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W 2016 r. PRZEZ CHRZEST
ZOSTA LI WŁĄCZENI DO
KOŚCIOŁA:
Laura MAŃKA, c. Łukasza i Justyny
Aleksander TERLECKI, s. Michała
i Małgorzaty
Mikołaj KOPERSKI, s. Łukasza i Moniki
Piotr SKOWRONEK, s. Tadeusza i Danuty
Adam DOMAGAŁA s. Krzysztofa i Alicji
Kacper SZEWC, s. Łukasza i Katarzyny
Dominik BANASIAK, s. Roberta i Katarzyny
Malwina RADZISZEWSKA, c. Macieja
i Doroty
Mikołaj MIZIA, s. Mariusza i Anny
Tymon CHŁOPEK, s. Tomasza i Kamili
Kornelia WRÓBLEWSKA, c. Wojciecha
i Aleksandry
Antoni WRÓBLEWSKI, s. Wojciecha
i Aleksandry
Marcelina KUCIA, c. Patryka i Pauliny
Alan GRZESZCZAK, s. Przemiysława i Emilii
Szczepan DĘBIŃSKI, s. Grzegorza i Renaty
Adam TRZEŚNIEWSKI, s. Macieja i Pauliny
Marcel BAGIŃSKI, s. Tomasza i Pauliny
Emilia STRYJAK, c. Michała i Marty
Kajetan MARKIEWICZ, s. Macieja
i Magdaleny
Lena GRUSZKA,cc. Piotra i Joanny
Bruno KACZYŃSKI, s. Michała i Aleksandry
Alicja CHWAŁEK, c. Andrzeja i Agnieszki
Nikola PLASKACZ, c. Łukasza i Kamili
Barbara KOSZTOWNIAK, c. Michała
i Katarzyny
Pola SZOKALSKA, c. Arkadiusza i Pauliny
Zoja NAJBOROWSKA, c. Krzysztofa i Kamili
Laura WYTRWAŁ, Jarosława i Patrycji
Wiktoria ŻUREK, c. Sławomira i Ewy
Adam KOTLARZ, s. Piotra i Edyty
Lena GNIEWSKA-KOGUT, c. Przemysława
i Estery
Kacper KOLANKIEWICZ, s. Adama i Andżeliki
Paweł KO)LANKIEWICZ, s. Adama i Andżeliki
Oliwia HABIGER, c. Tomasza i Marty
Oliwia MAZUR, c. Przemysława i Beaty
Jakub STANEK, s. Tomasza i Katarzyny
Antoni SZOKALSKI, s. Mariusza i Karoliny
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
zawarli:
Renata TRZECIAK
i Tomasz SNOPCZYŃSKI
Martzena OLEJNIK i Błażej GUT
Marta TOMES i Przemysław ŚLEPAK
Dawid MASTERNAK i Kamila
KORZENIOWSKA
Magdalena WALCZAK i Marcin MAKSYMIEC
Agnieszka BYRA i Maciej JURGULIŃSKI
Aleksandra KONTEK i Krystian SZYMANIK
Małgorzata CIEŚLAK i Damian SMOLAK
Monika GAJEWSKA i Paweł PIENIAK
Magdalena LISOWSKA i Robert TOMKÓW
Dorota CHRZANOWSKA i Marcin
ROMANOWSKI
Joanna SAWICA i Grzegorz KRAWCZYK
Marlena GROSIECKA i Aleksander
PIASECZNY
Aleksandra CICHOŃ i Marcin GRZEŚKOWIAK
Katarzyna SOBIERAJ i Tomasz ADAMSKI
Aleksandra SZYDEŁKO Marcin SZCZERBA
Joanna MACIEJEWSKA i Piotr GRUSZKA

n Na początku nowego roku
2016, odbyło się w naszej parafii WSPÓLNE KOLĘDOWANIE. Wystąpiły różne grupy.
Byli w śród nich nasi ministranci z klerykami, dwie rodzinki, grające na trąbkach,
dzieci z parafialnej świetlicy,
schola, a także dzieci i młodzież szkolna z panią katechetką. Koncertował również
chór seniorek z naszego klubu.
n REKOLEKCJE
WIELKOJedna z grup dzieci do I Komunii św.
POSTNE
odbywały
się
w dniach od 6 do 10 marca
młodzieży sakramentu bierzmowania. Wsłubr. Prowadził je o. Roman Bakalarz, przeor chiwaliśmy się w słowa naszego Pasterza i
klasztoru dominikańskiego w Borku Starym dziękowaliśmy Boga za łaskę przynależenia
k. Rzeszowa. Na spotkania rekolekcyjne dzie- do Kościoła.
ci ze S. P. 98 przychodziły w dwóch grupach n W niedzielę, 19 czerwca, odbywał się
rano, natomiast młodzież z Gimnazjum Nr 2 w naszej parafii FESTYN RODZINNY. Po Mszy
- w południe.
św. przez całe popołudnie, było wiele atrakn W ostatni piątek W. Postu, w dniu 18 mar- cji w ogrodzie parafialnym. Dziękujemy za
ca, nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ odpra- wszelką pomoc, jak również wszystkim darwialiśmy na ulicach Psiego Pola. Wielu Para- czyńcom.
fian, także dzieci, wzięło w niej udział.
n Przez pierwsze dwa tygodnie wakacji,
n W ramach PEREGRYNACJA SYMBOLI ŚDM wychowawcy z naszej świetlicy, zorganizowali KOLONIA nad morzem w Dąbkach,
dla 30 dzieci i młodzieży. Wśród wielu
atrakcji i zabaw, nie zabrakło spotkań
formacyjnych i modlitwy.
n 10 lica br., jak co roku, odbyła się PIELGRZYMKA RODZINY RADIA MARYJA na
Jasną Górę. Była to już 25 pielgrzymka.
Wśród ogromnej rzeszy modlących się
na Jasnej Górze, była grupa naszych parafian, którzy włączyli się w to dziękczynienie Opatrzności Bożej, za katolickie
media.
n W dniu 21 lipca br. , w ramach Światowych Dni Młodzieży, przybyła do naszej
Z pielgrzymki naszych Seniorów
parafii MŁODZIEŻ Z KANADY, z diecew naszej diecezji, w dniu 9 kwietnia, wie- zji Hamilton. Ponad 40 osób, z ks. Wojciechem
lu Parafian, uczestniczyło w trzygodzinnej Kuźmą, zostali powitani przez nasz sztab
adoracji tych Symboli (Krzyża i Ikony). Wie- ŚDM, pod kierownictwem Piotra Batoga. Zaczorem odwiedził nas ks. bp Andrzej Siemie- mieszkali u rodzin. Nasi Pielgrzymi uczestniewski.
niczyli we Mszy św., poznawali odnowione
n PIERWSZA KOMUNIA ŚW. odbywała się 15 Psie Pole, wzięli udział w spotkaniu z mieszmaja. Ponad 50 dzieci, przygotowywanych kankami DPS-u prowadzonego przez siostry
przez panie katechetki (Jolantę, Aleksandrę marianki. Z naszymi Gośćmi, oraz z grupą
i Annę), a przede wszystkim przez swoich ro- młodzieży z Hiszpanii, która przybyła do sądziców, rozpoczęła życie sakramentalne.
siedniej parafii św. Kazimierza, modliliśmy
n Obchodziliśmy UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO się Drogą Krzyżową. W sobotę trzeciego
cd. na str. 3
CIAŁA. Jak co roku wyszliśmy z Najśw. Sakramentem na ulice Psiego Pola,
by publicznie wyznać wiarę
w obecność Chrystusa Pana.
n W niedzielę, 12 czerwca,
gościliśmy w parafii ks. bpa
Andrzeja Siemieniewskiego,
który przeprowadzał WIZYTACJĘ KANONICZNĄ. Ksiądz Biskup sprawował dwie Msze
św. Spotykał się z grupami,
także spotkał się z dziećmi.
Na Mszy św. o godz. 12.00
Ksiądz Biskup udzielił naszej Uczniowie SP 98 na rekolekcjach wielkopostnych
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Fatima

100 lat objawienia

L

Jezus mówił: "Wierzcie mi. Ja jestem drogą i prawda i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”.

ata 1916-1917 to jeden z najczarniejszych okresów, o jakich
będą pamiętać narody Europy. Najpotężniejsze państwa zmagały się w ludobójczej wojnie, Pierwszej Wojnie Światowej,
która pochłonęła miliony ofiar. W 1917 r. wybuchła rewolucja bolszewicka w Rosji, która z czasem przekazała i narzuciła dużej części ludzkości zasady ateizmu wraz z prześladowaniami religijnymi i zaprzeczeniem wartości duchowych człowieka.
W tych latach, w 1917r. w Fatimie (w środkowej Portugalii) objawiła się Najświętsza Dziewica. Najświętsza Matka Boga i wszystkich
ludzi przynosi trójce pastuszków orędzie pokoju, nadziei i miłości dla
całej ludzkości. Naród portugalski w tym czasie znajdował się w tragicznej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej. Zmieniały się
kolejne rządy, a problemy kraju pozostawały nie rozwiązane; częste
były rozruchy, a zaufanie ludności do rządzących znikome. Gospodarka znajdowała się w stanie całkowitego bankructwa. Były to lata,
w których prowadzono działania wojenne na dwóch frontach: europejskim, we Francji i kolonialnym, w Afryce.
Ludność Portugalii to prosty, uczciwy i pracowity naród, lecz pod
względem materialnym ubogi. W sprawach religii, bogaci siali nienawiść i nakłaniali do prześladowań Kościoła. Rządzący spodziewali się
rychłego wyeliminowania w Portugalii katolicyzmu. Dzieciom w szkołach kazano maszerować z napisami: „Ani Boga, ani religii”. I tam
w Portugalii, Najświętsza Dziewica wybiera troje skromnych pastuszków, by przekazać im swoje orędzie dla współczesnego świata. Trójka
zwyczajnych dzieci, niczym nie różniących się od swych rówieśników,
których jedynym
obowiązkiem było
pasienie trzódek
należących do
ich rodzin. Byli to:
Łucja, najstarsza
z nich (miała 10 lat),
Franciszek, kuzyn
Łucji i Hiacynta, siostra Franciszka.
cd. na str. 2

Bazylika – miejsce objawień.

Króluj nam Chryste

Pod koniec listopada roku 2016, w Krakow-

skich Łagiewnikach, uroczyście proklamowaliśmy narodowy AKT PRZYJĘCIA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA. A w następnym
dniu uczyniliśmy to we wszystkich parafiach.
Przyrzekliśmy Chrystusowi bronić Jego świętej czci i Jego boskiej chwały, pełnić Jego
wolę i strzec prawości sumień, troszczyć się o
świętość polskich rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci, jak również budować Jego
królestwo w naszym narodzie. Przyrzekliśmy
uroczyście, że będziemy czynnie angażować
się w życie Kościoła i strzec jego praw. W tych

pięciu przyrzeczeniach jest zawarty program
formacyjny, przede wszystkim pracy nad
sobą. Nie chodzi o jakieś spektakularne akty,
ale o poważne potraktowanie naszej wiary, zobowiązań, jakie wynikają z przyjętego
przez nas chrztu.
Na czym polega duchowość Chrystusowego
królestwa? Przede wszystkim koncentruje się
wokół trzech elementów:
1. Należna cześć, oddawana Chrystusowi,
Królowi świata. Wysławianie i należna cześć,
odbywa się przede wszystkim w modlitwie
(„Ojcze nasz, niech się święci imię Twoje,
nich przyjdzie Twoje królestwo”) i w litur-

gii. Pragnienie, aby wszystkie usta stworzeń,
z wdzięcznością za powołanie do istnienia i za
wielkie dzieła Jego miłosierdzia nad nami, oddawały należną cześć Bogu. Pan całego świat
godzien jest, abyśmy Mu oddawali należną
cześć. Spośród modlitw na szczególną uwagę
zasługują Psalmy Pisma św.
2. Poznawanie i głoszenie prawdy o Jego
królowaniu nad światem. Dla jakich racji należy poznać i uznać prawdę o Chrystusie Królu? Ponieważ Królestwo Boże ma inną naturę
niż królestwa tego świat, ale jest wśród nas
i w nas, w naszych sercach.
3. Życie prawem miłości i praktykowanie
cd. na str. 2

Fatima, 100 lat objawienia
cd. ze str. 1

Te dzieci, nie różniące się od innych, ale
wychowane w zdrowej wierze chrześcijańskiej
ich rodziców, zostały wybrane na małych posłanników wielkiego objawienia w Fatimie, dla
świata pozbawionego miłości, nadziei i pokoju. Pierwsze Objawienie Najświętszej Dziewicy
miało miejsce 13 maja 1917 r., niedzielny,
wspaniały, słoneczny dzień. Po mszy świętej
trójka pastuszków, zabrawszy jedzenie, poszła
ze swoim stadkiem do Cova da Ina, małej
doliny odległej o dwa kilometry od ich wioski Aljustrel.
Podczas, gdy owieczki pasły się spokojnie,
dzieci skończyły posiłek i zaczęły bawić się. Nagle, jak opowiada Łucja, „zobaczyliśmy światłość, jak gdyby błyskawicę. Postanowiliśmy
wrócić do domu... Jednak przeszliśmy tylko
kilka kroków z naszym stadkiem, gdy niedaleko przed nami ukazała się nad niewielkim
dębem Pani ubrana na
biało, jaśniejsza niż słońce,
otoczona światłością jasną
i lśniącą niczym szklana
kula wypełniona źródlaną
wodą, przez którą przenikają jaskrawe promienie”.
Wtedy Pani rzecze: „Nie
bójcie się, nie uczynię
wam nic złego”.„Skąd przychodzisz?”, pyta Łucja, także w imieniu swych kuzynów. „Przychodzę z Nieba”,
pada odpowiedź. „Czego
ode mnie pragniesz?”, pyta
nieco ośmielona Łucja.
„Prz ybywam prosić
was, żebyście przyszli tu
sześć razy z rzędu, 13-go
dnia każdego miesiąca,
o tej samej godzinie”. Po
czym Pani mówi dalej:„Czy
jesteście gotowi ofiarować się Bogu, by znosić
wszystkie cierpienia, które On zechce wam
zesłać, aby wynagrodzić za grzechy, jakimi ludzie go obrażają i na uproszenie nawrócenia
dla grzeszników?” „Tak, chcemy”, odpowiada
szczerze Łucja w imieniu wszystkich. „W takim
razie, będziecie musieli wiele wycierpieć, ale
łaska Boża będzie was wspierała”.
Potem biała Pani dodała: „Odmawiajcie
codziennie różaniec, by uprosić zakończenie
wojny i pokój dla świata”. „Spędziły popołudnie w Cova da Irfa i postanowiły nikomu
nic nie mówić o nadzwyczajnym zdarzeniu.
Mimo to, Hiacynta, najmłodsza z dzieci (miała
siedem lat), która po objawieniu cały czas wykrzykiwała: „Cóż za piękna Pani!”, tego samego
wieczoru wyjawiła sekret swej matce.
Był to początek dla dzieci i ich rodzin, tego
długiego okresu upokorzeń i cierpień, który
zapowiedziała Najświętsza Dziewica.
Niedowierzający ludzie wkrótce zaczęli się
z nich wyśmiewać.
Podczas kolejnych objawień, Dzieci usłyszały od Pani słowa, że Jej Niepokalane Serce
będzie naszą ucieczką i drogą prowadzącą do
Boga; że jest ono zranione grzechami, oczekujące pokuty i zadośćuczynienia. Wzywa do

pokuty za grzeszników. Zapowiada prześladowania Kościoła, cierpienie Ojca Świetego.
Prosi, aby odmawiały codziennie różaniec, by
wyprosić zakończenie wojny. 13 października
na ostatnie objawienie i zapowiedziany cud,
przyszło prawie 70 tys. ludzi. Wielu wysłanych
specjalnie, aby udowodnić oszustwo. W tym
dniu dzieci usłyszały „Jestem Matką Boską
Różańcową”. I na oczach wszystkich dokonał
się cud, który nazwano potem „ cudem wirującego słońca”. Widząc go wielu wyznawało swe
grzechy i się nawróciło. Na zakończenie należy dodać, że dwoje z tych dzieci, Franciszek
i Hiacynta, które jak pamiętamy zostały kanonizowani w 2000 r., wkrótce po objawieniach
zmarło. Natomiast Łucja w 1928 r. wstąpiła
do zakonu karmelitanek w Combrze. W dwutysięcznym roku przekazała Papieżowi tak
zwaną trzecią tajemnicę fatimską. Zmarła
w wieku 97 lat.
TRZECIA TAJEMNICA
FATIMSKA
Część osób mogła poczuć się zawiedziona treścią trzeciej części objawienia fatimskiego. To
dlatego, że trudno przyjąć
objawienie, które wzywa
do nawrócenia, zwłaszcza
że niektórzy oczekiwali czegoś sensacyjnego,
w rodzaju daty końca
świata. Tymczasem trzecia tajemnica fatimska
musi być rozpatrywana
w kontekście całego objawienia danego pastuszkom w Fatimie w 1917 r.,
które można streścić
w słowach: „Przyszłam
wam przekazać z Nieba:
Nie grzeszcie już! Nie obrażajcie więcej Mojego Syna Jezusa, który jest już tak bardzo
znieważany. Powróćcie do Boga przez wasze
nawrócenie, drogą modlitwy i pokuty”. Trzeci sekret fatimski dotyczy drogi Kościoła w XX
wieku oraz jego zmagania z systemami totalitarnymi. Proroctwo fatimskie zapowiedziało
niebezpieczeństwa komunizmu i hitleryzmu,
ale także ukazało drogi wyjścia: pokutę, przemianę serc, nawrócenie.
Naturą objawień prywatnych, takich jakie
miały miejsce w 1917 r. Fatimie, jest to, że
pomagają odczytać i zrozumieć to wielkie
Objawienie, które zostało spisane na kartach
Pisma Świętego. Nie dodaje niczego do objawienia publicznego, ale ukazuje sens, przybliża
Ewangelię, pomaga ją odczytać w kontekście
historycznym. Nie mają charakteru wiążącego
w takim stopniu, jak Objawienie zawarte w Piśmie św.
Trzecia tajemnica fatimska ukazuje męczeństwo, świadectwo chrześcijan XX wieku.
Niestety XX wiek był czasem męczenników.
Przez sto lat Kościół miał ich więcej, niż
przez poprzednie 19 stuleci. Za wyznawanie
wiary wciąż jeszcze przychodzi zapłacić cenę
życia.
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Bierzmowanie
Boże Ciało na Psim Polu
Odpust
Kolonia parafialna
Bp Jacek na Roratach
Młodzież z Kanady
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miłosierdzia. To wcielanie tajemnicy Chrystusowego królestwa w życie. Chodzi najpierw o
pełną miłości uległość wobec Króla i Pana. Nie
z lęku przed karą Bożą, ale z miłości do Boga,
jaką dziecko Boże jest zdolne okazywać swojemu Ojcu. Chodzi o takie sumienie, aby w każdej
sytuacji liczyć się z przykazaniem miłości Boga
i bliźniego, jak również z dziesięciorgiem przykazań. Budowanie królestwa Bożego nie jest
możliwe bez posłuszeństwa i służby, a więc
bez naśladowania Chrystusa. Niech Chrystus
kieruje naszym życiem.
Chodzi też o miłosierdzie – czyli najpierw o
otwarcie się na Miłosierdzie Boga, a więc doznawanie go, jak również o okazywanie innym
miłosierdzia – jakby przedłużanie miłosiernej

troski Boga o człowieka.
TYLKO W JEZUSIE JEST NASZE ZBAWIENIE.
Dlatego modlimy się słowami:
„Panie Jezu wierzę w Ciebie, wierzę że mnie
słyszysz i widzisz, bo mnie miłujesz. Staję przed
Tobą ze wszystkimi moimi problemami, z moją
słabościa, z moją chorobą ducha, z problemami
ciała – wszystko Tobie oddaję. Czynię to z ufnością, bo powiedziałeś: Nie zdrowi potrzebują lekarza, ale źle się mający. Przyjmij mnie i zbaw mnie
od grzechu i śmierci. Ty tylko masz moc zbawienia mnie. Chcę Ci służyć z radością. Gdy zdarzy
mi się znów upaść, być niewiernym, chcę wtedy
wracać do Ciebie wierząc że mi znowu przebaczysz
i pozwolisz zacząć od nowa. O Jezu, dziękuję Ci,
że mnie zbawiłeś. Jezu, jesteś moim Zbawicielem,
bądź również moim PANEM”.

Oraz poza naszą parafią
zawarli małżeństwo:
Ewelina KASIUK
i Przemysław SOBCZAK
Edyta ŻUCZKOWSK i Piotr KOTLARZ
Justyna TWARDOWSKA i Tomasz POŹNIAK
Aleksandra SZCZEPKOWSKA
Łukasz ŚWIERAD
Dorota GRUDZIEŃ i Arkadiusz GIBKI
Katarzyna SZYMOCHA i Tomasz KOT
Małgorzata
OSTRYCHACZ i Tomasz MICHALCZYK
Magdalena LASZKOWSKA i Krzysztof LEWKO
Karolina WIŚNIEWSKA i Jakub WALCZAK
Patrycja ŚLIŻEWSKA i Michał MOLICKI
Danuta CZAPLA i Waldemar STÓJKA
Katarzyna ZAWIERUCHA i Łukasz WÓJCIK
Paulina STAFIŃSKA i Bartłomiej ZIELIŃSKI
Beata BARAN i Dawid JANIUK
Monika BALICKA i Kamil KAPRAL
Anna PALUCH i Marek LENARTOWICZ
Klaudia WYRWAS i Łukasz WOŹNIAK
Paulina KASIUK i Oskar SZTYMELSKI
ZMARLI W CHRYSTUSIE PANU:
Lucjan PAJDOWSKI (1925 Krzywa;
6.01.2016.)
Andrzej KRANZ (1962 Ostrzeszów;
19.01.2016.)
Maria POWOLNA (1921 Huta; 26.01.2016.)
Henryk FOKSIŃSKI (1944 Biała; 30.01.2016.)
Genowefa KAPUŚCIŃSKA (1927 Nowe Kulki;
1.02.2016.)
Mieczysław SZOTA (1920 Łany W.; 5.02.2016.)
Waldemar GARLIKOWSKI (1958 Wrocław;
8.02.2016.)
Mieczysław ŻUBROWSKI (1928 Ciechanów;
9.02.2016.)
Piotr DZIEWIERZ (1933 Ociesęki; 25.02.2016.)
Kazimierz PIĄTEK (1959 Wr.; 22.02.2016.)
Stanisława GRYS (1928 Nyrków; 27.02.2016.)
Ewa DUCHNOWSKA (1954 Góra; 3.03.2016.)
Marian KONIECZNY (1933 Wolica;
10.03.2016.)
Krzysztof BIAŁEK (2016 Wr.; 20.02.2016.)
Jerzy HADWIG (1949 Wr.; 13.03.2016.)
Monika DOBROWOLSKA (1932 Mielec;
25.03.2016.)
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dnia wieczorem wzięli udział w koncercie na
stadione miejskim. W niedzielę Nasi Goście
włączyli się do Mszy św. parafialnej, która była
zarazem odpustową, ku czci naszych Patronów, w której przewodniczył ks. Piotr Jurzyk
z Kanady, drugi opiekun grupy. Pielgrzymi, do
Krakowa, wyjechali następnego dnia rano.
n W dniu 4 października, nasz KLUB SENIORA
zorganizował wycieczkę do Paradyża i Obry.
Pielgrzymi modlili się również przy najwyższej
Figurze Chrystusa Króla w Świebodzinie.
n W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI,15 października, grupa naszych parafian, pielgrzymowała pieszo do Trzebnicy. Pielgrzymi z rejonu Psiego Pola tworzyli grupę 20, której
przewodnikiem jest ks. Mariusz.
n W dniu 8 października, Zespół Szkół LZN,
obchodził 70-lecie. W programie jubileuszowych obchodów, była najpierw Msza św.

Henryk LISIK (1924 Siemianówka;
28.03.2016.)
Janina TRYBULSKA (1930 Zabłocie;
4.04.2016.)
Czesława KOWALCZYK (1929 Przeworsk;
10.04.2016.)
Edward KORNILUK (1949 Wr.; 16.04.2016.)
Jadwiga MAJEWSKA (1946 Wolbrom;
19.04.2016.)
Ryszard WOLNIAK (1954 Wr.; 6.04.2016.)
Krystyna GNIADEK (1944 Suków; 28.04.2016.)
Jadwiga BACZYŃSKA (1931 Warszawa;
1.05.2016.)
Kazimiera GRUZA (1932 Wola Korycka;
30.04.2016.)
Karolina SOBCZYK (1986 Wr.; 13.05.2016.)
Mirosław HAN (1946 Króle Duże; 16.05.2016.)
Zuzanna JANECZEK (1931 Zalesie;
16.05.2016.)
Jan BORYCKI (1957 Śliwice; 23.05.2016.)
Roman SIDOR (1929 Siedliska; 24.05.2016.)
Marian KUCHARSKI (1938 Zagajów;
30.05.2016.)
Adam KOSELA (1951 Widełki; 11.07.2016.)
Józef OGÓREK (1922 Piołunka; 14.07.2016.)
Marek GAWLIŃSKI (1941 Dębica;
221.07.2016.)
Wiesław PIASECKI (1949 Wr.; 7.08.2016.)
Bogusława SOWA (1959 Rzeszów;
28.08.2016.)
Zofia DOMINIK (2016 Wr.; 5.09.2016.)
Józefa TUMANOWICZ (1941 Tyśmienica;
19.09.2016.)
Ireneusz STARNOWSKI (1930 Łódź;
29.09.2016.)
Stanisława MIGASIEWICZ (1925 Sierakowo;
1.10.2016.)
Zofia MROSEK ((1939 Warszawa; 16.10.2016.)
Tadeusz ŻUKOWSKI (2016 Wr.; 12.10.2016.)
Stanisław ŻUKOWSKI (j.w.)
Wojciech SAWICKI (1929 Lubin; 25.10.2016.)
Henryk CZERNIAK (1953 Wr.; 25.10.2016.)
Czesława ŁĘCKA (1944 Orzechówka;
7.11.2016.)
Edward KORNILUK (1927 Wtulin;
26.11.2016.)
Czesława KUCHARSKA (1932 Łętownica;
3.12.2016.)
w naszej świątyni, którą koncelebrowali kapłani-absolwenci, pod przewodnictwem ks.
prof. Jerzego Machnacza.
n 19 listopada w Krakowie, w ogólnonarodowej uroczystości proklamacji AKTU PRZYJĘCIA
CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA, uczestniczyła
grupa naszych parafian, którzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pielgrzymowali wspólnie autokarem.
n W niedzielę 11.12.br. rozpoczęły się trzydniowe REKOLEKCJE ADWENTOWE. Przewodniczył w nich ks. Marcin Werczyński z Wrocławia.
n W ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia, rozpoczęliśmy wstawianie
NOWYCH OKIEN (17) w naszej pomocniczej
świątyni-kaplicy. Wygląd świątyni zasadniczo
się zmienił. Wcześniej zamontowaliśmy w kaplicy nowe schody. Łączny koszt tych remontów wynosi 74 tys. zł.

