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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Wj 3,1-8a.13-15
Powołanie Mojżesza

REFREN PSALMU: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
II CZYTANIE: 1 Kor 10,1-6.1012
Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

EWANGELIA: Łk 13,1-9

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie

...Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się
wieża w Siloe i zabiła ich, było
większymi grzesznikami niż
inni mieszkańcy Jerozolimy?
Bynajmniej, powiadam wam;
lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie”.
I opowiedział im następującą
przypowieść: „Pewien człowiek
miał drzewo figowe zasadzone
w swojej winnicy; przyszedł
i szukał na nim owoców, ale nie
znalazł...
...Wytnij je: po co jeszcze ziemię
wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na
ten rok je pozostaw; ja okopię je
i obłożę nawozem; może wyda
owoc. A jeśli nie, w przyszłości
możesz je wyciąć«„.

Podczas swej ostatniej audiencji
ogólnej 27 lutego w Watykanie
Benedykt XVI na zakończenie
swej niemal 8-letniej posługi na
Stolicy Piotrowej podziękował
w katechezie Bogu i ludziom
za otrzymane dary i ludzką
życzliwość.

sił o modlitwę za siebie oraz
kardynałów, którzy wybiorą
jego następcę. Siebie i Kościół
powierzył Maryi, Matce Boga
i Kościoła. Na Placu św. Piotra
ustępującego papieża żegnało ok. 200 tys. pielgrzymów
z całego świata, w tym wielu
Polaków. Na Plac św. Piotra
Zapewnił, iż będzie nadal to- i w jego okolicach powiewały
warzyszył Kościołowi swoją flagi różnych państw.
modlitwą i refleksją. Popro-

Nawiązując do
swego ustąpie nia Benedykt
XVI stwierdził:
„W ciągu tych
ostatnich miesięcy
odczułem, że moje
siły osłabły i nieustannie prosiłem
Boga w modlitwie,
aby oświecił mnie
swoim światłem,
żebym podjął najwłaściwszą
decyzję, nie dla mego dobra, ale
dla dobra Kościoła. Podjąłem
ten krok z pełną świadomością
jego wagi, a także nowatorstwa,
ale z głębokim pokojem ducha.
Umiłowanie Kościoła oznacza
także odwagę, by dokonywać
trudnych wyborów, bolesnych,
mających zawsze na względzie
dobro Kościoła, a nie samych
siebie”.
(za ekai.pl)

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
8 III godz. 19.00
Munina
prowadzą
Koło Misyjne, Róże, Bractwa

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

15. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa
ulicami miasta

NMP Królowa Polski - Kolegiata

25. III. g. 18.00
Bierzmowanie

Abp Józef Michalik
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Abp Józef Michalik doktorem honoris causa
Dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odebrał 21 lutego abp
Józef Michalik. Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski został uhonorowany
przez uczelnię za „wybitne
osiągnięcia, służbę prawdzie,
bogactwo posługi pasterskiej,
wkład w pojednanie między
narodami”.

w uchwale. Jako przewodniczący KEP i wiceprzewodniczący Rady Konferencji
Episkopatów Europy oraz jako
biskup „wykazuje postawę
niezłomną w obronie wiary
i praw ludzi wierzących, a zarazem otwartą na świat, który
potrzebuje zbawienia”.

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński powiedział, że
w życiu uczelni ta uroczystość
to wydarzenie wielkiej rangi,
a wybór kandydata podkreśla
wartości, które uczelnia chce
pielęgnować i rozwijać.
- Jest zawsze bliski troskom
wiernych, potwierdzając
Dziekan Wydziału Teologicz- w praktyce, że człowiek jest
nego ks. prof. Piotr Toma- drogą Kościoła - zaznaczył
sik odczytał uchwałę Senatu dziekan Wydziału TeologiczUKSW z dnia 25 października nego.
2012. „Ksiądz Arcybiskup jest
wzorem oddania Kościoło- Promotor i recenzent honowi, ofiarnego zaangażowania rowego doktoratu, ks. prof.
w posługę biskupią, spra- Roman Bartnicki w laudacji
wowaną z mocy Boga, oraz przedstawił sylwetkę abp.
postawy dialogu z innymi na- Michalika. Podkreślił, że
rodami i Kościołami - czytamy był niezwykle otwarty na

świeckich oraz niezwykle
gorliwym ewangelizatorem,
wielokrotnie zabierał głos
w sprawach społecznych, narodowych, politycznych.
„Księdza Arcybiskupa cechuje
duża wrażliwość ekumeniczna. Jako wiceprzewodniczący
a następnie przewodniczący
KEP przygotował i podpisał
w 2005 Wspólne oświadczenie
biskupów polskich i niemieckich wydane z okazji 40. rocznicy Listu biskupów polskich
do biskupów niemieckich.
W tym samym roku, 19 czerwca, na zakończenie III. Kongresu Eucharystycznego wraz
z kard. Lubomyrem Huzarem,
zwierzchnikiem Ukraińskiej
Cerkwi Greckokatolickiej, poprowadzili wspólną modlitwę
o pojednanie polsko-ukraińskie – wyliczał promotor.
Przywołał też podpisane
w zeszłym roku Wspólne
przesłanie do narodów Polski
i Rosji, które jest „mocnym
znakiem danym przez wierzących, celem wspierania relacji

między narodami rosyjskim
i polskim”.
Po wysłuchaniu laudacji abp
Michalik odebrał dyplom
honoris causa a następnie
wygłosił wykład pt. „Wyzwania Kościoła wobec znaków
czasu współczesnej Europy”. Dziękując za przyznany
mu tytuł przypomniał, że na
ATK, poprzedniczce Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po zakończeniu
Soboru rozpoczynał swoją
„skromną przygodę z nauką”.
– ATK była wtedy zewnętrznie
skromną uczelnią, ale miała
wybitnych naukowców, którzy
weszli na stałe do historii uprawianych dziedzin – wspominał
m.in. teologów: ks. Ignacego
Różyckiego i ks. Stanisława Olejnika. – Cieszymy się
wszyscy dynamiką rozwoju
i działalnością Uniwersytetu,
który pomaga Kościołowi
i sprawom związanym z wiarą
odnajdywać się we współczesnej rzeczywistości – dodał.
(za ekai.pl)

Pamiętamy o pierwszym proboszczu
8 marca uroczyste poświęcenie tablicy - zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00

Projekt zatwierdzony przez Kurię Metropolitalną w Przemyślu w dniu 21.02.2013 r.

Od wielu lat naszym pragnieniem było upamiętnienie osoby pierwszego proboszcza Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu ks.
kanonika Antoniego Ślusarczyka. Myśl ta na tyle stała się dojrzała, że kilku mężczyzn w imieniu wszystkich wiernych, którzy bliżej współpracowali z ks. Ślusarczykiem, oficjalnie zwróciło się do obecnego proboszcza ks. prałata Andrzeja Surowca
o zrealizowanie takiej inicjatywy. Ks. Prałat już dawno chciał ufundować tablicę, ale doszedł do wniosku, że będzie lepiej gdy
ta myśl dojrzeje w parafii i stanie się naturalną potrzebą serca większości wiernych. Tak więc przez pół roku (jubileuszowego)
wierni składali ofiary, a teraz przyszedł czas uroczystej modlitwy i poświęcenia: 8 marca w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
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Konkurs biblijny

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Dorota Jasiewicz, Monika Potoczny, Marzena
Haftek. Magda Gembrowicz, Monika Soja, Monika Dyl.
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski 16.15 (wtorek); Krystyna
Korecka - matematyka, Maria Konopelska - matematyka.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
4 III
stażyści

27 lutego odbył się etap dekanalny konkursu biblijnego „Być solą ziemi”.
Uczestniczyło w nim 18 uczniów z 6 szkół podstawowych. Do finału
diecezjalnego przeszło troje uczniów: I m. - Paulina Sabatowska (SP Jankowice), II m. - Sandra Kucaba (SP nr 10 Jarosław), III m. - Eliza Sapek
(SP Morawsko).

Wygrali w Muninie
W czwartek 21 lutego br. w Muninie odbyły się dekanalne rozgrywki Liturgicznej
Służby Ołtarza w halowej piłce nożnej.
Wzięły w nich udział dwie drużyny: LSO
parafii Św. Józefa w Muninie i LSO parafii
Chrystusa Króla w Jarosławiu. Mecz rozegrany pomiędzy tymi drużynami zakończył się zwycięstwem 2:1 dla ministrantów
z naszej parafii. W składzie zwycięskiej drużyny wystąpili: Jakub Groszek, Jarosław Siry,
Marcin Kondrat, Kacper Stoltman, Kamil
Piróg i Krystian Marcinko. Dzięki zwycięstwu
nasza drużyna awansowała do drugiego etapu
rozgrywek w Archidiecezjalnym Turnieju
Halowym LSO w piłkę nożną. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Podatek proboszcza
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu działając na podstawie
przepisów:
- art. 21 par. 1 pkt 2, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.),
- art. 42 - 47 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.),
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem
świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczy i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r. (M. P.
z 2012 r., poz. 904),
ustala roczną kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów osób duchownych na 2013 r. w wys. 2 232 zł.
Wyjaśnienie: jest to podatek, który płaci każda osoba duchowna
z tego tytułu, że może otrzymać od ludzi ofiarę na Mszę św., za chrzest
czy ślub niezależnie od tego czy faktycznie otrzyma i ile otrzyma;
natomiast podana wyżej wysokość podatku uzależniona jest od ilości ludzi zamieszkałych na danym terenie. Czyli praktycznie każdy
ksiądz płaci podatek również od innowierców i osób niewierzących.
Niezależnie od tego każdy ksiądz płaci też drugi podatek, jeżeli jest
zatrudniony w szkole lub w innej instytucji. Księża nie mają żadnych
dochodów z tacy w kościele i ze zbiórek na utrzymanie czy wystrój
kościoła lub inwestycje.

11 III
stażyści

Wtorek
5 III
E. Waszczuk
J. Przyczyna
12 III
E. Waszczuk
J. Przyczyna

Środa
6 III

Czwartek
7 III

Piątek
8 III

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

13 III

14 III

15 III

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów jest co-

dziennie od wtorku do piątku w godzinach od 16.00 do 17.00
w podziemiach naszego kościoła. Już dziś zapraszamy zarówno
tych, którzy społecznie chcą pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak
i tych, którzy z tej pomocy będą chcieli skorzystać.

Tenis stołowy
Złoto i Srebro Kamila Dziukiewicza
W dniu 24 lutego 2013 roku
w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej odbyły się
Mistrzostwa Województwa
Seniorów w Tenisie Stołowym.
Najlepiej z naszych zawodników uplasował się Kamil
Dziukiewicz, który w tych
mistrzostwach wywalczył dwa
cenne medale. Złoto w grze
podwójnej w parze z Michałem Dąbrowskim (KU AZS
Politechnika Rzeszów) i srebro
w grze mieszanej z Dominiką
Drelich (UKS GIM-TIM 5

Stalowa Wola).
W zawodach nie brał udziału Wang Zeng Yi, który ma
bezpośredni udział w Mistrzostwach Polski Seniorów z racji
czołowego miejsca w rankingu
ogólnopolskim. Mistrzostwa
Polski odbędą się w Ostródzie
w dniach od 1-3 marca 2013r.
Na tych samych Mistrzostwach
Województwa indywidualnie
najwyżej uplasował się Jacek
Flaumenhaft zajmując 5 miejsce.

Na zdjęciach: Kamil Dziukiewicz i Michał Dąbrowski - złoci medaliści gry podwójnej Seniorów
Województwa Podkarpackiego oraz Kamil Dziukiewicz i Dominika Drelich - srebrni medaliści
gry mieszanej.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 3 III 13 GRUPA II
Niedziela 10 III 13 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg III - św. Zofii
+ Krąg VI św. Piotra + Krąg VII
Jana Vianney’a
PONIEDZIAŁEK – KSM
WTOREK – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
ŚRODA – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
CZWARTEK – Koło Misyjne
PIĄTEK - Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca
II - p. Chomik
SOBOTA – Róża męska I św. Józefa - p. Zięba + Róża V męska św.
Piotra - p. Przepłata
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
23.02.2013 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 37-51. Sprzątali i ofiara:
Iwańska, Kasjan, Wnęk, Musiała.
Ofiara: Kucza. Razem – 50 zł na
środki czystości i kwiaty.

25.02.2013 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Bakowie, Mierzwa, Boryło, Piejko, Jaworowska + Ola, Potoczny.
Razem – 65 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
03.03.84 – Władysław Kazimiera K.

w rocznicę śmierci:
08.03.83 – Stanisław Nowak
03.03.87 – Jakub Dec
04.03.89 – Henryk Sobola
06.03.89 – Ryszard Haloszka
03.03.90 – Adam Mielniczek
08.03.92 – Ks. Antoni Ślusarczyk
09.03.94 – Wacław Boczulak
05.03.95 – Helena Srebrniak
03.03.96 – Marian Nosek
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 Fołta
04.03.09 – Regina Dałomis
08.03.12 – Maria Kapecka
Zapowiedzi przedślubne
Paweł CHRUPCAŁA
s. Bogusława i Wandy
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Aleksandra Krystyna KMARA
c. Jerzego i Elżbiety
zam. Jarosław, ul. Poniatowskiego

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
i zebranie Koła Misyjnego.
2. Dzisiejsza taca przeznaczona
jest na Seminarium Duchowne
w Przemyślu.
3. W piątek (8 III) jest Dzień
Kobiet, modlimy się w intencji
wszystkich niewiast. Wspominamy też ks. Antoniego Ślusarczyka
– pierwszego Proboszcza naszej
parafii w 21 rocznicę śmierci.
4. Zakończone zostały prace przy
wykonaniu i zamontowaniu pamiątkowej tablicy dla księdza
Ślusarczyka oraz dla fundatorów
placu kościelnego. Poświęcenie
planujemy w rocznicę śmierci,
czyli 8 marca podczas Mszy św.
o godz. 18.00. Dziękujemy za
dotychczasowe ofiary i serdecznie zapraszamy na tę uroczystość
zwłaszcza tych, którzy pamiętają
osobę pierwszego proboszcza.
Przyjdźmy jak najliczniej.
5. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek 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 (8 III) Droga
Krzyżowa rozpocznie się o godz.
19.00 przed sklepem Korona,
którą poprowadzą: Koło Misyjne,
Róże, Bractwa. Bardzo zachęcamy
do pielęgnowania tej wyjątkowo
cennej tradycji udziału w drodze
krzyżowej osiedlowej.

6. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas
można nabyć w kiosku.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 4
III 13 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 11 m. 3145 oraz 9 III 13 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 11 m. 46-60.
8. Dziękujemy tym, którzy solidarnie przyłączają się do ponoszenia
kosztów utrzymania świątyni.
Z przykrością informujemy, że kilka osób zaprzestało zbierać składki
i od razu składki w miesiącu lutym
spadły o połowę. Mamy więc duży
problem z opłaceniem rachunków
i pensji. Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca będzie w kościele
specjalna składka w kopertach na
parafialne inwestycje. Zbiórka
dotyczy przede wszystkim parafian, którzy nie przekazują ofiar
przez zbierających po domach.
W dzisiejszym świecie Kościół
przetrwa jeżeli wierni będą solidarni w braniu odpowiedzialności.
9. 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 15 marca o godz. 19.30.
10. Zarządzeniem ks. Arcybiskupa Józefa Michalika od dziś
cały Kościół Przemyski modli się
gorąco dar mądrości dla kolegium
kardynałów na czas konklawe.
Naszą modlitwą w tej chwili niech
będzie litania do św. Józefa, Patrona Kościoła.

Niedziela 3 III
8:00

+ Marian Nosek - 17 roczn. śmierci.

9:30

++ Wiktoria, Józef oraz Ryszard
i Antoni.

11:00

+ Daniel Marciak (5).

12:15

+ Ryszard.

16:00

+ Tadeusz Wysocki - 9 roczn.
śmierci.

18:00

Za parafian.

7:00

1) O zdrowie i Boże błogosł. dla
Kazimierza.
2) + Kazimierz Sieczka.

18:00

1) + Daniel Marciak (6).
2) + Kazimierz w 2 roczn. śmierci.

7:00

O szczęśliwe rozwiązanie i opiekę
MB dla Justyny.

18:00

1) + Daniel Marciak (7).
2) + 6 roczn. śmierci Adam Zdziebko.

7:00

1) + Helena.
2) + Krzysztof Pawlak - int. od
sąsiadów z bl. nr 12.

18:00

1) + Daniel Marciak (8).
2) O zdrowie i Boże błogosł. dla
członkiń Róży św. Barbary i ich
rodzin.

7:00

1) Za misje, misjonarzy i opiekuna
Koła Misyjnego.
2) + Maria Rogowska w 14 roczn.
śmierci.

18:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla kapłanów naszej parafii
- int. od Bractwa Najświetszego
Sakramentu.
2) + Daniel Marciak (9).

7:00

1) + Ludwik - 17 roczn. śmierci.
2) + Krzysztof Pawlak - int. od
pracowników pogotowia.

18:00

1) + Daniel Marciak (10).
2) + Antoni Ślusarczyk - int. od:
Koło Misyjne, Bractwo Najświętszego Sakramentu, Bractwo
Szkaplerzne, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym,
Grupa modlitewna o powołania
kapłańskie.

Poniedziałek 4 III

Wtorek 5 III

Środa 6 III

Czwartek 7 III

Piątek 8 III

Sobota 9 III
7:00

++ Katarzyna i Jan Mucha.

18:00

1) + Marian Pysiak w 1 roczn.
śmierci.
2) + Daniel Marciak (11).

8:00

O potrzebne łaski i Boże błogosł.
z okazji urodzin dla ks. Prałata od:
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga
i świetlicy, Róży św. Barbary.

9:30

Dziękczynna za 40 lat sakramentu
małżeństwa Krystyny i Ryszarda.

11:00

+ Daniel Marciak (12).

12:15

O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla ks. Prałata Andrzeja Surowca
z okazji urodzin - int.: Akcji Katolickiej i Bractwa Najświętszego
Sakramentu.

Niedziela 10 III

W Heluszu koontynułowana jest praca przy odnowieniu daszków ze stołami przy
amfiteatrze i starej scenie.

Zapraszamy na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Tra-

sa jej będzie wiodła z Jarosławskiego Opactwa do Archikatedry Przemyskiej. Wyruszymy w godzinie Apelu Jasnogórskiego w piątek dnia
8 marca, aby rankiem dojść na miejsce. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na stronę opactwo.pl. Szczegóły na plakacie.
ks. Marek Pieńkowski

16:00
18:00

Za parafian.

