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Przeżyjmy Wielki Post w duchu zaleceń Papieża Franciszka
List Pasterski Metropolity Przemyskiego na I Niedzielę Wielkiego Postu a.d. 2014 /fragmenty/

Rozpoczynamy Wielki
Post, okres
liturgiczny,
który ma nas
przygotować
do Wielkanocy, ma pomóc
pogłębić naszą wiarę przez
zrozumienie jak wielkim złem
jest grzech i jak wielka jest
wartość odkupieńczej śmierci
Syna Bożego: Albowiem jak
przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali
się grzesznikami, tak przez
posłuszeństwo Jednego wszyscy
staną się sprawiedliwymi (Rz
5, 19). Chrystus – Nowy Adam
zwycięża pokusy szatana, nie
ulega grzechowi a z Nim i nasze
zwycięstwa nad szatanem stają
się możliwe. Pan Jezus gotów
jest uzdrowić wszystkie nasze
słabości i dodać nam sił do
lepszego życia…
…Na zakończenie naszego
pierwszego spotkania Papież
stwierdził, że świat dzisiaj jest
głęboko poraniony i przeżywa ciężką chorobę moralną,
Kościół zatem musi spełniać

misję „szpitala polowego”,
spiesząc na ratunek z natychmiastową pomocą. Tą pomocą
jest Boże miłosierdzie. Nasza
epoka jest epoką miłosierdzia,
w którą wprowadził nas bł.
Jan Paweł II, zaś do nas należy
kontynuacja, pogłębianie tej
prawdy przez ufną modlitwę do
Jezusa Miłosiernego oraz czyny. Miłosierdziem jest głoszenie ewangelii – prawdy Bożej
wobec oszczerstw i kłamstw,
okazywanie miłości wobec
doznawanych ataków nienawiści i wynagradzanie dobremu
Bogu za grzechy bluźnierstw,
zniewag i przemocy wobec
słabszych, a także czynna, życzliwa pomoc biednym, chorym,
samotnym…
…widzimy jak mocno atakuje
nas szatan przez swoje przewrotne ideologie, o których
jeszcze niedawno nie mieliśmy
pojęcia. Boli nas to, że wielu ludzi zaczyna mu ufać, oddalając
się od Boga i Kościoła. Są już
i w Polsce centra antyklerykalne i antykościelne, naszym
obowiązkiem jest je rozpoznać
i odwrócić się od nich. Naszym

świętym i wielkim zadaniem
jest poznawać głębiej i lepiej
naszą wiarę i mocniej przylgnąć
do Boga i Kościoła. Przez dwa
tysiące lat Chrystus i Kościół
nikogo nie zawiódł, nie zawiedzie nas nigdy…
…Papież przekazał nam swoje
słowo i wskazania, które warto
poznać w całości. Warto też
zwrócić uwagę na pełną jedność
Ojca Świętego z biskupami
polskimi, który zachęcał i nas
do czuwania w tej sprawie:
Nikt i nic niech nie wprowadza
podziałów między wami… Jesteście wezwani, aby budować
jedność i pokój, zakorzenione
w miłości braterskiej i by
wszystkim dać tego podnoszący
na duchu przykład. Dalej Franciszek kontynuował: Kościół
w Polsce ma ogromny potencjał
wiary, modlitwy, miłosierdzia
i praktyki chrześcijańskiej,
i zachęcał abyśmy zwrócili
szczególną uwagę na rodzinę,
bo przeżywa swoje kryzysy
i pokusy. Ważnym zadaniem
jest też duszpasterska troska
dokończenie na str. 2
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I CZYTANIE: Rdz 2,7–9;3,1–7

Stworzenie i grzech pierwszych
ludzi

REFREN PSALMU: Zmiłuj się,
Panie, bo jesteśmy grzeszni.
II CZYTANIE: Rz 5,12.17–19

Przestępstwo sprowadziło śmierć,
ale obficiej spłynęła łaska

EWANGELIA: Mt 4,1–11

Jezus przez czterdzieści dni pości
i jest kuszony

Duch wyprowadził Jezusa na
pustynię, aby był kuszony przez
diabła...
...„Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu
odparł: „Napisane jest: »Nie
samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych«„...
...Na to odrzekł mu Jezus: „Idź
precz, szatanie! Jest bowiem
napisane: »Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz«„...

15 Marca g. 9.30
Kongres Katolików Świeckich
Archikatedra Przemyska

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
21 III godz. 19.00

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

Osiedle Kombatantów
prowadzą
Kręgi i Akcja Katolicka

22 - 25 Marca
Rekolekcje parafialne
ks. Krzysztof Rzepka
Dyrektor Radia Fara

28 III godz. 19.00
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.

Munina
prowadzą
Bractwa i Koło Misyjne
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00
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Przed kanonizacją...
Znawca kultury
W pamiętnym przemówieniu
w siedzibie
UNESCO
w 1980
roku Jan Paweł II powiedział,
że dzięki kulturze człowiek
staje się bardziej człowiekiem,
bardziej jest. Pięć lat później
w mieście karnawału - Wene
cji - w słowach skierowanych do artystów stwierdził:
„Sztuka nie otwiera na to, co
nieświadome, lecz prowadzi
ku więks zej świadomości;
sprawia, że człowiek zwraca
się ku sobie samemu i staje
się bardziej ludzki. Dlatego
sztuka jest również kształtowaniem, ćwiczeniem, szkołą
człowieczeństwa najwyższej
próby”. Papież zdawał sobie
doskonale sprawę z funkcji,
jaką w życiu każdego może odgrywać i odgrywa kultura. Ona
bowiem świadczy o jakości
naszego człowieczeństwa. Im
więcej kultury wprowadzamy
w nasze życie, tym jest ono
pełniejsze, bogatsze i bardziej
wartościowe. Pielęgnując kulturę, kształtujemy nie tylko
własną osobowość, ale także
oddziałujemy na innych i na
nasze otoczenie.

Papież Jan Paweł II dostrzegał ważny wpływ kultury
na różnych płaszczyznach.
Z racji tego, że sam był twórcą, często swe rozważania
poświęcał kulturze artystycznej, widząc jej dobroczynny
wpływ na osobowość człowieka. To Jan Paweł II, dostrzegając wielkość życia i dzieła
Fra Angelico, beatyfikował
tego twórcę i uczynił patronem artystów. Ojca Świętego
fascynowały postaci, które
przelewały głęboką wiarę
w dzieło artystyczne. Dlatego
pośród często przywoływanych
przez Pap ieża osobowości
znajdowali się: Michał Anioł
- wybitny artysta renesansu
pracujący dla kolejnych papieży, który stworzył nie tylko
grobowce i rzeźby, ale przede
wszystkim Kaplicę Sykstyńską
(z inspiracji tym dziełem powstał papieski Tryptyk rzymski); św. Jan od Krzyża - mistyk,
autor poetyckich utworów;
Adam Chmielowski - malarz,
później zakonnik oddający się
pomocy najuboższym (Papież
poświęcił mu jeden ze swych
utworów dramatycznych: Brat
naszego Boga) i wielu innych,
których nazywał „Bożymi
szaleńcami”.

Jak można zdefiniować pojęcie kultury? Wiemy przecież,
że przez lata rozwoju nauk
humanistycznych powstały
setki wyjaśnień tego szerokiego terminu. Ojciec Święty
podstawowe i jego zdaniem
najpełniejsze określenie wywodził z Księgi Rodzaju.
Kiedy Bóg zwracał się do
pierwszych ludzi słowam i:
„Czyńcie sobie ziemię poddaną” (por. Rdz 1,28), zawarł
w tym zdaniu najpełniejszą
definicję kultury. Kultura nie
jest więc tym, co naturalne, co
wiąże się z biologią. Jest, jak
postulowano już w starożytności, przekształcaniem, uprawą,
ale nie tylko w rozumieniu dosłownym, lecz przede wszystkim w rozumieniu uprawy
ducha. Ma ona prowadzić do
rozwoju człowieka, jego ubogacenia. Jest nieodłącznym
elementem samodoskonalenia
osoby.

Papież, wiedząc, jak sztuka
może kształcić, wychowywać
i ewangelizować człowieka,
otwierał drzwi Watykanu wielu artystom. Wyrażał zgodę na
organizowanie licznych imprez, sam niejednokrotnie był
inspiratorem, animatorem wydarzeń kulturalnych. Podczas
pontyfikatu Jana Pawła II odbywały się koncerty muzyczne
uświetniające ważne rocznice
historyczne, wydarzenia społeczne czy prywatne święta,
na przykład imieniny Papieża.
W apartamentach papieskich
dochodziło do premier teatralnych. Przed Ojcem Świętym
odgrywała swoje monodramy
Danuta Michałowska - niegdyś
aktorka Teatru Rapsodycznego, wieloletnia przyjaciółka
Papieża. Ojciec Święty uczestniczył też w pokazach filmów
(na przykład Pana Tadeusza
w reżyserii Andrzeja Wajdy).
Dziennikarzom i pisarzom

udzielał licznych wywiadów,
na podstawie których powstawały często bardzo ciekawe
publikacje. Jedną z nich jest
na przykład Świadek nadziei
Georga Weigla. Nie zamykał się również na spotkania
z twórcami kultury popularnej.
Pamiętamy wizytę wokalisty
grupy U2, podczas której lider
zespołu - Bono - wręczył Janowi Pawłowi II czarne przeciwsłoneczne okulary. Do dziś
mamy przed oczami pokaz
break dance Bożka, Wezyra
i Kwiatka w apartamentach
papieskich.
Można bez przesady stwierdzić, że najczęściej powtarzają
cym się motywem pontyfikatu
Jana Pawła II było właśnie
pojęcie kultury...

podkreślał: „Odrębne powołanie każdego artysty określa
pole jego służby, a zarazem
wskazuje zadania, które go
czekają, ciężką pracę, do której musi być przygotowany,
i wreszcie odpowiedzialność,
którą winien podjąć...
...Papież dostrzegał też wielką
potrzebę nawiązania współpracy między Kościołem
a ośrodkami naukowymi...
...Papież zapraszał do letniej
rezydencji filozofów, historyków, prawników, a także
przedstawicieli nauk ścisłych,
zarówno tych, którzy wyznawali chrześcijańs ki czy
judaistyczny światopogląd,
jak i tych, którzy określali
się mianem agnostyków czy
ateistów...

...Im bardziej bowiem rozwinięta jest kultura, tym wyższy ...„Synteza kultury i wiary jest
poziom człowieczeństwa może wymaganiem nie tylko kultury,
osiągnąć osoba ludzka...
lecz także wiary...

...Jan Paweł II był znawcą ...Papież uczył nas, że istnieje
kultury.
wiele kultur, żadna zaś nie jest
uprzywilejowana, najważniej...W „Liście do artystów” papież sza...

Przeżyjmy Wielki Post w duchu zaleceń Papieża Franciszka
dokończenie ze str. 1

o młodzież i niepokój o zagrożenia wiary wśród setek
tysięcy emigrantów…
		
…Zatem, drodzy Bracia
i Siostry – w tym Wielkim
Poście, w duchu przygotowań
do kanonizacji Jana Pawła
II zabierajmy się do pracy
i gorliwszej modlitwy. Ado-

rując zaś Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie módlmy się za Ojca Świętego, za
Kościół i Ojczyznę, aby mogła
stać się miejscem braterskiej
i sąsiedzkiej życzliwości, miejscem miłosierdzia dla grzeszników i światłem prawdy dla
nieprzyjaciół Kościoła, aby
mogła stać się Królestwem
Chrystusa.
Przemyśl, 09.03.2014 r.

Konkurs biblijny

4 marca odbył się etap dekanalny konkursu biblijnego na podstawie Ewangelii
wg św. Marka i Męki Pańskiej u Synoptyków. Uczestniczyło w nim 18 uczniów
z 6 szkół podstawowych. Do finału diecezjalnego przeszło troje uczniów (od lewej):
I miejsce - Sylwester Gałęza (SP Morawsko), II miejsce - Kamil Gwóźdź (SP Morawsko),
III miejsce - Klaudia Superson (SP Nr 5 Jarosław). IV miejsce zajął nasz parafianin
Jakub Leja ze SP Nr 10 w Jarosławiu.

Chrystus Królem
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Warunki zyskania odpustu Świetlica „U KOLPINGA”
zupełnego
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar - jęz.
* Dla zyskania odpustu zupełnego prócz całkowitego wyzbycia
się pragnienia jakiegokolwiek
grzechu, nawet najmniejszego,
wymaga się wykonania dzieła
obdarzonego odpustem i wypełnienia trzech warunków, to jest:
spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa
w intencjach wskazanych (ad
mentem) przez Ojca Świętego.
(El n.20.1)
* Warunek modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia
się gdy odmawia się jeden raz
„Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”; jednak pozostawia się pojedynczym wiernym możliwość
odmówienia jakiejkolwiek innej
modlitwy według własnego
upodobania i pobożności. (El
n.20. 4)
Odpusty zupełne, które można
uzyskać codziennie:
* Adoracja eucharystyczna przez
przynajmniej pół godziny.
* Pobożne odprawienie Drogi
Krzyżowej przed właściwie
wykonanymi stacjami.
* Odmówienie cząstki (5 tajemnic) różańca NMP w kościele
lub kaplicy, albo we wspólnocie
rodzinnej, zakonnej lub innej
zebranej razem dla realizacji

hiszpański.

wzniosłego celu.
Radca prawny: Maria Drabik.
* Pobożne czytanie lub słuchanie
czytania Pisma Świętego przez
przynajmniej pół godziny.
* Odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele
lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu wystawionego do publicznej adoracji lub
przechowywanego w tabernakulum.
Poprzez pobożne nawiedzenie
kościoła parafialnego (czyli odmówienie tam przynajmniej „Ojcze nasz” i „Wierzę”) Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów jest we wtorki
można zyskać odpust zupełny i czwartki od godz. 16.00 w podziemiach kościoła w sali kompuw uroczystość tytułu kościo- terowej. Już dziś zapraszamy zarówno tych, którzy społecznie chcą
przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy będą
ła oraz w dniu 2 sierpnia. pomóc
chcieli skorzystać.
Z tego tytułu można też zyskać
odpust za zmarłych w dniu
1 lub 2 listopada. W kościołach
i kaplicach instytutów życia konsekrowanego taki odpust zysku- Superliga
je się w dniu święta Założyciela.
Każdy wierny może zyskać od- PKS Kolping Frac Jarosław
pust zupełny raz w roku, w dniu
- CARBO-KOKS TTS Polonia Bytom 3 : 0
przez siebie wybranym, poprzez Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Evgueni Chtchetinine - 1, Vitali Nekhviadovich - 1.
pobożne nawiedzenie katedry,
bazyliki mniejszej oraz prawnie
ustanowionego sanktuarium.
Wierni zyskują odpust w sanktuarium, ilekroć przybywają tam
w zorganizowanej pielgrzymce.

Tenis stołowy

Wielki sukces

Kurs dla fotografów i kamerzystów
„Fotosacrum”
Księża mają obowiązek:
1. wymagać posiadania uprawnień nie tylko do ślubów, ale
podczas wszystkich czynności
liturgicznych.
2. Wymagać legitymacji ukończenia kursu także od pracowników promocji urzędów gminnych itp. dając im czas do końca
2014 r. na ich uzupełnienie.
3. Zgłaszać uwagi odnośnie
rażących zachowań danego
fotografa do Ośrodka, aby nie
przedłużać uprawnień osobom

notor ycznie nie szanującym
sacrum miejsca i liturgii (16
621 52 24).
Mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Kurs uprawnia do fotografowania i rejestrowania w kościołach
i innych obiektach sakralnych
na okres jednego roku dla osób
biorących udział w 1 stopniu
kursu oraz na okres 5 lat dla
uczestników 2 stopnia. Najbliższy termin 15 marca.
Szczegóły na opactwo.pl.
Na zdjęciu: uczestników Mistrzostw odwiedzili zawodnicy Superligi Tenisa Stołowego.

tel. 16 621 27 03

W dniu 4 marca br. w naszej hali sportowej odbyły się Mistrzostwa Wojewódzkiego
SztabuWojskowego. Startowało 14 zawodników i 7 drużyn: jedna z Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego i sześć z poszczególnych Wojskowych Komend Uzupełnień.
W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce zdobył Zbigniew Świniuch (WKU Mielec),
II miejsce - Piotr Lasek (WKU Sanok), III miejsce - Tomasz Mazur (WKU Jarosław).
W klasyfikacji drużynowej: I miejsce zdobyła drużyna WKU Jarosław, II miejsce WKU Sanok, III miejsce - Wojewódzki Sztab Wojskowy z Rzeszowa, IV miejsce
- WKU Jasło, V miejsce - WKU Nisko, VI miejsce - WKU Mielec, VII miejsce - WKU
Rzeszów.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 9 III 14 GRUPA II
Niedziela 16 III 14 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

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

za sprzątanie kościoła:

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. Dziś w drugą niedzielę miesiąca
jest specjalna taca na utrzymanie
naszego kościoła.
3. We wtorek początek nowenny
przed uroczystością św. Józefa.
W środę Nowenna do Matki Bożej
Częstochowskiej.
4. W czwartek (13 III) pierwsza
rocznica wyboru papieża Franciszka, modlimy się w Jego intencji.
W tym dniu specjalne nabożeństwo
adoracyjne z litanią do bł. Jana
Pawła II będzie o godz. 17.30.
5. 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

Niedziela 9 III

w czasie Wielkiego Postu organizujemy wspólną dla wszystkich
parafii Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta, przywołując
wstawiennictwa bł. Jana Pawła II.
W tym roku data przemarszu na
trasie od kościoła NMP Królowej
Polski do Kolegiaty została ustalona na najbliższy piątek 14 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 lampionów, które będą święcone
w czasie drogi krzyżowej. Postarajmy się wtedy modlić wszyscy
razem.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
10 III 14 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 12
m. 15-28 oraz 15 III 14 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 13 m.
1-16.

01.03.2014 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 61-75. Sprzątali i ofiara: Lasek, Chrapek + 1 osoba,
Mól, Działo, Lichończak. Ofiara: Wielkanocne Dzieło Pomocy Chorym i Starszym
Dąbrowska, Rupar, Pigan, NowaWielkanocne paschaliki
kowski, Wysocki, Gilarska, Kuch.
Razem – 120 zł na środki czystości
Paschał jest symbolem
i kwiaty.
Chrystusa Zmartwych03.03.2014 r. os. Kombatantów
wstałego. Jest również
bl. 11 m. 76-88. Sprzątali i ofiara:
znakiem miłosierdzia na
Trześniowska, Tarnawska, Stachowielkanocnym stole. Paswicz, Kuczek, Plęs. Razem – 37 zł
chaliki mogą być wykona środki czystości i kwiaty.
rzystane podczas liturgii
Wielkiej Soboty, w czasie poPolecamy w modlitwach
święcenia wody, ognia i Paschału,
a później mogą być zapalone podw rocznicę ślubu:
czas uroczystego śniadania wiel10.03.03 – Wiktor i Anna J.
kanocnego. Pięknym zwyczajem
12.03.83 – Jerzy i Alicja Z.
byłoby, gdybyśmy zanieśli światło
w rocznicę śmierci:
Zmartwychwstałego Chrystusa na
10.03.85 – Janina Mazaraki
groby swoich bliskich zmarłych
09.03.94 – Wacław Boczulak
z modlitwą „a światłość wiekuista
12.03.95 – Urszula Szpilka
niechaj Wam świeci”.
14.03.95 – Bolesław Jaworski

8:00

+ Stanisława Iwanowicz - int. sąsiadów os. Kombatantów bl. 14.

9:30

+ Marian Pysiak w 2 roczn. śmierci.

11:00

++ Jan Sudoł w 16 roczn. śmierci, Franciszek, Janusz, Aniela,
Józef - o dar życia wiecznego.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Stanisława Iwanowicz (9).

18:00

+ Edward Piekut w roczn. śmierci.

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (10).
2) ++ Karolina, Jan.
3) + Stanisław Kruk (począt.
greg.).

18:00

O Boże błogosł., wszelkie potrzebne łaski dla ks. Prałata z okazji
urodzin - int. od: Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga, Akcja Katolicka,
Bractwo Najświętszego Sakramentu, Bractwo MB Szkaplerznej,
Klub Seniora, pracownicy parafii,
Róż: św. Barbary, św. Kingi.

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (11).
2) ++ Zofia, Mieczysław.

18:00

1) + Kazimierz Telichowski od
sąsiadów z kl. 8.
2) + Stanisław Kruk (2).

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (12).
2) ++ Jan Barski w 23 roczn.
śmierci, Maria Majcher w 13 roczn.
śmierci i zmarłych Rodziców.

18:00

1) + Stanisław Kruk (3).
2) + O chwałę nieba dla ks. Antoniego Ślusarczyka w 22 roczn.
śmierci - int. od: Koło Misyjne,
Dzieło Pomocy Powołaniom, Bractwo MB Szkaplerznej, Bractwo
Najświętszego Sakramentu.

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (13).
2) + Krystyna Broda.

18:00

1) + Damian Sroka w 10 roczn.
śmierci.
2) + Stanisław Kruk (4).

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (14).
2) + Maria Budzińska w 11 roczn.
śmierci.

18:00

1) ++ Anna, Piotr - kolejna roczn.
śmierci.
2) + Stanisław Kruk (5).

7:00

1) + Stanisława Iwanowicz (15).
2) + Stanisław Kruk (6).

18:00

++ Księża z naszej parafii i członkinie z Róży św. Łucji.

8:00

+ Andrzej.

9:30

+ Leopold Kruk w 6 roczn. śmierci.

11:00

++ Stanisław Kruk oraz za zmarłych jego Rodziców i Teściów.

12:15

1) Za parafian.
2) + Stanisław Kruk (7).

16:00

+ Stanisława Iwanowicz (16).

18:00

+ Józef w 24 roczn. śmierci.

Poniedziałek 10 III

Wtorek 11 III

Skarbonki * Baranki * Paschaliki

14.03.95 – Stanisław Cząstka
11.03.04 – Franciszek Porczak
09.03.07 – Alfred Folta
15.03.07 – Leokadia Sosnowska
Zapowiedzi przedślubne

Rafał Łukasz DRAPAŁA
s. Jerzego i Danuty
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Małgorzata Maria KOKOSZKA
c. Tadeusza i Teresy
zam. Munina
Marcin SROKA
s. Józefa i Haliny
zam. Munina, ul. Dziewiarska
Barbara PRZYWARA
c. Jana i Zofii
zam. Budy Głogowskie

Baranek wielkanocny
Pragnieniem Caritas jest, aby
w każdej rodzinie naszej Archidiecezji zagościła skarbonka,
do której wszyscy domownicy,
rodzice wraz z dziećmi, przez
cały okres Wielkiego Postu, będą
składać swoje ofiary. Rezygnując
z różnych rzeczy czy przyjemności
podzielmy się z najbardziej potrzebującymi zwłaszcza z chorymi
i strszymi. Skarbonki będą rozdawane w szkołach. Ofiary ze skarbonek prosimy przynieść do kościoła i złożyć jako dar ołtarza na
Mszy świętej w Wielki Czwartek,
a duszpasterze przekażą je do Caritas Archidiecezji.

Baranek Wielkanocny poświęcony
w Wielką Sobotę to symbol dobrowolnie przyjętej ofiary przez
Chrystusa dla zbawienia świata.
Niech ofiarna miłość Chrystusa
do każdego z nas będzie okazją
i dla nas
do podzielenia się
miłością
miłosierną
z potrzebującymi.

Środa 12 III

Czwartek 13 III

Piątek 14 III

Sobota 15 III

Niedziela 16 III

W minionym czasie ...
C a r i t a s p r z e m y s k a p ro s i
o ofiarę 7 zł za paschalik i 5 zł Odeszła do Pana:
za baranka.
Maria STRĄCZEK

