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Apel Biskupów Przemyskich

Drodzy Diecezjanie!
Jako Biskupi pomocniczy
naszej archidiecezji pragniemy zachęcić Was do
modlitewnej solidarności
z Pasterzem przemyskiego
Kościoła w związku z mającą się odbyć w czwartek 12
marca br. rozprawą sądową
przed przemyskim sądem.
Przypomnijmy, że w dniu
świętowania we Wrocławiu
rocznicy 90 urodzin księdza
kardynała Henryka Gulbinowicza, nasz Pasterz wygłosił okolicznościową homilię,
w której zwrócił m.in. uwagę
na zagrożenia jakie niosą
częste rozwody pozostawiając dzieci bez pełnej rodziny.
Mówił m.in.: Wiele dziś się
mówi i słusznie o karygodnych nadużyciach dorosłych
wobec dzieci. Tego rodzaju
zła nie wolno tolerować, ale

nikt nie odważy się pytać
o przyczyny, żadna stacja telewizyjna nie walczy z pornografią, z promocją fałszywej,
egoistycznej miłości między
ludźmi. Nikt nie upomina się
za dziećmi cierpiącymi przez
brak miłości rozwodzących
się rodziców, a to są rany
bolesne i długotrwałe. Na
naszych oczach następuje
promocja nowej ideologii
gender. Już kilkanaście najważniejszych uniwersytetów
w Polsce wprowadziło wykłady z tej nowej i niezbyt jasnej
ideologii, której programową
radę stanowią najbardziej
agresywne polskie feministki,
które od lat szydzą z Kościoła
i etyki tradycyjnej, promują
aborcję i walczą z tradycyjnym modelem rodziny
i wierności małżeńskiej.
Konstatacja ta spowodowała
pozwanie Księdza Metropolity do sądu we Wrocławiu,
a po uchyleniu oskarżenia,
osoba czująca się „poszkodowaną” słowami Metropolity odwołała się od tamtego

I CZYTANIE: Wj 20,1-17

orzeczenia sądu, a obecnie
ponownie wniosła oskarżenie.

Ogłoszenie przykazań Bożych

Prosimy o solidarność
z Księdzem Arcybiskupem
wyrażoną przez pamięć
w modlitwie w najbliższą
niedzielę, a także w czwartek, 12 marca.

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

W sytuacji przegłosowanej przez Sejm Konwencji
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej, będącą
ukrytym sposobem promowania ideologii gender, tamte
słowa naszego Pasterza okazały się prorocze. Jak się dowiadujemy z czwartkowego
wydarzenia chce się uczynić
medialny zamęt, co tym bardziej potęguje dotkliwe ataki
na osobę naszego Pasterza.
Wyrażamy słowa naszej solidarności i z serca zachęcamy
do duchowej łączności z Pasterzem przez modlitwę.
bp Adam Szal
bp Stanisław Jamrozek

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

REFREN PSALMU: Słowa Twe,
Panie, dają życie wieczne.
II CZYTANIE: 1 Kor 1,22-25
EWANGELIA: J 2,13-25

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, także baranki i woły,
porozrzucał monety bankierów,
a stoły powywracał. Do tych zaś,
którzy sprzedawali gołębie, rzekł:
„Weźcie to stąd, a nie róbcie
z domu Ojca mego targowiska”.
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi
rzekli do Niego: „Jakim znakiem
wykażesz się wobec nas, skoro
takie rzeczy czynisz?” Jezus dał
im taką odpowiedź: „Zburzcie tę
świątynię, a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli
do Niego Żydzi: „Czterdzieści
sześć lat budowano tę świątynię,
a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił
o świątyni swego ciała. Gdy więc
zmartwychwstał, przypomnieli
sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu,
które wyrzekł Jezus.

Kalendarz wydarzeń

1. IV. g. 20.00
Droga Światła
od O. Reformatów do Ratusza

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.

Parafialna pielgrzymka
do Łagiewnik i Centrum
św. Jana Pawła II
18 kwietnia
Cena biletu 40 zł.
Zapisy w kiosku i kancelarii parafialnej.
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Chrystus Królem

List Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu
Czcigodni
Dobroczyńcy Wyższego
Seminarium
Duchownego
w Przemyślu
Przed kilkoma dniami wymownym rytem pokutnym
posypania głów popiołem
rozpoczęliśmy nowy ważny
okres w liturgii Kościoła
i naszym osobistym życiu
z wiary. Dla wszystkich
wierzących w Chrystusa
jest to czas naznaczony
modlitwą, umartwieniem
i wewnętrzną pracą nad sobą
przeżywaną w duchu wielkiej wdzięczności za dar
Bożego przebaczenia, zbawienia i miłości. Najpiękniejszym owocem tej Bożej
miłości jest bowiem wielka
tajemnica męki, śmierci
i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa, którą kolejny
raz będziemy przeżywać
i adorować podczas wielkopostnych i wielkanocnych
nabożeństw. W tym roku
winniśmy to uczynić ze
szczególną uwagą i zaangażowaniem, gdyż od Adwentu duchowe i duszpasterskie
życie Kościoła upływa pod
znakiem nawrócenia. Przez
cały rok Słowo Boże będzie kierować nasz wzrok
na osobę Syna Bożego
i Jego zbawczą misję, którą rozpoczął od głośnego
i wymagającego zaproszenia: nawróćcie się i wierzcie
w Ewangelię. To zawołanie Zbawiciel skierował
do wszystkich, którzy w
Galilei ochotnie słuchali
Jego nauki i patrzyli na
dokonywane przez Niego
znaki. W sposób szczególny
Jezusowy apel o poprawę
życia odnosi się jednak do
najbliższych Mu uczniów,
których wyraźnym aktem
swej woli zaprosił do bliskiej i trwałej z Nim obecności mającej przemienić
ich umysł, serce i wolę. Cel
tej duchowej przemiany pod
wpływem słów i czynów Je-

zusa jest bardzo jasny. Apostołowie mają najpierw sami
się nawrócić, aby potem
w imię Chrystusa wzywać do nawrócenia innych
i głosić im Bożą Ewangelię.
Zaproszenie do wejścia na
drogę wewnętrznej przemiany jako pierwsi otrzymali więc Apostołowie, ale
jest ono skierowane również
i do nas. Szczera praca nad
sobą, z Bożą pomocą, potrafi bowiem zwyciężyć w nas
pragnienia i postawy starego cielesnego człowieka
i stworzyć człowieka nowego, duchowego, gotowego
oddać się na służbę Panu
i ludziom.

Wezwanie do wewnętrznej
przemiany ducha nabiera
wyjątkowej mocy na początku Wielkiego Postu,
kiedy każdy z nas, najlepiej
jak potrafi, postanawia zadośćuczynić za popełnione
zło i odpowiedzieć Chrystusowi na Jego miłość
i poświęcenie. Słowa Jezusa
o konieczności stałego nawracania się stają się aktualne również w każdym roku
formacji, który podejmują
alumni naszego przemyskiego seminarium. Każdy
z powołanych do kapłaństwa
codziennie słyszy Jezusowe
zaproszenie do nawrócenia,
czyli ufnego podążania za
głosem i wolą Boga, rezygnowania z własnej ludzkiej
woli i pragnień, a także wytrwałego porzucania drogi
grzechu i słabości. Jaki jest
sens tej trudnej i tak niepopularnej dziś sztuki nawracania się? Dla powołanego

najważniejszym motywem
do walki z samym sobą
i własną słabością powinno być zawsze pragnienie
upodobnienia się do Jezusa.
Prawdziwy uczeń Chrystusa
pragnie bowiem w każdym
czasie dążyć do tego, by być
takim jak Mistrz, a jedyną
skuteczną drogą prowadzącą
do tego celu jest nieustanne
nawracanie się wzorowane
na treści Jezusowej Ewangelii. Tylko rozpoznający
i uznający własną słabość
uczeń, który niestrudzenie
pragnie zmieniać swoje
myślenie i postępowanie,
może być autentycznym
świadkiem i wiarygodnym
głosicielem Ewangelii.
A takie jest przecież zadanie
nie tylko powołanych do kapłaństwa, ale też wszystkich
wiernych świeckich uczestniczących w powszechnym
kapłaństwie Chrystusa.
Zaproszenie do nawiązania
szczerej relacji z Chrystusem, opartej na prawdzie
o sobie samym i wierze
w wielkie Boże miłosierdzie, będzie więc najważniejszym wyzwaniem dla
wszystkich pasterzy Kościoła i jego wiernych w całym
okresie Wielkiego Postu
i w kolejnych miesiącach
obecnego roku liturgicznego. - Nasza autentyczna
pokuta i nawrócenie pozwolą nam bowiem na osobiste
spotkanie z czekającym na
nas i przebaczającym Bogiem, a zarazem staną się
czytelnym znakiem nadziei
dla wszystkich niewierzących bądź zagubionych we
własnej słabości.
Wymagający czas wielkopostnego powrotu do Boga
jest konkretnym wyzwaniem również dla wspólnoty Wyższego Seminarium
Duchownego w Przemyślu,
która w liczbie 100 alumnów z wiarą podąża drogą
formacji do kapłaństwa.
I my w seminaryjnej szkole

ucznia będziemy wytrwale
szukać w Ewangelii i sakramentach świętych dróg
nawrócenia i prawdy o sobie. Dziś jednak, świadomi
Waszej stałej życzliwości
i dobra, chcemy okazać
z serca płynącą wdzięczność
wszystkim Dobroczyńcom,
którzy świadczą nam wytrwale duchową i materialną
pomoc. Serdecznie dziękujemy za dobroć serca pomagającą naszej kleryckiej
wspólnocie w codziennym
życiu. Dziękujemy za płody rolne z wielu parafii
i za dary pieniężne, które
stanowią podstawę naszego
utrzymania. Słowa wdzięczności kierujemy do Drogich
nam Kapłanów pracujących
w archidiecezji, dziękujemy gorąco też wiernym,
a przede wszystkim członkom Dzieła Pomocy Powołaniom. Codziennie modlimy się za Was i wszystkich
naszych Dobroczyńców,
prosząc wszechmogącego Boga o liczne dary dla
żywych i miłosierdzie dla
zmarłych. W każdy czwartek ofiarujemy w tej intencji
Mszę Świętą.
W imieniu wspólnoty alumnów i wychowawców Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu składam
serdeczne podziękowanie
także za pomoc okazaną
dzisiejszej niedzieli. Niech
Jezus Chrystus, który umarł
dla naszego zbawienia,
a zmartwychwstając przywrócił nam nadzieję życia
wiecznego, w swej Boskiej
mocy błogosławi Wam nieustannie. Niech też czuwa
nad Wami Jego Matka, wierny świadek Chrystusowej
męki i zmartwychwstania,
wypraszając nadprzyrodzone i doczesne dary. Szczęść
Boże!
ks. Dariusz Dziadosz
Rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Przemyślu

Chrystus Królem

23 rocznica śmierci ks. Antoniego Świetlica „U KOLPINGA”
Ślusarczyka - pamiętamy w modlitwie Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca g. 16.00 - KCK.

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów

jest we
wtorek, środę i czwartek od godz. 17.00 w podziemiach kościoła
w sali komputerowej. Już dziś zapraszamy zarówno tych, którzy
społecznie chcą pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy
z tej pomocy będą chcieli skorzystać.

Zajęcia z Edukacji Globalnej
w świetlicy „U Kolpinga”

Konkurs biblijny

3 marca odbył się etap dekanalny konkursu biblijnego na podstawie Ewangelii
wg św. Łukasza i Księgi Proroka Jonasza. Uczestniczyło w nim 10 uczniów
z 4 szkół podstawowych. Do finału diecezjalnego przeszło troje uczniów: I miejsce
- Katarzyna Borys, II miejsce - Hubert Iwanowski, III miejsce - Kinga Pelc.

Nasze wolontariuszki – animatorki Edukacji Globalnej p. Maria Konopelska
i p. Elżbieta Mazur przeprowadziły w dniu 24 lutego br.
z grupą dzieci i młodzieży
ciekawe zajęcia w świetlicy
z EG w obecności trenerek
z Krakowa. Celem było
podniesienie świadomości
o globalnych współzależnościach, propagowanie świadomości konsumenckiej,
docenianie posiadanych
dóbr i zasobów, dążenie

do wypracowania odpowiedzialnych i etycznych
zachowań w życiu codziennym, wypracowanie postaw
otwartości i szacunku dla
innych.
Przykładowe tematy: Interaktywne zajęcia nt. nadkonsumpcji i marnowania
żywności, Problem głodu
w krajach Globalnego Południa, Sprawiedliwy handel, Życie codzienne dzieci
w różnych krajach, Wolontariat, Ekologia.
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 8 III 15 GRUPA I
Niedziela 15 III 15 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik
PONIEDZIAŁEK – Róża męska
I św. Józefa - p. Zięba + Róża V
męska św. Piotra - p. Przepłata
WTOREK – Róża męska II św.
Antoniego - p. Płoskoń + Róża
IV św. Benedykta - p. Chomik
+ Róża Boga Ojca I - p. Brodowicz
ŚRODA – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże młodzieżowe i dziecięce
CZWARTEK – Wspólnota Biblioteki
PIĄTEK – Róża żeńska I św. Teresy - p. Dzierża + Róża XIV św.
Elżbiety - p. Balawender
SOBOTA – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Waszczuk
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

28.02.2015 r. os. Kombatantów
bl. 13 m. 17-38. Sprzątali i ofiara: Smalska, Hamelusz, Borsuk,
Chamik, Dąbrowska, Starzak,
Legeny. Razem – 70 zł na środki
czystości i kwiaty.
02.03.2015 r. os. Kombatantów
bl. 14 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Mecger, Cieliczka. Razem – 20 zł
na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
10.03.03 – Wiktor i Anna J.
12.03.83 – Jerzy i Alicja Z.

w rocznicę śmierci:

08.03.83 – Stanisław Nowak
10.03.85 – Janina Mazaraki
08.03.92 – Ks. Antoni Ślusarczyk
09.03.94 – Wacław Boczulak
12.03.95 – Urszula Szpilka
14.03.95 – Bolesław Jaworski
14.03.95 – Stanisław Cząstka
08.03.97 – Karolina Kądziołka
08.03.99 – Stanisław Korzeń
11.03.04 – Franciszek Porczak
08.03.05 – Krystyna Szwic
09.03.07 – Alfred Folta
08.03.12 – Maria Kapecka
10.03.14 – Lidia Tomkiewicz

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym i koronka do Bożego
Miłosierdzia. Dziękujemy za
ofiary z Gorzkich Żali składane na kwiaty do Bożego
Grobu.
2. Dziś wspominamy ks. Antoniego Ślusarczyka – pierwszego Proboszcza naszej parafii
w 23 rocznicę śmierci. Starajmy się pamiętać w modlitwie.
3. Dziś jest Dzień Kobiet,
modlimy się w intencji wszystkich niewiast.
4. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest specjalna taca na
utrzymanie naszego kościoła.
Dziękujemy za ofiarność na
ten cel.
5. We wtorek początek nowenny przed uroczystością
św. Józefa.
6. W piątek 13 marca rocznica
wyboru papieża Franciszka,
modlimy się w jego intencji.
7. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz.
17:00, natomiast dla dorosłych
w piątek o godz. 17.00
w kościele i o 19.30 ulicami
miasta.
Podobnie jak w latach ubiegłych w czasie Wielkiego
Postu organizujemy wspólną
dla wszystkich parafii Drogę
Krzyżową ulicami naszego
miasta, przywołując wstawiennictwa św. Jana Pawła II.
W tym roku data przemarszu

Niedziela 8 III

na trasie od kościoła NMP
Królowej Polski do Kolegiaty została ustalona na piątek
13 marca – początek wymarszu
o godz. 19.30 z parkingu przed
kościołem NMP Królowej
Polski. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Jarosławia
i okolic.
Wszyscy uczestnicy proszeni
są o przyniesienie świec lub
zniczy, które będą świecone
w czasie drogi krzyżowej.
Postarajmy się wtedy modlić
wszyscy razem.
8. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez
Caritas można nabyć w kiosku.
9. W dniach 27-29 marca
odbędzie się w Brzozowie
Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Chętni na
wyjazd mogą zgłaszać się do
ks. Rafała.
Dyżur do sprzątania kościoła
9 III 15 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 17
m. 1-21 oraz 14 III 15 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 19
m. 1-17.
10. W podziemiach kościoła
jest czynny punkt pomocy
przy wypełnianiu PIT-ów.
Zapraszamy we wtorek, środę
i czwartek o godz. 17.00 do
sali komputerowej. Zapraszamy też ludzi dobrej woli,
którzy zechcieliby pomóc przy
wypełnianiu PIT-ów.

Oświadczenie Konferencji
Episkopatu Polski /fragmenty/

Polski w sprawach etyki
i ochrony rodziny przez
nadanie uprawnień kontrolnych komitetowi tzw.
ekspertów (GREVIO), pozbawionemu jakiejkolwiek
legitymacji demokratycznej.
Komitet ten będzie określał,
jakie standardy w polityce
prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować
Polska oraz będzie rozliczać nasz kraj z realizacji
Nieczynna w Święta i Pierw- CAHVIO ogranicza też tychże...
Bp Artur Miziński
suwerenne kompetencje
sze Piątki Miesiąca.
...Przemoc stosowana wobec
kogokolwiek jest sprzeczna
z zasadami wiary chrześcijańskiej i jako taka powinna
być eliminowana z relacji
międzyludzkich. Biskupi
podkreślają, że Konwencja błędnie wiąże zjawisko
Kancelaria parafialna
przemocy z tradycją, kultuCzynna od poniedziałku do rą, religią i rodziną, nie zaś
soboty w godz. 8.00-9.00 z błędami czy słabościami
konkretnych ludzi.
oraz 17.00-17.30.

8:00

+ Ludwik w 19 roczn. śmierci.

9:30

+ Emilia Prokuska - int.
chrzestnej Doroty.

11:00

++ Kazimierz, Piotr.

Dziękczynna za dar rekolekcji z prośbą o obfite owoce
dla wszystkich małżeństw
i rodzin.
16:00 Za parafian.
18:00 ++ Ignacy, Weronika.
12:15

Poniedziałek 9 III

++ Katarzyna, Stanisław, Fran7:00
ciszek.
1) + Marian Pysiak w 3 roczn.
śmierci.
18:00
2) ++ Kazimierz, Józefa
i Aleksander.
Wtorek 10 III
7:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla ks. prałata Andrzeja
Surowca z okazji urodzin - int.
Akcji Katolickiej, Bractwa
Najświętszego Sakramentu,
Róży św. Kingi, pracowników
18:00
Parafii.
2) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla ks. Prałata z okazji
urodzin - int. Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga ze świetlicą
i Róży św. Barbary.
Środa 11 III
7:00
18:00

1) ++ Halina, Eugeniusz Cierlińscy.
2) ++ Krzysztof, Franciszka,
Szymon.
Czwartek 12 III

7:00

1) O potrzebne łaski Boże dla
ks. Grzegorza z okazji Imienin
18:00 - int. Bractwa Najświętszego
Sakramentu.
2) ++ Józef, Aniela, Ludwika.
Piątek 13 III
7:00
18:00

1) ++ Michał i Stanisława.
2) W int. wnuków w sprawie
wiadomej.
Sobota 14 III

+ Maria Budzińska w 12 roczn.
7:00
śmierci.
+ Adam Trubas - int. od są18:00
siadów.
Niedziela 15 III
8:00

9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

O dary Ducha Św. i opiekę MB
na każdy dzień w 35 roczn.
urodzin Krystiana, oraz Sylwii
i Oliwiera.
+ Leopold Kruk w 7 roczn.
śmierci.
+ Józefa Pawełek.
Za parafian.
++ Stanisława i Ignacy Bronisz.
++ Za zmarłych księży z naszej
Parafii, z Róży św. Łucji i XII
Boga Ojca.

