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Ile pieniędzy ma Kościół
Kwestie finansowania Kościoła
i zarobki księży wciąż budzą emocje. A wiele środowisk od lat powtarza mit o bogactwie duchownych.
Raport KAI pokazuje, jaka jest
prawda na ten temat.

KAI i zaprezentowanego w Sekretariacie Episkopatu raportu „Finanse
Kościoła katolickiego w Polsce”,
w małej, liczącej niespełna tysiąc
osób, wiejskiej parafii w diecezji
tarnowskiej przeciętna wysokość
niedzielnej tacy to 487 zł. Ale już
w 3-tysięcznej parafii w diecezji biel
sko-żywieckiej - 2300 zł, zaś w dużej
miejskiej parafii w archidiecezji kato
wickiej - do 4 rys. zł.

Z dokumentu jasno wynika, że
w 80 proc. Kościół w Polsce
utrzymuje się z ofiar wiernych. Kościół jest tak bogaty, jak ofiarni
są wierni - mówi kard. Kazimierz
Nycz, przewodniczący Rady Eko- Nie są to jednak dane reprezenta
nomicznej Episkopatu.
tywne. Trzeba bowiem pamiętać,
że istnieją w Polsce parafie bardzo
Ponadto system finansowania Koś- biedne, żyjące na granicy ubóstwa,
cioła tworzą również: działalność jak np. Korytowo w diecezji szczegospodarcza instytucji kościelnych cińsko-kamieńskiej. - W pierworaz dofinansowanie ze środków szym roku pracy podczas pięciu
publicznych.
niedzielnych Mszy św. zbierałem
ok. 70 zł, dziś jest to ok. 150-200
Taca nie dla księdza
zł - mówi proboszcz, ks. Sławomir
Kokorzycki, który do niedawna
Niemal powszechne jest przeko- mieszkał w pralni, na poddaszu
nanie, że ofiary „na tacę” ludzie popegeerowskiego bloku.
dają księżom. I że „zyskują” oni
co niedzielę mnóstwo pieniędzy. Nie jest to przykład odosobniony.
Tymczasem z tacy, czyli dobrowol- W wielu przypadkach, jak podaje
nych ofiar wiernych, utrzymywana raport KAI, taca nie wystarcza
jest parafia, kościół i budynki na utrzymanie infrastruktury paparafialne, a nie jeden czy drugi rafialnej, czyli na opłaty za prąd,
duchowny. Przy czym dochody gaz, remonty czy wynagrodzenia
z tacy są bardzo zróżnicowane, dla pracowników. Zwłaszcza że
w zależności od regionu Polski. w niektóre niedziele parafie są
Jak wynika z opracowanego przez zobowiązane oddawać tacę na

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Wj 20,1-17
wyznaczone cele, np. opłaty na
rzecz kurii, seminarium, KUL,
na budowane kościoły, Caritas,
Fundusz Obrony Życia, misje,
stypendystów Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” itd. Do tego
kryzys gospodarczy powoduje, że
ofiary składane na tacę maleją.

Ogłoszenie przykazań Bożych

Poniżej średniej krajowej

EWANGELIA: J 2,13-25

Trzeba zatem wyraźnie oddzielić
pieniądze składane na tacę od tych,
z których utrzymuje się ksiądz.
Do duchownego bowiem trafiają
jedynie ofiary pochodzące z tzw.
stypendiów mszalnych, czyli ofiar
składanych przy zamawianiu Mszy
Św., oraz „iura stolae”, a więc
z okazji chrztu, ślubu, pogrzebu.
Łatwo więc policzyć, ile razy
w życiu dajemy pieniądze na utrzymanie konkretnego kapłana...
...Zarobki księży są przeznaczane
na pokrycie ich bezpośrednich wydatków, takich jak wyżywienie,
ubranie, transport, podróże, kultura, osobisty sprzęt elektroniczny
itp. Trzeba też pamiętać, że księża
z zarobionych pieniędzy płacą podwójne podatki. Z jednej strony
składają się na fundusz wspierania
dokończenie na str. 2

Droga Krzyżowa ulicami miasta Jarosławia
16. III. g. 19.30

REFREN PSALMU: Słowa Twe,
Panie, dają życie wieczne.
II CZYTANIE: 1 Kor 1,22-25

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał
tych, którzy sprzedawali woły,
baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie
bicz ze sznurków, powyrzucał
wszystkich ze świątyni...
...„Weźcie to stąd, a nie róbcie
z domu Ojca mego targowiska”...
...„Zburzcie tę świątynię, a Ja
w trzech dniach wzniosę ją na
nowo”...
...Gdy więc zmartwychwstał,
przypomnieli sobie uczniowie
Jego...
Kalendarz wydarzeń

25-28 Marca
Rekolekcje parafialne
ks. Włodzimierz Strogusz

2. IV. g. 18.00
Bierzmowanie
Bp Adam Szal

2. IV. g. 20.00

Marsz Światła
w hołdzie dla JP II
OO.Reformaci - Ratusz
Bp Adam Szal

Wyjście z placu przed kościołem NMP Królowej Polski, ulicą 3 Maja, Grodzką, Rynek - zakończenie na placu przed Kolegiatą.
Prowadzą: Parafia NMP Królowej Polski, Par. Chrystusa Króla, Siostry zakonne, Strażacy, Starosta, Wojsko, Służba Zdrowia, Policja, PWSTE, Burmistrz, Par. Miłosierdzia Bożego, Par. O. Dominikanów, Par.
O. Reformatów, Kolegiata.

Uroczystości
Katyńsko-Smoleńskie

13. IV. g. 11.00
Bp Marian Rojek
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Nowe Róże Dziecięce
Od wieków „Kościół walczył
...nie za pomocą wojsk i broni,
lecz głównie złu przeciwstawiał
siłę Różańca świętego, który
sama Matka Boża nauczyła św.
Dominika odmawiać i nauczyła
krzewić...” – te słowa zawarł
papież Leon XIII w encyklice
Magne Dei Matris. Na to wezwa-

- „zwykli odmawiać w ciągu
trzech dni każdego tygodnia piętnaście razy Modlitwę Pańską i sto
pięćdziesiąt razy Pozdrowienie
Anielskie na cześć Najświętszej
Maryi Panny, a modlitwy te i pozdrowienia nazywają różańcem.
Również poza Kolonią, w innych
miastach i miejscowościach bar-

Róża św. Franciszka
z Asyżu

których pragną swoim życiem naśladować. Niniejsze nowopowstałe wspólnoty to Róża Dziecięca
św. Cecylii (uczniowie klas VI b
i VI c – zelatorką jest Aleksandra
Hejsak), Róża Dziecięca Św.
Franciszka z Asyżu (uczniowie
kl. V a i V b – zelatorka Justyna
Ostafińska), Róża Dziecięca bł.
Jana Pawła II (kl. VI d i V d
– zelator Konrad Tomas) i Różą
bł. Matki Teresy z Kalkuty (kl.
III a, III b i IV d – zelatorką jest
Katarzyna Hejsak).

Jan Paweł II zachęcał każdego
z nas słowami, które wypowiedział
16 maja 2003 r.:  „Trzymajmy
mocno w dłoniach koronkę
Różańca, którego odmawianie
w dziejach Kościoła, przynosiło zawsze wraz ze wzrostem
w wierze szczególną opiekę nad
czcicielami Najświętszej Panny”.
Róża Różańcowa – to odpowiedzialność, ale to także Błogosławieństwo – nie bójmy się tej drogi, wyznaczonej przez Maryję.
Ks. Daniel

Róża bł. Jana Pawła II
nie odpowiedziała rzesza ludzi
całego świata, dla których troska
o pokój jest wartością nadrzędną.
W niejednym zakątku rozkrzewiły
się wspólnoty Różańcowe – Róże
Żywego Różańca. Historia tej
modlitwy sięga już wielu wieków.
W 1569 r. Pius V ustalił jednolitą
formę różańca składającego się
z trzech części po pięć tajemnic
każda. Natomiast od około 1600
r. datuje się zwyczaj włączania
do różańca trzech wezwań: wiary,
nadziei i miłości, o które modlimy
się na początku, odmawiając trzy

dzo wielu wiernych obojga płci
należy do tego bractwa”.
Wspólnoty żywego różańca istnieją od wielu lat także w naszej
parafii. Watro jednak zauważyć,
iż oprócz wspólnot dorosłych
powstają także w naszych czasach
coraz częściej Dziecięce Róże
Różańcowe. W środę popielcową
podczas wieczornej Mszy świętej
o godz. 18.00 w naszym Kościele
zostały pobłogosławione przez ks.
Prałata cztery nowe Wspólnoty
Różańcowe. Jest to naszą wielką

Róża św. Cecylii
Zdrowaś Maryjo.
16.10.2002 roku Jan Paweł II
poszerzył rozważania różańcowe
o pięć nowych tajemnic, które
nazywamy tajemnicami światła.
Warto jeszcze dodać, że pierwszy
poświęcony różańcowi dokument
papieski to wydana 30 maja 1478
bulla Pastoris aeterni Sykstusa IV,
zatwierdzająca bractwo różańcowe przy kościele Dominikanów
w Kolonii (w Niemczech). Członkowie tego bractwa - pisze papież

radością, iż uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 10 kierowani
przez swoich duszpasterzy (ks.
Radkiem i ks. Danielem) zechcieli również podjąć tę duchową
modlitwę, przez którą przed
Ojcem Niebieskim przez pośrednictwo Matki Najświętszej pragną
wstawiać się za sobą nawzajem.
Widzimy, że młodzież ma także
potrzebę wzajemnej modlitwy za
siebie dlatego poszczególne nowe
wspólnoty obrały sobie patronów
– świętych i błogosławionych,

Róża bł. Matki Teresy
z Kalkuty

Ile pieniędzy ma Kościół
dokończenie ze str. 1
89 mln zł z kwoty pochodzącej
z budżetu stanowił Fundusz Koś
cielny. - Istnieje dzisiaj potrzeba
zburzenia mitu narosłego wokół
Funduszu Kościelnego, który
został ustanowiony w 1950 r.,
w ramach rekompensaty za majątek zagrabiony Kościołowi.
Nie jest to dar ani łaska państwa
wobec Kościoła, tylko próba
oddania sprawiedliwości za to,
co zostało zabrane w PRL-u mówi kard. Kazimierz Nycz. Do
tej pory zwrócono tylko jedną
trzecią zagrabionego Kościołowi
majątku. Tymczasem rząd zapowiedział likwidację Funduszu.
- Mam nadzieję, że nie będzie to
jednostronna decyzja rządu, ale
że sprawa zostanie rozstrzygnięta
Kościół wspomaga państwo
w obustronnym dialogu - mówi
Z raportu KAI widać też wsparcie, kard. Nycz.
jakiego Kościół udziela państwu, wspomagając je w realiza Odpowiedzialni świeccy
cji różnych zadań społecznych,
edukacyjnych, charytatywnych Z raportu KAI wyraźnie wynika,
i kulturalnych. Można je osza że mitem jest przekonanie o bocować na kilka miliardów zł gactwie Kościoła i opływających
rocznie. - Olbrzymi jest wkład w luksusy duchownych. A kryzys
Kościoła w pomoc potrzebującym gospodarczy może spowodować
i najuboższym, co widać choćby niewydolność obecnego systemu
na przykładzie Caritas. Prowa- finansowania Kościoła. - Dlatego
dzimy na terenie całego kraju 9 trzeba szukać dróg jego reformy tys. punktów pomocy materialnej, uważa Marcin Przeciszewski, szef
psychologicznej oraz prawnej KAI, jeden z autorów raportu.
- mówi ks. Marian Subocz, dy- Odpowiadając na pytanie, ile
pieniędzy ma Kościół, warto
rektor Caritas Polska.
zastanowić się nad jeszcze jedną
Niektóre działania Kościoła na kwestią: kto ten Kościół stanowi.
rzecz społeczeństwa mają też Bo z całą pewnością nie tylko
wsparcie z budżetu państwa, duchowni, ale też świeccy. I to
w ubiegłym roku wyniosło ono oni są również odpowiedzialni
493 mln zł. W skali Polski nie za Kościół. Także w wymiarze
jest to dużo, gdyż tylko Caritas materialnym.
Milena Kindziuk
udziela ludziom pomocy o wartoś
ci 500 mln zł rocznie. Ponadto Niedziela nr 11/2012 /fragmenty/
księży emerytów, chorych kapłanów, na misje i na seminaria
duchowne, spłacają też swoje
wykształcenie z czasów seminarium
i przekazują datki na diecezjalne
dzieła charytatywne, np. dom
samotnej matki czy klasztory klauzurowe. Z drugiej strony płacą też
podatek na rzecz państwa. Urząd
Skarbowy wylicza im zryczałtowany podatek dochodowy, biorąc
za podstawę liczbę mieszkańców
w parafii (również tych, którzy
nie chodzą do kościoła). Natomiast księża zatrudnieni na umowę
o pracę podlegają takim samym
zasadom podatkowym, jak inni
pracownicy.
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Tenis stołowy

Świetlica „U KOLPINGA”

Udany wystep Kiełba!!!!

Korepetycje:

W dniach 2-4 marca w 80. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Wieliczce nasz zawodnik
wśród 48 zawodników najlepszych
w Polsce zajął bardzo dobre 9
miejsce. Na drodze stanął mu tylko
Lucjan Błaszyk - ikona Polskiego
tenisa stolowego. Drugi z naszych
zawodników Krzysztof Marcinowski zajął miejsce w przedziale
33-48.

matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek godz. 15.00), Maria
Konopelska (środa godz. 15.00);
język polski: Janina Fedan, język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek.

Radca prawny:
- Maria Drabik - 27 III, 24 IV, 29 V - godz. 16.00-17.00.
- Jerzy Mitkowski - 15 III - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
19 III
S. kulinarna
26 III
S. kulinarna

Wtorek
20 III
S. kulinarna
27 III
S. kulinarna

Środa
21 III
J. Niemczycka
28 III
J. Niemczycka

Czwartek
22 III
Ł. Rzepa
29 III
Ł. Rzepa

Piątek
23 III

Rejterowski Indywidualnym
Mistrzem Województwa Żaków
na Podkarpaciu
Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Antoni Rejterowski został Indywidualnym Mistrzem Wojedzództwa Żaków na Podkarpaciu
w zawodach, które się odbyły
w Błażowej. Trzecie miejsce zdobył także zawodnik naszego klubu
Jakub Kondrat. Obaj zawodnicy
zakwalifikowali się do Mistrzostw
Polski Żaków, które odbędą się
24-25 marca w Gdańsku.
W dniu 2 marca odbył się w sali
PKS Kolping turniej tenisa stołowego uczniów szkół podstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej.
Klasyfikacja chłopców: I m. Szkoła Podstawowa nr 10, II
m. - Szkoła Podstawowa nr 11,

30 III

Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
w każdy wtorek i środę od godz. 16.00

Każdy może pomóc !
III m. - Szkoła Podstawowa Sióstr
Niepokalanek, IV m. - Szkoła Podstawowa nr 4. Wśród dziewcząt
występowała tylko Szkoła Sióstr
Niepokalanek. Do rozgrywek
powiatowych zakwalifikowały się
drużyny SP nr 10 (chłopcy) i SP S.
Niepokalanek (dziewczęta).

Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku. Dzięki
nim mogliśmy rozpocząć remonty w Ośrodku Rekolekcyjno-Szkoleniowym w Heluszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Całkowity koszt inwestycji
w Heluszu okazał się jednak dużo większy i jeszcze przez dwa lata
musimy spłacać finansowe należności (ponad 100 tys. zł.). Oprócz
tego od 11 lat w Jarosławiu prowadzimy świetlicę charytatywną
przy Katolickim Centrum Kultury dla ok. 200 dzieci w 15 sekcjach
zainteresowań. Każda pomoc jest więc dla nas bezcenna.

Aktualne wyniki
V Liga

PKS KOLPING III - Spartakus Kolbuszowa 4 : 10

Punkty: Kowal - 1, A. Rejterowski - 1, Suchy - 1, Zastyrec - 1.

V Liga

PKS KOLPING IV - Szarotka Rogóżno 10 : 3

Punkty: Dziukiewicz- 3,5, M. Rejterowski - 2,5, Mroczka - 2,5, Woźny - 1,5.

30 III - 1 IV 2012
Łańcut

24 marca 2012

„Radośni, bo Kościół naszym domem!”

12.00 - Eucharystia w Archikatedrze - przewodniczy abp Józef
Michalik
Zapisy u ks. Daniela Odora

Koszt udziału wynosi ok. 60 zł (35 zł opłata
na miejscu + przejazd)
Szczegółowe informacje i zapisy u ks.
Daniela Odora
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Zbiórka na tacę

Niedziela 11 III 12 GRUPA I

godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, S. Płoskoń, J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
godz. 12:15 - K. Chrapek,
M. Kiper, T. Sabat.
g o d z . 1 6 : 0 0 - J. Gwóźdź,
T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 18 III 12 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V
–D. Rzepka
PONIEDZIAŁEK – Wspólnota Biblioteki
WTOREK – Róża żeńska I św. Teresy
- p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety
- p. Balawender
ŚRODA – Róża II św. Marii - p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy
- p. Waszczuk
CZWARTEK – Róża III św. Łucji
- p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII
- p. Rzepa
PIĄTEK - Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
SOBOTA – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV
- p. Kopczacki
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

03.03.2012 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 1-12. Sprzątali i ofiara:
Sawińska, Czudec, Babiś, Hudycz,
Budzińska, Kołodziej, Zięba,
Freundenberger, Pytlik, Przepłata.
Razem – 65 zł na środki czystości
i kwiaty.
05.03.2012 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 13-24. Sprzątali i ofiara:
Szyler, Szczepanik, Dzierża, Duda.
Razem – 35 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
12.03.83 - Jerzy i Alicja Z.

w rocznicę śmierci:
12.03.95 – Urszula Szpilka
14.03.95 – Bolesław Jaworski
14.03.95 – Stanisław Cząstka
11.03.04 – Franciszek Porczak
16.03.06 – Zofia Frankowska
15.03.07 – Leokadia Sosnowska
17.03.08 – Leopold Kruk
17.03.11 – Julia Dłuszyńska

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
i koronka do Bożego Miłosierdzia.
Ofiary zbierane w czasie Gorzkich
Żali przeznaczone są na zakup kwiatów do Bożego Grobu.
2. W każdy wtorek Wielkiego Postu małżeństwa z naszej parafii
zapraszają do Kaplicy Miłosierdzia
Bożego o godz. 17.15 na modlitwy
o „Trzeźwość naszych rodzin”.
3. Droga Krzyżowa dla dzieci będzie
w czwartek o godz. 17.00, natomiast
dla dorosłych w naszym kościele
w piątek o godz. 17.00. W tym tygodniu dużym wydarzeniem będzie droga krzyżowa ulicami naszego miasta.
W piątek 16 marca będzie wspólna
Droga Krzyżowa dla całego miasta
o godz. 19.30 na trasie od NMP
Królowej Polski do Kolegiaty. Zapraszamy z lampionami. Teksty będą
czytać przedstawiciele różnych grup
społecznych. Starajmy się być tam
jak najliczniej.
4. Dyżur do sprzątania kościoła 12
III 12 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 10 m. 37-51 oraz
17 III 12 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 11 m. 1-15.
5. Zachęcamy do włączenia się
w konkurs na najlepszą palmę, pisankę, serwetkę i wielkanocny stroik.
6. Wielkanocne baranki i paschaliki
rozprowadzane przez Caritas można

nabyć w kiosku.
7. Wszyscy zainteresowani wyjazdem na IV Przemyski Marsz dla
Życia i Rodziny do Przemyśla jak
i na Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej do Łańcuta proszeni
są o kontakt z ks. Danielem. Zapisy
można też dokonać w kiosku.
8. Bardzo dziękujemy za dodatkowe
ofiary na remont elewacji kościoła.
Trwa przygotowanie kosztorysu
związanego z pracami na frontonie
naszego kościoła.
9. W podziemiach kościoła jest już
czynny punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy we
wszystkie wtorki i środy marca od
godz. 16.00 do sali komputerowej.
Zachęcamy, aby 1% z odpisu przekazywać na rzecz naszej świetlicy.
10. Bezpośrednio po obecnej Mszy
św. prosimy wszystkie dzieci ze
Szkoły Podstawowej, aby osobiście
przyszły do zakrystii po obrazki,
które wklejają sobie do zeszytu
z nauki religii.
Dotychczasowe statystyki wykazują, że do kościoła w naszej parafii
chodzi ok. 55% dzieci. Jest to sytuacja bardzo niepokojąca i powinna
szczególną refleksją rodziców, którzy są odpowiedzialni przed Panem
Bogiem za religijne wychowanie
swoich dzieci.

Niedziela 11 III
8:00

+ Katarzyna Magdziak w 24
roczn. śmierci.

9:30

++ Józef, Maria, Antoni.

++ Stanisław w 5 roczn.
śmierci, Zofia.
+ Józefa Złomko w 9 roczn.
12:15
śmierci.
++ Franciszka, Elżbieta, Ju16:00
lian.
11:00

18:00

Za parafian.

7:00

O nawrócenie Mariusza.

Poniedziałek 12 III

18:00
Wtorek 13 III
7:00

O nawrócenie Mariusza.

18:00

Dziękczynna za szczęśliwą
operację z prośbą o łaskę
powrotu do zdrowia dla Ryszarda.
Środa 14 III

7:00

1) ++ Elżbieta, Michał Gałusza.
18:00 2) O zdrowie i błogosł. Boże
dla sióstr z Róży św. Marii
i + Józefa Jucha.
Czwartek 15 III
7:00

++ Józef, Maria, Maria.

18:00

++ Księży z parafii, z Rodzin
Róży św. Łucji i XII Boga
Ojca.
Piątek 16 III

Zaproszenie Młodych do Łańcuta

7:00

Drodzy Młodzi Przyjaciele,
Za trzy tygodnie (30 marca - 1 kwietnia 2012 r.) świętować będziemy XIX Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Łańcucie,
w duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i młodymi
całego świata. Spotkaniu przyświecać będzie hasło: „Radośni, bo
Kościół naszym domem”. Już dziś szczerze się cieszę i oczekuję na
to niepowtarzalne wydarzenie wiary, przeżywane w klimacie wielkiej
modlitwy i głębokiej refleksji oraz w duchu chrześcijańskiej radości.
Tak - Moi Drodzy - chrześcijaństwo jest orędziem radości między
innymi dlatego, że Kościół jest naszym domem. Dzieląc się tą dobrą
nowiną raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam Was i waszych
Duszpasterzy do Łańcuta na trzydniową celebracje Niedzieli
Palmowej. Ufam, że modlitewna obecność kilku tysięcy młodych
pielgrzymów na Spotkaniu w Łańcucie stanie się wymownym świadectwem wiary i będzie okazją do bardziej świadomego zadomowienia się w Kościele.
Abp Józef Michalik

++ Weronika, Józef, Wanda,
7:00
Albin, Marek.
Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie
18:00
i opiekę MB w 1 roczn. urodzin
Emilki.

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs
Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg
Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany
Pismem Świętym. Podstawowe informacje o kursie można uzyskać
pod adresem www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod adresem: ks. Zbigniew Marek SJ ul. Zaskale 1 30-250 Kraków „Kurs Biblijny”.
Zgłoszenia udziału w kursie można kierować na adres elektroniczny:zmarek@jezuici.pl lub zmarek@ignatianum.edu.pl

1) + Ks. Antoni Ślusarczyk
o radość nieba od Bractwa MB
18:00 Szkaplerznej.
2) + Józef Sopel w 22 roczn.
śmierci.
Sobota 17 III

Niedziela 18 III

++ Józef Kubiak i Ryszard
8:00
Rakoczy.
1) W intencji Ojczyzny.
9:30
2) + Leopold Kruk w 4 roczn.
śmierci.
11:00 ++ Józef, Wiktoria.
12:15

+ Józefa Pawełek.

O Boże błogosł. dla Józefy
i Rodziny.
1) Za parafian.
18:00 2) + Damian w roczn. śmierci.
16:00

Dodatkowe ofiary na remont
elewacji:

M. Dzierża, Kojder. Razem
200 zł.

