron naszej parafii Święty 

Ojciec Pio był świadomy ogromu darów 

Bożych, spływających podczas każdej 

Mszy Świętej, a także niewierności 

tych, którzy sprzeciwiali się przyjęciu 

Boga. Nazwał on Eucharystię 

przerażającą tajemnicą i zapewne z tego 

powodu trwała ona nawet do trzech 

godzin. Na pytanie, jak mógł ustać 

przez tyle godzin przy ołtarzu na swoich 

poranionych, opuchłych stopach 

odpowiadał: 

„Nie mogę się męczyć, bo 

kiedy odprawiam Mszę Świętą nie stoję 

na nogach, lecz wiszę na krzyżu razem z 

Jezusem na tyle na ile jest to możliwe 

dla ludzkiego stworzenia. Pan raczył 

uczynić ze mnie Swojego wspólnika w 

wielkiej walce o ludzkie Zbawienie, a 

uczynił tak nie dla żadnych moich 

zasług, lecz jedynie ze Swojej 

najwyższej dobroci”. 

Do spotkania z Chrystusem w 

Eucharystii Ojciec Pio przygotowywał 

się już od godziny drugiej-trzeciej po 

północy. Dwie godziny modlił się na 

różańcu, a następnie przez godzinę 

rozmyślał nad Ofiarą Chrystusa. Później 

bardzo powoli ubierał się w szaty 

liturgiczne i przyklękał co chwilę, aby i 

te czynności uświęcić cichą 

modlitwą. Wychodząc z zakrystii, 

bardzo powoli i z wielkim trudem 

zmierzał w kierunku prezbiterium, 

jakby upokorzony ciężarem grzechów 

ludzkich, zbieranych codziennie w 

konfesjonale. Uczestnicy jego Mszy 

pamiętają, że z twarzy Ojca Pio 

odczytać można było jakiś tajemniczy 

dialog: kręcił przecząco głową, 

oczekiwał jakiejś odpowiedzi, chwilami 

z oczu spływały mu rzęsiste łzy, łkał, 

wydawał się być cały błaganiem, 

pokornym poddaniem jakiemuś 

surowemu wyrokowi. Ojciec Pio 

najboleśniej przeżywał moment 

Przeistoczenia. Wtedy był blady, 

spocony i drżał. Jego wzrok był mocno 

utkwiony w białej Hostii, którą trzymał 

w dłoniach, a głos nabierał szorstkiego i 

przykrego brzmienia, jak gdyby był w 

wielkim bólu lub męce. Z ran jego rąk 

wypływała krew i cały kościół 

wypełniał się niezwykłym zapachem, 

który wydawały stygmaty. Podczas 

komunikowania zdarzały się liczne 

uzdrowienia - dochodziło do 

wyrzucania złych duchów, nawracali się 

ludzi, którzy odeszli od Kościoła lub z 

nim walczyli.  

Osobą doskonale rozumiejącą 

zdumiewającą tajemnicę Eucharystii 

jest współcześnie żyjąca boliwijska 

mistyczka i stygmatyczka - Catalina 

Rivas, która od 1994 roku doświadcza 

naukowo potwierdzonych wizji Jezusa i 

Jego Matki. Oto jak Catalina w 

książeczce „Największy cud”, opisuje 

moment Przeistoczenia: „Celebrans 

wypowiedział słowa Konsekracji. Był to 

człowiek o normalnej posturze, lecz 

nagle zacząć rosnąć, napełniać się 

światłem, nadprzyrodzonym światłem 

biało-złotego koloru, które go ogarniało 

i wzmagało się w miejscu twarzy, tak że 

nie dało się już dostrzec jego rysów. 

Kiedy uniósł Hostię zobaczyłam, że jego 

dłonie miały znamiona, z których 

wychodziło światło.  To był Jezus!... To 

On, który Swoim Ciałem ogarniał ciało 

celebransa, jakby trzymał w miłosnym 

uścisku dłonie Arcybiskupa. W tej chwili 

Hostia zaczęła powiększać się w 

niesamowity sposób, a w niej cudowne 

Oblicze Jezusa, który patrzył na swój 

lud. Instynktownie skłoniłam głowę, a 

Maryja powiedziała: «Nie patrz w dół. 

Podnieś wzrok i kontempluj Go, spotkaj 

się spojrzeniem z Twoim Panem i 

powtarzaj modlitwę fatimską: Jezu mój 

Boże, wierzę w Ciebie, ufam Tobie i 

kocham Ciebie z całego serca. Proszę 

Cię o przebaczenie tym, którzy nie 

wierzą, nie uwielbiają Ciebie, którzy nie 

ufają Tobie i którzy Cię nie kochają. 

Wybacz w swoim miłosierdziu… 

Powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz, 

oddaj hołd Królowi Królów». Mówię 

wam, wydawało się, jakby ogromna 

Hostia patrzyła tylko na mnie, a 

wiedziałam, że w ten sposób 

kontemplowała każdego z osobna, pełna 

miłości… Skłoniłam głowę aż do 

ziemi… 

Miałam policzki zalane łzami, 

nie mogłam wyjść z zachwytu. Gdy tylko 

kapłan zaczął odmawiać słowa 

konsekracji wina, równocześnie z ich 

wypowiadaniem w tle pojawiło się 

światło z nieba. Kościół nie miał już ani 

dachu, ani ścian, było tam tylko światło, 

które świeciło od ołtarza. Nagle 

zobaczyłam uniesionego w powietrzu 

ukrzyżowanego Jezusa… W górze Jezus 

ukrzyżowany miał głowę zwieszoną 

przez prawe ramię. Na Jego twarzy i 

ramionach widać było ślady uderzeń i 

ran. W prawym boku, na wysokości 

piersi, miał ranę, z której w lewą stronę 

wypłynął strumień krwi, a w prawą coś, 

co przypominało bardzo błyszczącą 

wodę. Strumienie światła kierowały się 

w stronę wiernych. Zadziwiła mnie ilość 

krwi wylewającej się z kielicha i 

pomyślałam, że mogłaby zalać i 
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poplamić cały Ołtarz, jednak nie spadła 

na niego ani jedna kropla! W tym 

momencie Maryja powiedziała: 

«Powtarzam Ci, jest to najcudowniejszy 

z Cudów. Dla Pana nie istnieje ani czas, 

ani przestrzeń.  W chwili Konsekracji 

całe zgromadzenie staje u stóp Kalwarii 

w momencie Ukrzyżowania Jezusa». 

Czy ktokolwiek potrafi to sobie 

wyobrazić? Nasze oczy tego nie widzą, 

ale wszyscy tam jesteśmy, w tym samym 

momencie, kiedy Go krzyżują, kiedy 

Jezus prosi Ojca o przebaczenie, nie 

tylko tym, którzy Go zabijają, ale też o 

wybaczenie nam każdego grzechu. 

Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co 

czynią”. 

Świadome i pełne uczestnictwo 

we Mszy Świętej to nieskończona 

wartość przed Bogiem. Poświadcza o 

tym siostra Maria Natalia (1901-1992), 

węgierska zakonnica słowackiego 

pochodzenia, która w latach 1936-1943 

otrzymywała od Jezusa przesłania 

ważne dla świata. Oto co siostra Maria 

Natalia napisała na temat wartości Mszy 

Świętej: 

„W godzinie twojej śmierci 

będziesz miał największe pocieszenie za 

uczestnictwo w licznych Mszach 

Świętych, ponieważ każdą Mszę Świętą, 

zabierasz ze sobą na sąd. One będę 

wstawiać się za tobą. Proporcjonalnie 

do gorliwości, z jaką w nich 

uczestniczyłeś, twoja doczesna kara w 

czyśćcu będzie zmniejszona. Msza 

Święta gładzi grzechy lekkie, których 

nigdy nie wyznałeś na spowiedzi i 

szatan w ten sposób będzie osłabiony 

wobec ciebie. Uczestnicząc we Mszy 

Świętej, przyczyniasz się do najbardziej 

skutecznej pomocy duszom czyśćcowym. 

Jedna Msza Święta, w której 

uczestniczyłeś w czasie życia ma 

większe znaczenie niż wiele innych 

ofiarowanych za ciebie po śmierci. 

Uczestnicząc we Mszy Świętej, 

zostaniesz uwolniony od wielu 

niebezpieczeństw, nieszczęść, których w 

przeciwnym wypadku nie mógłbyś 

uniknąć. Każda Msza Święta przyczynia 

się do twojej chwały w niebie. Przez 

każdą Mszę Świętej będziesz mógł 

skrócić cierpienia dusz czyśćcowych, 

które czekają, byś za nie się modlił. 

Uczestnicząc we Mszy Świętej 

otrzymasz błogosławieństwo kapłana, a 

zatem błogosławieństwo Boga, który 

jest w Niebie. Podczas Mszy Świętej 

klękasz pośród legionów aniołów, 

którzy z uszanowaniem obecni są na 

Mszy Świętej. Błogosławieństwo Boga 

zabierasz ze sobą z Mszy Świętej, 

również dla twoich spraw ziemskich”. 

Jadwiga Warchoł 
 

 

Zmartwychwstaniemy… 
 

Takżemy, kamyki na drodze, 

na tej ziemi bólu, tragedii, z wiarą w 

zmartwychwstałego Chrystusa mamy 

znak pośród tylu katastrof; sens, by 

sięgać dalej wzrokiem, by mówić, aby 

nie patrzeć w mur, bo za nim jest 

horyzont – Papież Franciszek 

Przeżywamy jedną z 

największych tajemnic naszej wiary. 

Chrystus umarł i 

zmartwychwstał 

byśmy i my 

mogli żyć. Nie 

jest to tak, że od 

Środy 

Popielcowej do 

Wielkiego 

Tygodnia mamy 

trwać w swoich 

postanowieniach, a po tym 

czterdziestodniowym czasie mamy po 

prostu dać sobie spokój, zapomnieć, 

zamknąć pewien okres w życiu. Cały 

Wielki Post ma prowadzić nas do 

Wielkiej Niedzieli do prawdy 

Zmartwychwstania.  

Przed ten czas kilku ostatnich 

tygodni pracowaliśmy nad sobą, 

podejmowaliśmy pewien trud idąc 

drogą modlitwy, postu i jałmużny, 

uczestniczyliśmy w nabożeństwach, 

rozważaliśmy mękę Zbawiciela. 

Święta kończą czas pokuty i postu, 

jednak owoce tego czasu mają w nas 

trwać, mamy być lepsi „o te 40 dni”. I 

mimo, że zostawiamy je za sobą 

wchodząc w radosny czas 

Zmartwychwstania Chrystusa musimy 

wciąż mnożyć owoce wielkopostnych 

postanowień.  

Chrystus Zmartwychwstał! 

Dla chrześcijanina nie ma 

radośniejszej wiadomości ani czasu 

bardziej wypełnionego nadzieją. Nasz 

Pan powstał z grobu, żyje. Przez wiele 

dni swego nauczania Chrystus głosił, 

że w niebie dla każdego z nas jest 

miejsce, że On nam je przygotował. 

Ta nadzieja powinna nas ożywiać, 

umacniać i dodawać nam sił. Jezus 

otworzył nam niebo, będziemy żyć. 

Jeśli tylko uwierzymy będziemy 

zbawieni.  

Przed ostatnie dni 

wpatrywaliśmy się w Chrystusa 

umęczonego, biczowanego, 

wyszydzanego, cierpiącego i 

umierającego. Te wszystkie chwile 

Jego życia nie zostały wymazane, 

zakryte nie napisano wstępu w typie: 

„tylko dla tych o mocnych nerwach”, 

nie. To wszystko jest wpisane w życie 

Jezusa. To wszystko prowadzi do 

pustego grobu Wielkiej Niedzieli. Do 

Maryi, Mari Magdaleny i uczniów, 

którzy choć smutni i pełni 

wątpliwości cieszą się z tego, że 

Chrystus żyje. 

Nasze życie dąży również do 

zmartwychwstania, celem naszej 

wędrówki jest niebo. I podobnie jak 

Jezus przechodzimy przez cierpienie, 

trudy, codzienne zmagania, jednak 

naszą nadzieją jest niebo i 

zmartwychwstanie. Patrząc na Jezusa 

Zmartwychwstałego i ufając Jego 

Słowom miejmy w sercu tą nadzieję i 

żyjmy nią każdego dnia. Nasze życie 

jest drogą, która prowadzi w ramiona 

Boga, który czeka na nas w niebie. On 

zmartwychwstał my także 

zmartwychwstaniemy. Niech obok 

życzeń i wielu słów ta niedziela 

będzie dla nas pełna radości, takiej 

prawdziwej i szczerej.  

Chciałbym przede wszystkim, 
aby dotarła ona do wszystkich 

serc, bo tam Bóg pragnie 
zasiać tę Dobrą Nowinę: Jezus 
zmartwychwstał, jest nadzieja 

dla Ciebie, nie jesteś już pod 
panowaniem grzechu, zła! 
Zwyciężyła miłość, zwyciężyło 

miłosierdzie! Także i my, 
podobnie jak kobiety, 
uczennice Jezusa, które poszły 

do grobu i znalazły go 
pustym, możemy zapytać, jaki 

sens ma to wydarzenie (por. 
Łk 24, 4). Cóż to znaczy, że 
Jezus zmartwychwstał? 

Oznacza to, że Boża miłość 
jest silniejsza niż zło i nawet 
śmierć. Znaczy to, że miłość 

Boga może przemienić nasze 
życie, sprawić, aby zakwitły te 
obszary pustyni, jakie są w 

naszym sercu – Papież 
Franciszek 

Niech Jezus 

Zmartwychwstały przyniesie 

wszystkim pokój, miłość i nadzieje. 

Spokojnych, radosnych Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego! 
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Magdalena Maraj 
 

O nasz kościół w ubiegłym 

tygodniu zadbali mieszkańcy 

ul. Miłej: 

Ewa Kowalczyk, Agata Winiarz, 

Grażyna Wąsowicz, Agata 

Słowik, Izabela Ząbek, Janina 

Rzeźnik, Renata Rzeźnik, 

Lucyna Rzeźnik, Emilia Zięba, 

Zbigniew Miąsik, Małgorzata 

Pacana, Irena Rzeźnik, Barbara 

Kozak, Kazimiera Paśko, Helena 

Gibała, Edyta Kocój, Helena 

Rzeźnik 

Bóg zapłać! 

 

 
Odeszły do Pana 

Śp. Marzena Skiba (26.03.2018) 

Śp. Teresa Paluch (27.03.2018) 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im 

wieczne spoczywanie! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1 kwietnia 2018 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 

1. Dzisiaj Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. 

Dziękujemy wszystkim za udział w liturgii Triduum 

Paschalnego oraz za przygotowanie Ciemnicy, Grobu 

Pańskiego i pięknej liturgii. Dzisiaj nie będzie Mszy 

św. o godz. 17.00. Jutro Poniedziałek Wielkanocny, 

Msze św. jak w każdą niedzielę. 

2. Nowenna przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia 

codziennie o godz. 17.30. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 

11.30. 

3. W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy 

czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W piątek adoracja 

Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. W sobotę 

zmiana tajemnic różańcowych i nabożeństwo 

wynagradzające po wieczornej Mszy świętej. Gdyby 

była potrzeba odwiedzenia chorych z Komunią świętą, 

prosimy o zgłoszenie. 

4. W przyszłą niedzielę, czyli w Uroczystość 

Miłosierdzia Bożego przeżywać będziemy odpust 

parafialny. Uroczysta suma odpustowa o godz. 11.30. 

Zapraszamy do licznego uczestnictwa w uczczeniu i 

uwielbieniu Miłosierdzia Bożego. 

5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się także Tydzień 

Miłosierdzia. Składka przeznaczona zostanie na 

potrzeby Caritas. Prosimy, aby w przyszłą niedzielę 

dzieci przyniosły i złożyły swoje wielkopostne 

skarbonki Caritas przed ołtarzem. 

6.  Dziękujemy mieszkańcom ul. Sikorskiego i 

Familijnej za przygotowanie kościoła na święta, za 

kwiaty oraz za ofiarę na ogrzewanie świątyni. Troskę 

o kościół tym tygodniu i przygotowanie go na 

uroczystość odpustową powierzamy dziesięciu 

rodzinom z ul. Sikorskiego począwszy od Pana 

Adama Groszka. 

7. Naszym Parafianom oraz Gościom obecnym dzisiaj 

w naszej wspólnocie życzymy błogosławionych i 

pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych wypełnionych 

obecnością Zmartwychwstałego Chrystusa. 

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy! 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

OKTAWA WIELKANOCY 

01/04/2018 – 08/04/2018 

 

01/04 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 

6 00 

 

 

1) + Maria Słowik (13. rocznica śmierci), 

Julia, Roman 

2) + Jerzy Szulc – 1. Msza św. gregoriańska 

  

 

9 30 

11 30 

 

3) + Anna i Antoni Gierczak 

4) + Urszula Bielecka od sąsiadów syna 

+ Alfred Pacześniak 

+ Kazimierz Wąsacz od żony z 

dziećmi 

 
 

02/04 Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 

7 30 

  9 30 

 

11 30 

17 00 

+ Marian Stawicki 

 + Zdzisława, Aniela, Eugeniusz Mazur od 

rodziny 

 + Marcin i Helena Leś 

+ Jerzy Szulc – 2. Msza św. gregoriańska 

 

03/04 Wtorek w Oktawie Wielkanocy 

7 00 

18 00 

 

+ Jerzy Szulc – 3. Msza św. gregoriańska  

1) + Józef Haśko (w rocznicę śmierci); + Stefania 

i Marian Haśko 

2) + Stefan Środa (4. Rocznica śmierci); + 

Mieczysław i Janina Środa 

 

04/04 Środa w Oktawie Wielkanocy 

7 00 

18 00 

+ Jerzy Szulc – 4. Msza św. gregoriańska 

1) + Kazimierz Wąsacz od brata z rodziną 

 2) + Tomasz Twardowski w 30. rocznicę śmierci 

 

05/04 Czwartek w Oktawie Wielkanocy – pierwszy 

czwartek miesiąca 

7 00 

 

18 00 

 

+ Mariusz Wilk Agaty i Wiesława Kurek z 

rodziną 

1) + Jerzy Szulc – 5. Msza św. gregoriańska 

2) + Genowefa i Józef 

 

06/04 Piątek w Oktawie Wielkanocy – pierwszy 

piątek miesiąca 

7 00 

18 00 

+ Mikołaj Rawski od Danuty Skiwskiej z rodziną 

1) + Jerzy Szulc – 6. Msza św. gregoriańska 

2) + Bronisława Kieraś od Marii z rodziną 

 

07/04 Sobota w Oktawie Wielkanocy – pierwsza 

sobota miesiąca 

7 00 

18 00 

+ Jerzy Szulc – 7. Msza św. gregoriańska 

1) + Helena Gwiżdż od siostry Celiny z rodziną 

2) + Mieczysław Fiśkiewicz; + Katarzyna Puc 

 

08/04 II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

7 30 

9 30 

11 30 

 

 

 

 

 

 

17 00 

+ Jerzy Szulc – 8. Msza św. gregoriańska  

+ Danuta (25. rocznica śmierci) i Henryk Cichy 

1) w intencji członków Apostolstwa Dobrej 

Śmierci 

2) + Wiktoria i Karol Miąsik 

3) za parafian 

4) + Władysław i Bronisława Pyra w rocznicę 

śmierci 

5) + Anna Piątek 

+ Stanisława i Ludwik Domoń  

 
 

Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; Nakład: 230 egz. Adres: 

ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów, Redaktor 
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