9

1

(558) 4 marca 2012

Niedziela dniem wolnym od pracy

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Około 250 tys. Polaków każdą niedzielę spędza
w pracy w sklepie. 4 marca w Europejski Dzień
na rzecz Niedzieli Wolnej od Pracy „Solidarność”
przeprowadzi akcję, promującą ideę ustawowego
ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy.
Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, łomżyński biskup
pomocniczy, podkreśla, że dla każdego ochrzczonego, dla
katolika niedziela jest dniem świętym, który przypomina
nam o zmartwychwstaniu Chrystusa. - Jeśli w państwach
Europy Zachodniej udało się zamknąć sklepy w niedzielę,
to na pewno możliwe jest to i w Polsce. Wolnej niedzieli
broniliśmy w czasach komunistycznych. Dziś w wolnej
Polsce, jakby ludzie o tym zapomnieli. Uważam, że wielkie sklepy powinny być zamknięte w niedzielę i wszyscy
powinniśmy bronić tego dnia - podkreśla ksiądz biskup.
Jak przekonuje Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ
„Solidarność”, celem akcji jest pobudzić społeczeństwo
do debaty na temat wolnych niedziel. - Przyczyniliśmy
się do uchwalenia nowelizacji kodeksu pracy, dzięki
której święta państwowe i kościelne są dniami wolnymi
od pracy dla najemnych pracowników handlu. 4 marca
będziemy namawiać klientów, aby nie robili zakupów
dokończenie na str. 3

Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości
List Biskupa Wojska Polskiego na Wielki Post 2012 roku /fragmenty/
Na początku Wielkiego Postu Jezus
prosi o pogłębienie
wiary i zachęca do
wewnętrznej przemiany: „Czas się
wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię” (Mk
1, 15).
Nawrócenie nie jest wydarzeniem
jednorazowym, ale procesem,
który ma trwać przez całe życie.
Polega on na porządkowaniu myśli, pragnień, uczuć oraz czynów
w świetle ewangelicznych wskazań.
Pierwsze jest nawrócenie
w sferze myśli i pragnień. Z niego
dopiero wypływa nawrócenie
w sferze słów i czynów. Dlatego
zachęcam Was, Siostry i Bracia,
do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które odbywać się
będą w kościołach i kaplicach garnizonowych. Będą one okazją do
przemyślenia: kim jest Bóg?; kim
jest drugi człowiek?; ile warte jest
życie z Bogiem i odniesienie do

Jego przykazań? Z wielkopostnych
przemyśleń i przeżyć wypłynie
większa motywacja do nawrócenia
w działaniu. Zaprowadzenie ładu
w myślach, pragnieniach i uczuciach pomoże nam uporządkować
nasze życie w każdym wymiarze.
W okresie Wielkiego Postu pragnę Was zachęcić do refleksji na
temat małżeństwa i rodziny. Wpisuje się on w tegoroczny program
duszpasterski Kościoła w Polsce
zawarty w haśle „Kościół naszym
domem”. Motywem dodatkowym
jest także fakt, że w czerwcu bieżącego roku w Mediolanie będzie
miało miejsce VII Światowe Spotkanie Rodzin.
Małżeństwo i rodzina są „pomysłem samego Boga”. „Niedobrze
jest człowiekowi być samemu”
(por. Rdz 2, 18) - czytamy już na
pierwszych stronach Pisma Świętego. W małżeństwie mężczyzna
i kobieta znajdują dla siebie dopełnienie, pomoc, akceptację
i nade wszystko miłość potrzebną do wewnętrznego rozwoju.
We wspólnocie, którą tworzą,

przychodzą na świat dzieci;
w niej dorastają i kształtują swój
charakter. W rodzinie doznają
opieki i dożywają swoich dni starsi rodzice. Rodzina także otacza
modlitwą tych, którzy odeszli do
wieczności.
Ewangelia ukazuje Świętą
Rodzinę w całym realizmie
życia. Małżonkowie - Maryja
i Józef - już u początku wspólnego
dokończenie na str. 2

I CZYTANIE: Rdz 22,1-2.913.15-18
Ofiara Abrahama

REFREN PSALMU: W krainie
życia będę widział Boga.
II CZYTANIE: Rz 8, 31b-34

Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

EWANGELIA: Mk 9,2-10
Przemienienie Pańskie

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich
samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec
nich. Jego odzienie stało się
lśniąco białe...
...I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali
z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł
do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że
tu jesteśmy; postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza”...
...I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał
się głos: „To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie”...

16. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa
ulicami miasta

NMP Królowa Polski - Kolegiata

25-28 Marca
Rekolekcje parafialne
ks. Włodzimierz Strogusz

2. IV. g. 18.00
Bierzmowanie
Bp Adam Szal

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa

2. IV. g. 20.00

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

9 III godz. 19.00

Bp Adam Szal

Munina

Uroczystości
Katyńsko-Smoleńskie

- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

13. IV. g. 11.00

w kościele:

Bp Marian Rojek



Chrystus Królem

List Biskupa Wojska
Polskiego na Wielki Post
2012 roku
dokończenie ze str. 1
życia przeżyli próbę miłości.
Józef, jeszcze nieświadomy Bożego działania, chciał potajemnie
opuścić swą małżonkę w stanie
błogosławionym. Boża ingerencja zapobiega temu. Później
doświadczyli oni zagrożenia
życia małego Jezusa, dlatego
udali się na emigrację do Egiptu.
Po powrocie do Nazaretu ciężko pracowali: Maryja w domu,
a Józef w warsztacie stolarskim.
Nie omijało ich cierpienie. Pośród
tych problemów, kochając się
i rozumiejąc wzajemnie, pozostali
do końca wierni Bogu.
Podobnie jest w wielu chrześcijańskich rodzinach, które mimo
różnych doświadczeń trwają
w miłości wzajemnej i w wierności
Bogu. Jako biskup diecezji polowej pragnę Wam podziękować za
zrozumienie i uszanowanie prawdy o nierozerwalności małżeństwa
i realizowanie jej na co dzień.
Myśląc o rodzinach żołnierzy
i innych służb mundurowych,
często doświadczających rozłąki
i wielu przeprowadzek, dziękuję za
wierność małżeńskiej przysiędze.
Swoim pięknym życiem małżeńskim i rodzinnym udowadniacie
każdego dnia, że najważniejszymi
imionami miłości są: ofiarność
i poświęcenie. Prawdziwie kocha
dopiero ten, kto trwa w miłości
również wtedy, kiedy jest to
trudne.
Pozwólcie, że wyrażę wdzięczność w imieniu Waszych córek
i synów, którzy nie musieli dzielić
miłości pomiędzy skłóconych rodziców. I nie mają w swojej psychice śladów dotkliwych zranień,
jakich doznali ich rówieśnicy
poddani bolesnemu doświadczeniu rozstania się rodziców.
Przyjmijcie wyrazy uznania za
zrozumienie prawdy, że dzieci są
wiosną rodziny i społeczeństwa.
Dziękuję za przyjęcie daru nowego życia, za odpowiedzialne rodzicielstwo i za trud wychowania.
Dzieci obdarzone skarbem wiary,
otoczone wielkoduszną miłością,
dobrze wychowane i wykształcone - to zdany egzamin z rodzicielskich zadań powierzonych
Wam przez Boga i przyjętych
w zobowiązaniach chrzcielnych.
Błogosławiony Jan Paweł II,
„papież rodziny”, podczas swego pontyfikatu przekonywał,
że rodzina jest pierwszą drogą
Kościoła (List do rodzin Gratissimam Sane z okazji Roku
Rodziny 1994). Jest ona centrum
i sercem cywilizacji miłości.
Rodzina Bogiem silna staje się
siłą człowieka i całego narodu.
Wzruszająca jest dla mnie troska,

jaką od wczesnych lat kapłaństwa
Karol Wojtyła otaczał rodzinę,
której sam tak wcześnie został pozbawiony. W dzieciństwie stracił
matkę, a we wczesnej młodości
starszego brata i ojca. Skoro dla
niego rodzina była tak ważna, to
warto zapytać siebie: Jaka jest
moja rodzina? Jaką jestem żoną,
matką, córką? Jakim mężem,
ojcem, synem? Co jeszcze mogę
zrobić dla tych, z którymi dzielę
codzienność? Czy ich kocham?
Czy mogę kochać jeszcze bardziej? Czy z szacunkiem odnoszę
się do innych rodzin?
Chrześcijańskie spojrzenie na
małżeństwo i rodzinę spotyka się
obecnie z atakiem na skalę dotąd
niespotykaną. Próbuje się zniszczyć małżeństwo jako związek
mężczyzny i kobiety. Godzi się
w rodzinę jako środowisko miłości i nowego życia. W tych okolicznościach Kościół przypomina,
że tylko nierozerwalny związek
mężczyzny i kobiety, według
zamysłu Stwórcy, gwarantuje
przetrwanie naszej cywilizacji,
jej rozwój i przyszłość. Naucza,
że owocem miłości mężczyzny
i kobiety jest nowe życie - nadzieja na wiosnę rodziny ludzkiej.
Kościół zachęca wiernych do
czujności i obrony chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny
w swoich środowiskach życia
i pracy. Podkreśla, że dziś, bardziej niż kiedykolwiek potrzebne
jest świadectwo dozgonnej miłości i wierności małżeńskiej.
Drodzy Małżonkowie! Zachęcam Was do uroczystego świętowania kolejnych rocznic zawarcia
sakramentalnego związku. Niech
wątpiący w sens małżeństwa
i rodziny patrząc na świadectwo
pięknej miłości przekonują się, że
wierność jest możliwa.
W naszej mundurowej społeczności mamy wiele przykładów
dobrych, świętych małżeństw:
mężów i żon, którzy realizują
Chrystusowy zamysł. Są też
i tacy, którzy przeżywają dramat rozbitych wspólnot małżeńskich. Nie mamy prawa ich
sądzić. Wczuwamy się w ich bóle
i tęsknoty.
Kościół rozjaśnia mroki licznych ludzkich dramatów światłem
słowa Bożego, świadectwem
Bożego miłosierdzia. Ludzie,
którzy się rozwiedli, zawarli nowe
niesakramentalne związki, pozostają nadal członkami Kościoła.
Kościół nie ukrywa przed nimi
prawdy o obiektywnym nieładzie, jakim jest ich sytuacja oraz
o jego konsekwencjach dla życia
sakramentalnego. Pragnie jednak
okazywać im swą macierzyńską
troskę i ofiarować pomoc. Głosem biskupów i kapłanów mówi
im: Nie jesteście wykluczeni ze
wspólnoty Kościoła; przeciwnie
jesteście wezwani, aby uczestni-

czyć w jej życiu.
Błogosławiony Jan Paweł II
w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio zachęca żyjących
w związkach niesakramentalnych
do słuchania słowa Bożego, do
uczęszczania na Mszę świętą,
do modlitwy oraz wychowania
dzieci w wierze chrześcijańskiej
(por. nr 84). W większych parafiach, zwłaszcza w ośrodkach
miejskich, organizowane są specjalne rekolekcje i comiesięczne
spotkania. Również z inspiracji
katolików świeckich pojawiają się
różne inicjatywy duszpasterskie,
jak np. Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar”, która skupia porzuconych małżonków, chcących
z pomocą łaski Bożej zachować
wierność małżeńską również po
rozwodzie.
Wszyscy powinniśmy nieustannie zabiegać o jedność małżeństw
sakramentalnych, aby uniknąć
wielu życiowych dramatów. Dlatego niepokojąca jest społeczna
akceptacja rozwodów oraz przyzwolenie społeczne, w tym także
rodziców, na wspólne mieszkanie
młodych przed ślubem. Przez
to tworzymy klimat, w którym
trudno jest budować nierozerwalne małżeństwo. Z tym większą
troską trzeba podjąć wysiłek, by
dobrze przygotowywać młodzież
do małżeństwa - do miłości i odpowiedzialności.

Moi Drodzy!
Pozostańmy wierni chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny.
Brońmy jej ze wszystkich sił.
Niech nasze rodziny dają coraz
mocniejsze świadectwo wzajemnej miłości, służby życiu
i dobrego wychowania dzieci.
Za wstawiennictwem bł. Jana
Pawła II, papieża rodzin, modlę
się wraz z Wami, powtarzając
jego słowa: „Boże spraw, aby
Twoja łaska kierowała myśli
i uczynki małżonków ku dobru
ich własnych rodzin i wszystkich
ludzi na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego
człowieczeństwa i jego rozwoju
w prawdzie i miłości. Spraw, aby
miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się
mocniejsza od wszelkich słabości
i kryzysów, przez jakie nieraz
przechodzą nasze rodziny. Spraw
wreszcie, błagamy Cię o to za
pośrednictwem Świętej Rodziny
z Nazaretu, ażeby Kościół wśród
wszystkich narodów ziemi mógł
owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez
rodziny”.
Na czas wielkopostnej refleksji
i modlitwy o świętość małżeństw
i rodzin oraz umocnienie w wierze i wzajemnej miłości, z serca
błogosławię.
abp Józef Guzdek

Komunikat rzecznika
prasowego Ordynariatu
Polowego
W związku zainteresowaniem
mediów restrukturyzacją Ordynariatu Polowego, zwłaszcza po wypowiedzi Pana Premiera Donalda
Tuska z 24 lutego br., pragnę
poinformować, że w latach 2011
- 2012 zostało zniesionych siedem
dekanatów: Krakowski Dekanat
Wojskowy, Pomorski Dekanat
Wojskowy, Śląski Dekanat Wojskowy, Warmińsko-Mazurski
Dekanat Wojskowy, Dekanat Sił
Powietrznych Północ i Dekanat
Sił Powietrznych Południe oraz
Warszawski Dekanat Wojskowy.
Struktury duszpasterstwa katolickiego zostały dostosowane do
struktur wojskowych.
W 2011 roku likwidacji uległy
dwie parafie wojskowe: Parafia
Wojskowa w Ciechanowie oraz
Parafia Wojskowa w Ełku.
Trwają rozmowy dotyczące przekazania diecezji legnickiej kościoła garnizonowego w Jeleniej
Górze w zamian za użyczenie
dla potrzeb duszpasterstwa wojskowego kościoła w Bolesławcu,

należącego do wspomnianej
diecezji.
W styczniu br. została zmieniona
struktura organizacyjna kurii
polowej wskutek czego liczba
pracowników została ograniczona
do minimum.
W 2011 r. z duszpasterstwa wojskowego odeszło ośmiu kapelanów, natomiast w styczniu br.
kolejnych pięciu.
Konieczność likwidacji dalszych
etatów spowoduje, że trzeba
będzie zamykać kościoły garnizonowe w tych miejscach, gdzie
istnieją garnizony wojskowe
z jednostkami i instytucjami wojskowymi. Konsekwencją takich
decyzji będzie pozbawienie systematycznej opieki duszpasterskiej
części kadry zawodowej, szpitali
wojskowych, szkół wojskowych,
rodzin wojskowych, emerytów,
rencistów oraz weteranów i kombatantów.
ks. płk Zbigniew Kępa



Chrystus Królem

Niedziela dniem wolnym jako dzień wolny od pracy zostanie
przeprowadzona w większości
od pracy
dokończenie ze str. 1
w niedzielę, ale chcemy również
dotrzeć do polityków i przekonać
ich do wprowadzenia ustawowego
zakazu pracy w sektorze handlu
w tym dniu - wyjaśnia Bujara.
Jak podkreślają organizatorzy
akcji, konieczność pracy w niedzielę nie tylko przyczynia się
do przemęczenia pracowników
handlu, ale także kompletnie dezorganizuje ich życie rodzinne.
Inicjator akcji przywołuje słowa
biskupa katowickiego Herberta
Bednorza: „Niedziela jest przecież
Boża i nasza. Powinna ona być
czasem chwalenia Boga, czasem
spotkania w gronie rodzinnym,
odpoczynku po całym tygodniu
pracy”. Dlatego w niedzielę, 4
marca, akcja promująca niedzielę

krajów europejskich. W kilku
z nich, np. w Niemczech, Austrii
czy Francji, niedziela od dawna jest
dniem wolnym od pracy w handlu
i wbrew temu, co próbuje się nam
wmówić, nie doprowadziło to do
masowych bankructw sieci handlowych. Handlowa „Solidarność”
od wielu lat prowadzi kampanie
promujące ustanowienie niedzieli
dniem wolnym od pracy. A Krajowy Sekretariat Banków, Handlu
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” jest członkiem-współzałożycielem Europejskiego Przymierza
na rzecz Wolnej Niedzieli, stowarzyszenia, które zrzesza związki
zawodowe oraz chrześcijańskie
organizacje pozarządowe z całego
kontynentu.
MP
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Konkurs biblijny

Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje:
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.
- Tomasz Oronowicz - 5 III - godz. 16.30.
- Jerzy Mitkowski - 15 III - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
12 III
S. kulinarna
19 III
S. kulinarna
26 III
S. kulinarna

Wtorek
13 III
S. kulinarna
20 III
S. kulinarna
27 III
S. kulinarna

Środa
14 III
J. Niemczycka
21 III
J. Niemczycka
28 III
J. Niemczycka

Czwartek
15 III
Ł. Rzepa
22 III
Ł. Rzepa
29 III
Ł. Rzepa

Piątek
16 III
23 III
30 III

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
w każdy wtorek i środę od godz. 16.00

Każdy może pomóc !
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.

29 lutego odbył się etap dekanalny
konkursu biblijnego „Kościół wspólnotą i naszym domem”. Uczestniczyło 24 uczniów z 8 szkół. Do finału
diecezjalnego przeszło troje uczniów
z SP S. Niepokalanek: I m. - Zuzanna
Bosak, II m. - Paweł Gdyk, III m.
- Marlena Fudała.

24 marca 2012
12.00 - Eucharystia w Archikatedrze - przewodniczy abp Józef
Michalik
Zapisy u ks. Daniela Odora

30 III - 1 IV 2012
Łańcut

Tenis stołowy
Aktualne wyniki

„Radośni, bo Kościół naszym domem!”
Koszt udziału wynosi ok. 60 zł (35 zł opłata
na miejscu + przejazd)
Szczegółowe informacje i zapisy u ks.
Daniela Odora

II Liga

PKS KOLPING II - Płomień Limanowa 6 : 4

Punkty: Flaumenhaft - 1,5, Zieliński - 1,5, Żołyniak - 1,5, Oziębło - 1,5.

V Liga

PKS KOLPING IV - UMKS Dubiecko 10 : 4

Punkty: Mroczka - 3,5, Rejterowski - 3,5, Zaborowski - 1,5, Kondrat - 1, Pierzycki
- 0,5.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 4 III 12 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, A. Kasjan, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. G l i n i a n y, E . P r z e p ł a t a ,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - R. Rusinkiewicz,
M. Siry, A. Sopel, S. Strójwąs,
A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 11 III 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – KSM + Zespół muzyczny
PONIEDZIAŁEK – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
WTOREK – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
ŚRODA – Koło Misyjne
CZWARTEK – Róża VIII św. Zofii
- p. Drewniak, Róża Boga Ojca II
- p. Chomik
PIĄTEK - Róża męska I św. Józefa
- p. Zięba + Róża V męska św. Piotra
- p. Przepłata
SOBOTA – Róża męska II św. Antoniego - p. Brodowicz + Róża IV
św. Benedykta - p. Chomik + Róża
Boga Ojca I - p. Brodowicz
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
25.02.2012 r. os. Kombatantów bl. 9
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Groszek,
Gut, Sikora, Szynal, Sopel, B. Mucha +
Mateuszek. Ofiara: Kołcz. Razem – 40
zł na środki czystości i kwiaty.
27.02.2012 r. os. Kombatantów bl. 9 m.
16-25. Sprzątali i ofiara: M. Seremet,
A. Zmysłowska, A. Wójcikiewicz.
Ofiara: W. Gliniany. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.

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.
Po nabożeństwie zmiana tajemnic
różańcowych.
2. Dzisiejsza taca przeznaczona
jest na Seminarium Duchowne.
3. Dziś cały dzień przed kościołem
zbiórka do puszek wspomagająca
„Misyjne Dzieło Pomocy Ad
Gentes”.
4. W każdy wtorek Wielkiego
Postu małżeństwa z naszej parafii
zapraszają do Kaplicy Miłosierdzia
Bożego o godz. 17.15 na modlitwy
o „Trzeźwość naszych rodzin”.
5. W czwartek (8 III) jest Dzień
Kobiet, modlimy się w intencji
wszystkich niewiast. Wspominamy też ks. Antoniego Ślusarczyka
– pierwszego Proboszcza naszej
parafii w 20 rocznicę śmierci.
6. Koło Misyjne i Bractwo MB
Szkaplerznej organizuje wyjazd
do Zarzecza k/Niska na grób śp.
ks. Antoniego Ślusarczyka w 20-tą
rocznicę śmierci. Wyjazd w dniu
10 marca (sobota) o godz. 9.00
z placu przed marketem FRAC.
Powrót ok. godz. 15.00. Zapisy
w kiosku.
W zastępstwie ks. Prałata, który
w tym czasie musi być w Przemyślu, z grupą pojedzie ks. Radosław.
7. Droga Krzyżowa dla dzieci będzie w czwartki o godz.
17:00, natomiast dla dorosłych
w piątki dwukrotnie: o godz.
17:00 w kościele i o godz. 19:00
w terenie. W najbliższy piątek (9
III) Droga Krzyżowa w terenie
rozpocznie się o godz. 19.00 przed
sklepem Koroną, którą prowadzi
Koło Misyjne, Róże, Bractwa.

Zabieramy ze sobą pochodnie
i świece. Bardzo zachęcamy do
pielęgnowania tej wyjątkowo
cennej tradycji udziału w drodze
krzyżowej osiedlowej.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 5
III 12 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 10 m. 13-24
oraz 10 III 12 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 10 m. 25-36.
9. Tradycyjnie, w okresie Wielkiego Postu, ogłaszamy konkurs na
najlepszą palmę, pisankę, serwetkę
i wielkanocny stroik. Prosimy
składać je w kancelarii.
10. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas
można nabyć w kiosku. Minimalna
cena 7 zł za paschalik i 5 zł za
baranka. Cały dochód Caritas przeznaczy na pomoc osobom chorym
i niepełnosprawnym.
11. 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 Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga.
12. 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. Dotyczy to
dzieci od 1 do 6 klasy włącznie.
Tydzień temu w kościele było 139
dzieci z naszej parafii.
13. Podobnie jak w latach ubiegłych, w czasie Wielkiego Postu
organizujemy Drogę Krzyżową
ulicami naszego miasta. W tym
roku data przemarszu na trasie od
kościoła NMP Królowej Polski
do Kolegiaty została ustalona na
piątek 16 marca.

8:00

9:30

11:00

12:15

16:00

18:00

Poniedziałek 5 III
7:00
18:00

1) + Helena.
2) + Lucjan Mugaj w 5 roczn.
śmierci.
Wtorek 6 III

7:00
18:00

+ Anna.
Środa 7 III

7:00

18:00

1) Za misje, misjonarzy i Koło
Misyjne.
2) ++ Agnieszka, Olga, Stefania.
Czwartek 8 III

+ Ludwik w 16 roczn. śmier7:00
ci.
1) O zdrowie i błogosł. Boże
dla ks. Ireneusza z okazji
urodzin.
18:00 2) + Ks. Antoni Ślusarczyk
w 20 roczn. śmierci - od: Koła
Misyjnego, Akcji Katolickiej,
Bractwa Najśw. Sakramentu.
Piątek 9 III
7:00
18:00

+ Aniela Frankiewicz.
Sobota 10 III

7:00

Dziękczynna z okazji urodzin
ks. Prałata z prośbą o błogosł.
Boże na dalsze lata życia - int.
18:00 od: Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga ze świetlicą, Róży
św. Barbary, Akcji Katolickiej,
Bractwa Najśw. Sakramentu.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
10.03.03 – Wiktor i Anna J.

w rocznicę śmierci:
04.03.89 – Henryk Sobola
06.03.89 – Ryszard Haloszka
08.03.92 – ks. Antoni Ślusarczyk
09.03.94 – Wacław Boczulak
05.03.95 – Helena Srebrniak
08.03.97 – Karolina Kądziołka
06.03.98 – Jan Sudoł
08.03.99 – Stanisław Korzeń
08.03.05 – Krystyna Szwic
04.03.07 – Adam Zdziebko
04.03.07 – Maria Bojarska
09.03.07 – Alfred Folta
04.03.09 – Regina Dałomis

Niedziela 4 III

++ Kazimierz i zmarli z Rodziny.
+ O radość życia wiecznego
dla Mariana Noska w 16 roczn.
śmierci.
Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o zdrowie dla
Mariana.
+ Adam Zdziebko w 5 roczn.
śmierci.
O błogosł. Boże, opiekę MB
i dary Ducha Św. dla Nikodema w 10 roczn. urodzin.
1) Za parafian.
2) ++ Regina Dałomis w 3
roczn. śmierci, Franciszek,
Feliks, Anna Dałomis.

Niedziela 11 III

Za parafian.
9:30
++ Józef, Maria, Antoni.
++ Stanisław w 5 roczn.
11:00
śmierci, Zofia.
8:00

12:15

We wtorek 28 lutego stanęła w Heluszu ostatnia figura z Drogi Krzyżowej ze świętymi,
której fundatorem jest Grzegorz Pacuła. Wykonał ją artysta rzeźbiarz Klaudiusz
Nowak a w transporcie pomogła firma „Jares”.

16:00
18:00

++ Franciszka, Elżbieta, Julian.

