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Komunikat Prezydium KEP dotyczący nauczania religii w szkole

W związku z obywatelskim
projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania
nauczania religii pragniemy
przypomnieć, że nauczanie
religii w szkole wpisuje się
w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych
przeszkód, nawet podczas
zaborów, religia znajdowała
się w wykazie przedmiotów
nauczania. Wyjątek stanowi
około 30-letni okres w czasie rządów władz komunistycznych w Polsce. Dzisiaj
Kościół może bez przeszkód
prowadzić nauczanie religii
w szkołach. Minęły czasy
zmagań o swobodę katechizacji. Wielu z nas pamięta,
ile to kosztowało ofiar i odwagi ze strony społeczeństwa katolickiego w naszym
Kraju. Poprzez przywrócenie
nauczania religii w szkole
została naprawiona jedna
z krzywd, która spotkała
ludzi wierzących w czasach
systemu totalitarnego.
1. Szanując opinię obywateli
podpisanych pod wskazanym wyżej projektem, należy wziąć pod uwagę wolę
kilku milionów rodziców
i uczniów, którzy chcą nauki
religii w szkołach w obecnej
formie i na obowiązujących

zasadach. Zgodnie z danymi
przekazanymi przez diecezje
do Komisji Wychowania
Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski, w roku
szkolnym 2014/2015 w lekcjach religii uczestniczyło
ponad 87 % dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę
fakt, iż lekcje religii jako
przedmiot nieobowiązkowy
są organizowane na życzenie
rodziców lub pełnoletnich
uczniów, na mocy art. 53 ust.
4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że nauczanie religii jest
odpowiedzią na rzeczywistą
potrzebę obywateli i stanowi
poszanowanie konstytucyjnego prawa rodziców do
wychowania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami
(art. 48).

sowane przez Kościół lub
rodziców, oznacza w istocie
dodatkowe obciążenie rodziców – członków Kościoła,
których dzieci uczęszczają
na katechezę w szkole. Nie
można przy tym zapominać,
iż zdecydowana większość
podatników w Polsce to katolicy, którzy przeznaczają
swoje podatki także na finansowanie szkół.

4. Należy ponadto zauważyć,
że nauczanie religii w publicznym systemie oświaty
ma miejsce w wielu krajach
Europy i jest ono finansowane ze środków publicznych.
Regulacje prawne w tej materii przyjęte w prawie polskim
odpowiadają zatem standardom europejskim. Nie jest
bowiem możliwe świadczenie pracy przez pracownika
2. Finansowanie lekcji religii bez ekwiwalentu w postaci
związków wyznaniowych wynagrodzenia wypłacanego
z budżetu państwa nie tylko przez pracodawcę.
nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady bezstron- 5. Przypominamy, że nauczaności władz publicznych, nie religii, poza wymiarem
ale jest formą realizowania ewangelizacyjnym, ma także
zasady współdziałania Ko- swój szczególny wymiar
ściołów i innych związków humanistyczny i kulturowy.
wyznaniowych oraz Państwa Wprowadza bowiem w hidla dobra człowieka i do- storię i kulturę, zarówno
bra wspólnego (art. 25 ust. duchową, jak i materialną
3 Konstytucji RP).
Polski i świata. Nie da się
bowiem dobrze zrozumieć
3. Domaganie się przez au- historii, kultury, literatury,
torów projektu ustawy, aby
nauczanie religii było finandokończenie na str. 2

Potrzebuję Ciebie
Myślę o Tobie nieustannie
Chcę z Tobą być na zawsze
14 lutego

Zgadnij, kto...

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Pwt 26,4-10

Wyznanie wiary ludu wybranego

REFREN PSALMU: Bądź ze mną,
Panie, w moim utrapieniu.
II CZYTANIE: Rz 10,8-13

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

EWANGELIA: Łk 4,1-13

Jezus przebywał w Duchu Świętym
na pustyni i był kuszony

Jezus pełen Ducha Świętego
powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu
na pustyni, gdzie był kuszony
przez diabła. Nic w owe dni nie
jadł, a po ich upływie poczuł
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł:
„Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz temu kamieniowi,
żeby się stał chlebem”...
Superliga Tenisa Stołowego

Mecz
17 II g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- MORLINY Ostróda

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
19 II godz. 19.00
Osiedle Kombatantów
prowadzą
Kręgi Domowego Kościoła
i Akcja Katolicka
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

Ferie w KCK
od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00-14.00
bilard i tenis stołowy
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 14 II 16 GRUPA I
Niedziela 21 II 16 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe
NIEDZIELA – Róża II św. Marii - p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy p. Waszczuk
PONIEDZIAŁEK – Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło,
Róża Boga Ojca XII - p. Rzepa
WTOREK – Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny - p. Wielgos +
Róża XI św. Agnieszki - p. Staroń
ŚRODA – Róża V św. Anny - p. Mrozowicz
+ Róża Boga Ojca IV - p. Kopczacki
CZWARTEK – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki p. Skorupska
PIĄTEK – Wspólnota Biblijna, Róża VII św.
Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty - p. Przepłata
SOBOTA – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna

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. Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy
czują się odpowiedzialni za naszą
parafię.
3. Za tydzień 21 lutego odbędzie
się zbiórka do skarbonek na Fundusz Misyjny AD GENTES.
4. Zelatorów, czyli przewodniczących Róż prosimy o dostarczenie
do zakrystii aktualnych spisów
Róż po ostatnich korektach. Jedna z Róż żeńskich jest niepełna
dlatego nadal można zgłaszać

06.02.2016 r. os. Kombatantów
bl. 13 m. 1-16. Sprzątali i ofiara:
dokończenie ze
Szylar + 1 os., Polak. Razem – 20
str. 1
zł na środki czystości i kwiaty.
08.02.2016 r. os. Kombatantów
bl. 13 m. 17-38. Sprzątali i ofiara: nież tradycji biblijnej StareSech, Hamelusz, Chamik, Borsuk, go i Nowego Testamentu.
Starzak, Legeny, Gliniany. Ofiara:
B. Bartosz. Razem – 100 zł na 6. Nauczanie religii ma
środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
19.02.00 – Zbigniew i Beata S.
20.02.82 – Stanisław i Alicja G.
20.02.82 – Tadeusz i Lidia U.
20.02.93 – Grzegorz i Małgorzata P.
20.02.97 – Zbigniew i Małgorzata P.

w rocznicę śmierci:
18.02.82 – Ludwik Wawrzyszko
16.02.83 – Zenon Libicz
16.02.84 – Zbigniew Kurpiel
17.02.88 – Bolesław Gmyrek
18.02.89 – Antoni Sieczka
16.02.90 – Józefa Szajowska
19.02.93 – Katarzyna Smoczyńska
17.02.94 – Janina Raciborska
15.02.95 – Mieczysław Trędowicz
14.02.01 – Jan Szymonowicz
17.02.03 – Rozalia Sikora
17.02.09 – Leonard Nowosielski
17.02.09 – Stanisław Smykała
14.02.10 – Jerzy Saczko
15.02.11 – Wiera Dziurgot
16.02.13 – Maria Mach
15.02.15 – Wiesław Beigert

także bardzo ważny aspekt
wychowawczy. Dzieci
i młodzież mają prawo do
tego, aby na lekcji religii
rozmawiać o swych problemach, dylematach, obawach

Niedziela 14 II

swoją chęć włączenia się w tą
modlitwę.
5. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz. 17:00,
natomiast dla dorosłych w piątki
dwukrotnie: o godz. 17.00 w kościele, a po Mszy św. w terenie.
W najbliższy piątek (19 II) Droga
Krzyżowa rozpocznie się o godz.
19.00 na Osiedlu Kombatantów
i poprowadzą ją Kręgi Domowego Kościoła i Akcja Katolicka.
Bardzo zachęcamy do pielęgnowania tradycji licznego udziału
w drodze krzyżowej osiedlowej.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
15 II 16 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 14
m. 16-30 oraz 20 II 16 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 17
m. 1-21.

i radościach. W praktyce
uczący religii są osobami
zaufania publicznego. Dlatego nie powinno się odbierać dzieciom i młodzieży
okazji do rozmowy o wartościach chrześcijańskich
w środowisku szkolnym,
tym bardziej w tak ważnym
dla nich czasie dorastania
i kształtowania charakterów...
Biskupi Polscy

Tenis stołowy

11:00
12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 15 II
7:00
18:00

+ Wojciech Nietrzeba (15).
+ Wiesław Bejgiert w 1
roczn. śmierci.
Wtorek 16 II

7:00
18:00

7:00
18:00

+ Wojciech Nietrzeba (16).
+ Maria Mach w 3 roczn.
śmierci.

PKS Kolping Frac Jarosław
- KST ENERGA-MANEKIN Toruń
3:0
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Bartosz Such - 1, Robert Floras - 1.

18:00

+ Wojciech Nietrzeba (18).
+ Edward Cerlich.
Piątek 19 II

7:00

18:00

+ Wojciech Nietrzeba (19).
Dziękczynna z prośbą
o dalsze Boże błogosł. dla
członkiń i ich Rodzin z Róży
św. Faustyny.
Sobota 20 II

7:00
18:00

+ Wojciech Nietrzeba (20).
+ O dar życia wiecznego
Idzik Lesław w 17 roczn.
śmierci.
Niedziela 21 II

8:00

9:30

11:00
12:15
16:00
18:00

Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną Panią Marię
K. - dawny adres mailowy: m.m.dom@interia.pl

+ Wojciech Nietrzeba (17).
+ Antoni Żabiński.
Czwartek 18 II

7:00

Superliga

Miejska Droga Krzyżowa
od Cerkwi Greckokatolickiej
do k. Miłosierdzia Bożego

Rekolekcje parafialne
ks. Józef Niżnik

9:30

+ Mieczysław Kołcz w 2
roczn. śmierci.
++ Katarzyna, Maria, Franciszek.
++ Katarzyna i Walenty.
Za parafian.
++ Stanisław Baster
w 14. roczn. śmierci, Zofia,
Stanisław i Janina.
+ Wojciech Nietrzeba (14).

Środa 17 II

11. III. g. 19.00

9 III - 13 III

8:00

O błogosł. Boże dla Maximiliana Pawła.
O Boże błogosł. i potrzebne łaski w 35 roczn. ślubu
Stanisławy i Stanisława
- dziękczynna.
+ W 5 roczn. śmierci Teresa
Wyczawska-Słowik.
Za parafian.
+ Wojciech Nietrzeba (21).
++ Tadeusz w 6 roczn.
śmierci, Stanisław, Apolonia.

12 lutego zmarł ks.
Stanisław Zagórski
- kapelan senior Powiatowego Szpitala
w Jarosławiu. Pogrzeb
odbędzie się w niedzielę
w Wiśniowej o godz.
13.00.
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