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4. Niedziela Zwyk³a

O f i a r u j ê  C i ,  P a n i e

M o j e  o b a w y  o  j u t ro ,  p r z y j m i j  P a n i e .
M o j ¹  r a d o œ æ  z  n o w e g o  d n i a ,  p r z y j m i j  P a n i e .

M o j e  d o l e g l i w o œ c i ,  p r z y j m i j  P a n i e .
M o j ¹  d ro g ê  ¿ y c i a ,  p r z y j m i j  P a n i e .

M ó j  u œ m i e c h  n a  c o  d z i e ñ ,  p r z y j m i j  P a n i e .
M o j e  z a g u b i e n i e ,  p r z y j m i j  P a n i e .

M o j e  d o b re  w s p o m n i e n i a ,  p r z y j m i j  P a n i e .

Z a œ p i e w a l i  D z i e c i ¹ t e c z k u
Wierny tradycji Ko-

œcio³a Katolickiego, ufa-
j¹cy w moc Bo¿ej ³aski
Chór naszej parafii,

w okresie kolêdowania wyst¹pi³ –
jak co roku – z cyklem koncertów
Bo¿onarodzeniowych. Zachwycaj¹-
ce piêknem, tkliwe polskie kolêdy
w naszym wykonaniu zabrzmia³y
w tym roku przede wszystkim
w wadowickich koœcio³ach i kapli-
cach znajduj¹cych siê na terenie Pa-
pieskiej Parafii, ale nie tylko.

Rozpoczêliœmy Koncertem Kolêd
wykonanym w Kaplicy Nazareta-
nek w Wadowicach, w niedzielê 30
grudnia 2012 r., czyli w Œwiêto
Œwiêtej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa. W niedzielê 6 stycznia
2013r., w Œwiêto Objawienia Pañ-
skiego kolêdowaliœmy w naszej Ba-
zylice po Mszy Œwiêtej o 10.30.
W Niedzielê Chrztu Pañskiego 13  Wies³awa Kozub – chórzystka

stycznia 2013 r. odwie-
dziliœmy z kolêd¹ koœció³
w Choczni, a tydzieñ
póŸniej – w niedzielê 20 stycznia
2013 r. mieliœmy zaszczyt uczestni-
czyæ w wadowickich uroczystoœciach
koñcz¹cych Rok Jubileuszowy Ksiê-
¿y Pallotynów z okazji 50-lecia ka-
nonizacji œw. Wincentego Pallotiego
– Za³o¿yciela „Pallotynów”. Ostatni
w tym roku œwi¹teczny Koncert Ko-
lêd wykonaliœmy w Kaplicy Sióstr
Albertynek we wtorek 22 stycznia
o 16.30.

Z ca³ego serca dziêkujemy wszyst-
kim, którzy pomogli nam w zorgani-
zowaniu tych kilku œwi¹tecznych
wystêpów. Mamy nadziejê, ¿e nasz
œpiew by³ œwiadectwem wiernoœci
Bo¿emu S³owu, które coraz bardziej
rozpala nasze serca i wprawia nas
w twórcze dzia³anie pomagaj¹ce
z wiar¹ prze¿yæ okres Bo¿ego Naro-
dzenia.

Micha³ Koœciuk, syn £ukasza i Anety
Igor Ko³ek, syn Macieja i Renaty
Nikodem Hrapkiewicz, syn Grzegorza i Eweliny
Nadia Jasiñska, córka Bart³omieja i Weroniki

Z radoœci¹ informujemy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci
przyjê³y Sakrament Chrztu:Chrzest Œw.

Módlmy siê za te dzieci,

aby wzrasta³y w wierze

dla chwa³y Boga

i Koœcio³a Powszechnego.
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S³owo na niedzielê

Oto s³owo Pañskie

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI PRORO-
KA JEREMIASZA
Jr 1, 4-5.17-19  Powo³anie proroka

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 12, 31-13,13 Hymn o mi³oœci

B ê d ê  w y s ³ a w i a ³  p o m o c  T w o j ¹ ,  P a n i e .
EWANGELIA:   £k 4, 21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie

W Nazarecie w synagodze, po czy-
taniu z proroctwa Izajasza, Jezus po-
wiedzia³: «Dziœ spe³ni³y siê te s³owa
Pisma, któreœcie s³yszeli». A wszy-
scy przyœwiadczali Mu i dziwili siê
pe³nym wdziêku s³owom, które p³y-
nê³y z ust Jego. I mówili: «Czy¿ nie
jest to synJózefa?».

Wtedy rzek³ do nich: «Z pewno-
œci¹ powiecie Mi to przys³owie: „Le-
karzu, ulecz samego siebie”; doko-
naj¿e i tu w swojej ojczyŸnie tego,
co wydarzy³o siê, jak s³yszeliœmy,
w Kafarnaum».

I doda³: «Zaprawdê powiadam
wam: ̄ aden prorok nie jest mile wi-
dziany w swojej ojczyŸnie. Napraw-
dê mówiê wam: Wiele wdów by³o

w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy
niebo pozostawa³o zamkniête przez
trzy lata i szeœæ miesiêcy, tak¿e wiel-
ki g³ód panowa³ w ca³ym kraju;
a Eliasz do ¿adnej z nich nie zosta³
pos³any, tylko do owej wdowy w Sa-
repcie Sydoñskiej. I wielu trêdowa-
tych by³o w Izraelu za proroka Eli-
zeusza, a ¿aden z nich nie zosta³
oczyszczony, tylko Syryjczyk Na-
aman».

Na te s³owa wszyscy w synagodze
unieœli siê gniewem. Porwali siê
z miejsca, wyrzucili Go z miasta
i wyprowadzili a¿ na stok góry, na
której ich miasto by³o zbudowane,
aby Go str¹ciæ. On jednak przeszed³-
szy poœród nich oddali³ siê.

Uwierzyæ Chrystusowi dzisiaj

Amerykañski pisarz L.C. Douglas
w swojej ciesz¹cej siê du¿¹ poczyt-
noœci¹ powieœci Szata, której akcja
toczy siê w czasach Chrystusa, opo-
wiada jak to jeden z Jego uczniów
rozmawia z rzymskim trybunem
o Jezusie. Ludzie z Nazaretu – wspo-
mina uczeñ – nigdy Go nie docenia-
li. Wiesz, jak to bywa. Nikt nie jest
prorokiem we w³asnym kraju. Naza-
rejczycy mówili: „Sk¹d¿e ten cz³o-
wiek mia³by posi¹œæ m¹droœæ? Czy¿

nie wyrós³ wœród nas?” Na to za-
œmia³ siê trybun: „Widocznie nie
maj¹ zbyt wysokiego mniemania
o sobie”. Istotnie, miasteczko Naza-
ret nie mia³o w tamtych czasach zbyt
dobrej opinii w ojczyŸnie Zbawicie-
la. Kiedy Aposto³ Filip, spotkawszy
swego przyjaciela Natanaela z rado-
œci¹ obwieœci³, ¿e widzia³ Jezusa
z Nazaretu, ostro¿ny Natanael odpo-
wiedzia³ z pow¹tpiewaniem: Czy¿
mo¿e byæ co dobrego z Nazaretu?

W przysz³¹ niedzielê  rozpoczynamy 40-to godzinne nabo¿eñstwo eucharystyczne.
Po ka¿dej mszy œw. adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. Parafian prosimy, aby
poczuli siê wewnêtrznie zobowi¹zani do adoracji, na któr¹ zapraszamy w nastêpuj¹-
cym porz¹dku:

REJONY do 40-go godzinnego nabo¿eñstwa

Niedziela 10 lutego
godz. 14.00 rejon I - Roków,
ul. Miedzne
godz. 15.00 rejon II- Ulice Zaskawia
godz. 16.00 rejon III, IV i V
ul. Batorego oraz bloki 19, 21, 23,
27, 31 ul. £azówka i os. Widok,
godz. 17.00 rejon VI os. Piastow-
skie i ul. Brzostowskiej

Poniedzia³ek 11 lutego
godz. 9.00 rejon VII ul. Wojska
Polskiego i os. S³oneczne
godz. 10.00 rejon VIII, IX, X
os. Westerplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, pl. We-
sterplatte
godz. 11.00 rejon XI, XII ul. Kra-
kowska, Zatorska, M.Wadowity,
pl. Boh. Getta, Piaskowa, Mydlarska,
Gimnazjalna, Pu³askiego, Barska, Wi-
œniowa,
godz. 13.00 rejon XIII ul. Gra-
niczna, Olbrychta, Nowobilskich,
Ady Sari, Nikliborca, os. £¹ki
godz. 14.00 rejon XIV, XV ul. Mic-
kiewicza, ul. Sadowa
godz. 15.00 rejon XVI, XVII
ul. S³owackiego, Iwañskiego, Krasiñ-
skiego, ul. Trybunalska, ¯wirki i Wi-
gury, Sobieskiego, Jagielloñska,

pl. Koœciuszki, Spadzista, Szpitalna,
al. Wolnoœci,
godz. 16.00 dzieci szkolne
godz. 17.00 rejon XVIII ul. Kar-
melicka,

Wtorek 12 lutego
godz. 9.00 rejon XIX, XXII
pl. Jana Paw³a II, al. MB Fatimskiej,
Poprzeczna, Cicha, ul. Podstawie,
Nadbrze¿na,
godz. 10.00 rejon XX, XXI
os. M.Wadowity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
godz. 11.00 rejon XXIII os. Jed-
noœæ, ul. Kochanowskiego, os. Jesio-
nowe,ul. Legionów, ¯eromskiego,
Nieca³a, Fabryczna, Chopina, M³yñ-
ska, Pi³sudskiego, Lwowska,
godz. 13.00 rejon XXIV ul. Sien-
kiewicza, Teatralna, Wojty³ów, Ko-
œcielna,
godz. 14.00 rejon XXV os. XX-le-
cia 1, 2, 3, 4,
godz. 15.00 rejon XXVI os. XX-
lecia 5, 6, 7, 8,
godz. 16.00 m³odzie¿ gimnazjalna
godz. 17.00 rejon XXVII,XXVIII,
XXIX, XXX os. XX-lecia 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

ks. Proboszcz
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Poniedzia³ek 04 lutego
   6.00 Œp. Jaros³aw Seremet
  6.45 Œp. Andrzej Byrski
  7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Józefa
  8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo

B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz

12.00 Œp. Barbara Zemanek
18.00 Œp. Janina Piskorz

Œp. Tadeusz Paw³owski
Wtorek 05 lutego
  6.00 Œp. Józefa Sordyl

Œp. Kazimierz Musia³
  6.45 Œp. Helena Bik

Œp. Jan Ochocki
  7.30 Œp. Janina Piskorz
  8.00 Œp. Barbara Zemanek
12.00 Œp. Teresa Janik, Franciszek Dziaduœ
18.00 Œp. Agata Jurczak-Kordek i zm. z rodziny

Œp. Zbigniew Suknarowski
Œroda 06 lutego
  6.00 Œp. Halina Zmys³owska

Œp. W³adys³aw, Justyna i Wojciech Stanek
  6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Karola

P³oszczyca z okazji 7 urodzin
  7.30 Œp. Janina Piskorz
  8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo

B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz

12.00 Œp. Wies³aw Opyrcha³
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Stanis³aw £opatecki - 1 r.œm
Œp. Zofia Susek
Œp. W³adys³awa Gêbczyk
Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp.  Jaros³aw Seremet
Œp. Krystyna Knapik
Œp. Kazimierz Musia³
Œp. Wojciech Miarka
Œp. Stanis³awa Kalamus
Œp. Maria Stanik
Œp. Wojciech Kmita
Œp. Kazimierz Wolanin
Œp. Barbara Zemanek
Œp. Ludwik Piwowarczyk
Œp. Marian, Krystyna z rodzicami
Œp. Emil ̄ aba
Œp. Wanda Gwizdalska
Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Irena Fr¹czek

Œp. Petronela Szatan
Œp. Stanis³awa Skoczylas
Œp. Czes³aw Byrski
Œp. Stanis³awa Byrska - 6 r.œm.
Œp. Marian Homel
Œp. Marianna, Stanis³aw KaŸmierczak
Czwartek 07 lutego
  6.00 Œp. Barbara Zemanek
  6.45 Œp. Jaros³aw Seremet
  7.30 Œp. Zbigniew Suknarowski
  8.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
12.00 Œp. Antoni, Stanis³aw Chrapusta

Œp. Wac³aw D¹browski
18.00 Œp. Janina Piskorz

Œp. Janina Brañka
Pi¹tek 08 lutego
  6.00 Œp. Stanis³awa Kalamus
  6.45 Œp. Jaros³aw Seremet
  7.30 Œp. Janina Piskorz

Œp. Wojciech Kmita
  8.00 Œp. Mieczys³aw K³obuch - 25 r.œm.
12.00 Œp. Barbara Zemanek
18.00 Œp. Anna Tabak

Œp. Janina, Franciszek z dzieæmi
Sobota 09 lutego
  6.00 Œp. Tadeusz Paw³owski
  6.45 Œp. Zbigniew Suknarowski
  7.30 Œp. Janina Piskorz

Œp. Halina
  8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo

B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz

12.00 Œp. Barbara Zemanek
18.00 Œp. Józef Ogieg³o

Œp. Anastazja i Józef Michta i zmarli
z rodziny, Stanis³aw i Stanis³awa
Maœlanowie oraz za zmar³ych z rodziny

Niedziela 10 lutego
  6.00 Œp. Janina Piskorz
  7.30 Œp. Barbara Zemanek

O zdrowie i b³. Bo¿e dla czlonków ̄ ywego
Ró¿añca, ich rodzin i ks. Opiekuna

 9.00 Œp. Adolf Gonet - 18. r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Pawe³ Kurek - 6 r.œm.
10.30 Œp. Alojzy Kumorowski
12.00 Œp. Zofia i Edward Skiba
13.30 Roczki

Za Parafian
18.00 Œp. Karol Laskowski

4. Niedziela Zwyk³a - 03 lutego 2013

Intencje mszalne:

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Ks. Proboszcz

My, ¿yj¹cy w XXI wieku, co uwa-
¿amy za najbardziej wartoœciowe
w ¿yciu? Jakie pragnienia, jakie cele
uznajemy za najwa¿niejsze? Gdyby
tak Chrystus przechodzi³ ulicami
Wadowic i drogami s¹siednich miej-
scowoœci, o czym by mówi³? Czy
o tym, o co zabiegamy ka¿dego dnia?
Nie! Mówi³by o tym, ¿e najwa¿niej-
sze jest budowanie lepszego œwiata
ni¿ jest on dzisiaj. O tym te¿ mówi
Jego Koœció³.

Wa¿ne to spostrze¿enie, bo s³ychaæ
g³osy, ¿e Koœció³ powinien z³agodziæ

g³oszone zasady, akcentowaæ g³ów-
nie optymistyczne treœci Ewangelii,
obietnice raczej ni¿ zakazy, pob³a¿a-
nie dla wszystkiego co ludzkie, nie
zaœ ograniczenia i groŸby. Jeœli tego
nie czyni, wówczas postêpujemy
jak owi ewangeliczni nazarejczy-
cy: ka¿emy Jezusowi odejœæ z na-
szego ¿ycia i nie mieszaæ siê do
naszych spraw. A byæ dzisiaj praw-
dziwym Chrzeœcijaninem nie tylko
z metryki i od œwiêta, znaczy zawie-
rzyæ Chrystusowi i ¿yæ zgodnie
z wyznawan¹ wiar¹.

1. Dziœ o godz. 17.30 nieszpory.
Zapraszamy.

2. W sobotê wadowiccy przewod-
nicy organizuj¹ bezp³atn¹ wycieczkê
dla dzieci do Czernej. Zapisy w kan-
celarii parafialnej. Przy zapisie nale-
¿y podaæ adres i PESEL. Wyjazd
o godz. 9.00 z parkingu przy ul. Sien-
kiewicza.

3. Od przysz³ej niedzieli rozpoczy-
namy 40-godzinne nabo¿eñstwo eu-
charystyczne, które bêdzie trwa³o
przez poniedzia³ek, wtorek przed
Œrod¹ Popielcow¹. Zachêcamy wier-
nych do licznego udzia³u w adoracji.

4. W sobotê 16 lutego pielgrzymu-
jemy na Jasn¹ Górê. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 35 z³.

5. Œwiêci tego tygodnia: we wto-
rek – wspomnienie œw. Agaty, dzie-

wicy i mêczennicy, w œrodê – wspo-
mnienie œwiêtych mêczenników
Paw³a Miki i Towarzyszy.

6. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ
¿yczymy wszystkim obfitoœci ³ask
od Jezusa bogatego w mi³osierdzie.
Matce Bo¿ej, za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, Pa-
trona Wadowic, polecamy opiece
wszystkich Solenizantów i Jubilatów
nadchodz¹cych dni.

7. W tym tygodniu z naszej wspól-
noty odeszli: Zdzis³aw Tabak, Zbi-
gniew Wójcik, Zygmunt £udzik, Ste-
fania Pijanowska, Czes³aw Lurka,
Mieczys³aw Michalski. Wieczny od-
poczynek racz im daæ Panie, a œwia-
t³oœæ wiekuista niechaj im œwieci.
Amen.
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ks. Infu³at

Jak tam po kolêdzie? – Rozbity œwiat

Ju¿ od wielu lat, w przedostatnim
tygodniu stycznia, w Koœciele mo-
dlimy siê o jednoœæ rozbitego chrze-
œcijañstwa. Jezus Chrystus za³o¿y³
jeden, œwiêty, powszechny i apostol-
ski Koœció³. Niestety s³aboœæ ludzka
zniszczy³a pragnienia Za³o¿yciela.
Wspólnota Chrystusa w przeci¹gu
2 tysiêcy lat ulega³a podzia³owi. Ten
bolesny proces równie¿ dokonuje siê
w naszych czasach. Przecie¿ lefebry-
œci s¹ od³¹czon¹ od Koœcio³a wspól-
not¹, która nie uznaje uchwa³ Sobo-
ru Watykañskiego II. A có¿ powie-
dzieæ o wyros³ej na naszych oczach
sympatyzuj¹cej z ks. Piotrem Natan-
kiem wspólnoty. Na szczêœcie rów-
nie¿ w naszych czasach jesteœmy
œwiadkami przyp³ywu do Koœcio³a
Chrystusowego okreœlonych grup,
tak z Koœcio³a anglikañskiego, pro-
testanckiego jak i prawos³awnego.
Te wiadomoœci bardzo nas ciesz¹,
odchodzenie napawa nas wielkim
smutkiem.

¯yjemy w rozdartym œwiecie, a tak-
¿e w rozbitej Polsce. Wszystkie gru-
py i ich przywódcy chc¹ tylko dobra
dla innych. Maj¹ recepty na szczê-
œliwe ¿ycie. Tylko oni uwa¿aj¹, ¿e
mog¹ wybawiæ ludzi od ró¿norakich
nieszczêœæ. Mniemaj¹, ¿e s¹ w sta-
nie spe³niæ najró¿norodniejsze ludz-
kie pragnienia i ¿yczenia.

W tym roku chodz¹c po kolêdzie
boleœnie odczu³em wzrost rozbitych
rodzin i ma³¿eñstw. W wielu rodzi-
nach nie by³o wszystkich domowni-
ków na kolêdzie. Czêsto s³ysza³em:
tatuœ, m¹¿, czy te¿ mamusia, ¿ona,
albo syn czy córka wyjechali za prac¹
do…  I tu s¹ najczêœciej wymieniane
ró¿ne kraje Europy, a nawet i innych
kontynentów. Ostatnie lata w naszej
OjczyŸnie charakteryzuj¹ siê coraz
wiêkszym bezrobociem. Równie¿
w Wadowicach ten problem jest bar-
dzo bolesny, a w niektórych domach
drastyczny. Nie pomaga wykszta³ce-
nie czy konkretny zawód. Nie ma
w Wadowicach dla nich pracy. Jeœli
ktoœ mówi, czy pisze, ¿e papieskie
miasto ma wyj¹tkowo du¿o miejsc
pracy – jest w wielkim b³êdzie. Na-
wiedzaj¹c w tym roku rodziny po ko-
lêdzie nieustannie s³ysza³em du¿e na-
rzekanie. M³odzi, wykszta³ceni lu-
dzie szukaj¹c pracy opuszczaj¹ Wa-
dowice. Niejednokrotnie mówi¹:
„w tym mieœcie brak perspektyw na
przysz³oœæ”. Zastanawiaj¹c siê nad
tym bardzo trudnym problemem –
duma³em, ¿e obowi¹zkiem w³adz
i to tych z najwy¿szej pó³ki, a¿ do

najni¿szej – jest troska, by w tych
kryzysowych czasach tworzyæ miej-
sca pracy. Dawaæ mo¿liwoœci zarob-
ku, dziêki któremu mo¿na utrzymaæ
rodzinê. Bolesne równie¿ s¹ w dzi-
siejszej Polsce dysproporcje w zarob-
kach pomiêdzy tymi, którzy dostaj¹
bardzo du¿o i jeszcze s¹ wyró¿niani
premiami, a ludŸmi, którzy pracy nie
maj¹ lub zarabiaj¹ bardzo ma³o.
Wspominam, ¿e wyrasta³em w cza-
sach, gdy czêsto mówiono o walce
klasowej. Tak¿e i dzisiaj daje siê we
znaki ludziom wielka nierównoœæ
spo³eczna.

Rozbita rodzina, w której ojciec lub
matka szuka œrodków utrzymania
poza Ojczyzn¹ – jest wielkim drama-
tem naszych czasów. Dodaæ na tym
miejscu trzeba tak¿e wzmagaj¹ce siê
rozbicie rodziny poprzez wzrastaj¹c¹

liczbê rozwodów. Zauwa¿am w tym
wzglêdzie du¿e otêpienie wra¿liwoœci
etycznej naszych parafian. Ju¿ w co-
raz mniejszej liczbie nasza spo³ecznoœæ
uwa¿a, i¿ rozwód jest wielkim drama-
tem tak dla ma³¿onków, jak i dzieci.
Jest klêsk¹ narodu i Koœcio³a.

Na skutek rozbicia rodziny musi ku-
leæ wychowanie m³odego pokolenia.
Z wielk¹ trosk¹ patrzê, ¿e  w rozbi-
tych rodzinach daje siê zauwa¿yæ brak
wzorców religijnego kszta³cenia. Na
szczêœcie spotka³em takie wspólnoty
rodzinne, gdzie brak rodzica mobili-
zuje tym bardziej drug¹ stronê do do-
brego wychowania dzieci. Niejedno-
krotnie du¿¹ pomoc¹ w trosce o dzie-
ci s¹ dziadkowie. Dziêkujê Bogu za te
pozytywne œwiadectwa.

Œp. Emil ¯aba, ur. 1941r., zam. Os. M. Wadowity

Œp. Wanda Gwizdalska, ur. 1925r., zam. ul. Sadowa

Œp. Wojciech Miarka, ur. 1955r., zam. ul. Zaskawie

Œp. Leszek Hojnic, ur. 1947r., zam. ul. Wadowity

Œp. Julia Kurek, ur. 2009r., zam. ul. Sadowa

Œp. Krzysztof Morawiec, ur. 1959r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Julia Kulig, ur. 1924r., zam. pl. Obr. Westerplatte

Œp. Irena Wakulczyñska, ur. 1924r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Zdzis³aw Tabak, ur. 1932r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Zbigniew Wójcik, ur. 1960r., zam. ul. Z. Starego

Œp. Zygmunt £udzik, ur. 1947r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Stefania Pijanowska, ur. 1934r., zam. ul. Batorego

Œp. Czes³aw Lurka, ur. 1935r., zam. Os. Wadowity

Œp. Mieczys³aw Michalski, ur. 1939r., zam. Roków

Pogrzeb

Dobry Jezu,

a nasz Panie,

daj im wieczne

spoczywanie!


