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Rekolekcje Z misjonarzami głośmy pojednanie
drugą niedzielę opinia publiczna, skazując
Parafialne Przeżywamy
Wielkiego Postu zwaną „ad ich ofiary na zapomnienie

gentes” jako Dzień Modli- i osamotnienie.
twy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami.
Misjonarki i misjonarze są
obecni wśród cierpiących,
Pragniemy objąć naszą mo- służą pomocą i wsparciem
dlitwą misjonarki i misjona- duchowym. Głoszą pojedrzy z Polski, którzy mimo nanie i pokój. Wzywają
wielu przeciwności, a nie- zwaśnionych do przebaczekiedy i ryzyka utraty życia, nia, wyzbycia się uprzedzeń
wytrwale głoszą Chrystusa. i wrogości. Uczą dialogu
Z niepokojem obserwuje- i odbudowują wzajemne
my narastanie konfliktów zaufanie i szacunek. Misjozbrojnych, zwłaszcza w naj- narze udzielają schronieuboższych regionach świa- nia sierotom, porzuconym,
Prowadzi ks. Franciszek Rząsa ta. Setki tysięcy ludzi żyją chorym, niepełnosprawnym
w niewyobrażalnej nędzy i starszym. Solidaryzując
i doświadczają cierpień się w ten sposób z ChryNiedziela 1 marca
z powodu brutalnych prze- stusem prześladowanym
Msze św. z naukami są śladowań, konfliktów etnicz- i cierpiącym w ubogich, są
o godz.: 8.00, 9.30, 11.00, nych i religijnych. Niestety, znakiem nadziei na lepszą
o wielu konfliktach w Afry- przyszłość.
12.15, 16.00 i 18.00
ce i Azji milczy światowa
godz. 17.00 – Gorzkie Żale
i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Poniedziałek
2 marca
Spowiedź rekolekcyjna
poniedziałek 2 marca
7.00 - 8.00, 16.00 - 17.30

Cena biletu 40 zł.
Zapisy w kiosku i kancelarii parafialnej.

I CZYTANIE: Rdz 22,1-2.9-13.1518
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 tak, jak żaden wytwórca
sukna na ziemi wybielić nie
zdoła. 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”.
Nie wiedział bowiem, co należy
mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający
ich, a z obłoku odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie”...
Kalendarz wydarzeń

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa

Msze św.:
8.00 i 18.00 - zakończenie
rekolekcji
		
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o 17.30

Parafialna pielgrzymka
do Łagiewnik i Centrum
św. Jana Pawła II
18 kwietnia

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6 III godz. 19.00
Munina
prowadzą
Bractwa i Koło Misyjne
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

Pomóżmy misjonarzom
przekazując dziś ofiarę
do puszek.

13. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa od
NMP KP do Kolegiaty
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Chrystus Królem

Rodzina zwyczajna czy genderowa?
Nie da się zaprzeczyć, że
żyjemy w trudnych czasach.
Kolejno przewijają się rewolucje, wojny i niepokoje
społeczne. Przeżyliśmy czasy agresywnego nazizmu,
przymusowego komunizmu
i realnego socjalizmu. Przetrwaliśmy jednak, pomimo
cierpień i wielkich strat.
Opoką zawsze była rodzina
Warto się zastanowić, co
było tą opoką, która nas ocaliła. Były nią niewątpliwie
nasza polska tradycja, kultura i wiara katolicka, która
została przechowana i ocalona w naszych rodzinach. To
nasze matki i nasi ojcowie
przekazywali nam prawdę,
uczyli niezafałszowanej
historii i wiary. Rodzina
Bogiem silna to podstawa
bytu narodu - wołał kard.
Stefan Wyszyński, Prymas
Tysiąclecia. W rodzinę więc
inwestował, rodziny bronił,
zdając sobie sprawę, że
od jej stanu zależy kondycja następnego pokolenia.
I nie pomylił się. Pomimo
oficjalnej ateistycznej, socjalistycznej indoktrynacji
polski duch był na tyle silny,
aby się solidarnie podnieść
i wywalczyć wolność.
Czas płynie szybko i nieubłaganie. Minęło ćwierć
wieku. Po okresie solidarnościowej odwilży znowu
nadciągają czarne chmury.
Ze szkół usuwa się lekcje historii Polski. Władza
wprowadza jedynie słuszną
opcję liberalną. Pojawiają
się bluźniercze ataki na
Kościół i ludzi wierzących.
Ludzie czują się zagubieni
i przygnębieni. Za chlebem
wyemigrowało już ok. 2
min Polaków. Narasta bieda
i ubóstwo. Czy korzystając
z doświadczeń poprzednich pokoleń, mamy szansę schronić się w naszych
rodzinach i ocalić nasze
dzieci?

Dlaczego takie poparcie może nastąpić tylko na drodze włączenia do edukacji
dla gender?
szkolnej obowiązkowej inNiestety, dzisiaj atak skiero- doktrynacji genderowej. Od
wany jest przede wszystkim najmłodszych klas dzieci
w nasze rodziny, z czego mają być uczone, że zmiana
musimy zdawać sobie spra- płci zależy od ich wyboru,
wę. Pod względem ubóstwa a związki jednopłciowe
rodzin jesteśmy w czołówce są jedną z form wyrażania
Europy. Rząd od lat odma- swojej seksualności. Trawia wprowadzenia polityki dycja, kultura i wiara mają
wspierającej rodziny i dziet- być wykorzeniane, natoność. Sytuacja demograficz- miast promowane wszelkie
na jest dramatyczna. Jednak związki nie-stereotypowe,
prawdziwie potężny atak na od stuleci uznawane za parodzinę dopiero się zaczyna. tologiczne. Rodzice stracą
Rząd popiera wprowadzenie nawet prawo do obrony
do Polski feministycznej swoich dzieci. Jeśli będą
ideologii genderowej, skie- protestować, zostaną surorowanej przeciwko rodzinie, wo ukarani za dyskryminatraktując tę ostatnią jako cję albo pozbawieni praw
źródło przemocy i patologii, rodzicielskich. Wszystko
którą trzeba wykorzenić. w imię równości.
Robi się to bez konsultacji
ze społeczeństwem, wbrew Czym w takim razie pozojego woli. Celem jest bo- stanie rodzina? Oczywiście
wiem przymuszenie nas do ta genderowa, bo zwyczajprzyjęcia tej antychrześci- ną, tradycyjną będzie się
jańskiej ideologii, która po- wykorzeniać jako związek
przez ustawodawstwo zmusi stereotypowy i źródło przenas do określonych zacho- mocy. Czy dzieci będą miawań, niszczących rodziny. ły mamę i tatę, czy rodzica
Zmienia się definicję płci A i rodzica B?
z biologicznej na tzw. płeć
społeczną (z wyboru), za- Ideologia gender bazuje na
leżną jedynie od osobistych neomarksizmie, nic więc
preferencji i zachowań. Je- dziwnego, że jej zwolenżeli zgodzimy się z tezą, że nicy wywołują zakłócenia
płeć jest czymś zmiennym,
funkcje ojca i matki w rodzinie stracą podstawę swego
bytu. Bez sensu stanie się
także małżeństwo kobiety
i mężczyzny, którzy prze- Małżeństwa z naszej parafii,
cież dowolnie mogą za- należące do Kręgów Domieniać się rolami, a nawet mowego Kościoła Ruchu
zmieniać płeć. Prowadzić Światło-Życie, zapraszają
to będzie do legalizacji na rekolekcje z cyklu „Pozwiązków jedno-płciowych, kochać na nowo”, które oda nawet do powierzania im będą się w dniach 6-8 marca
dzieci przez możliwość ich na terenie naszej parafii.
adoptowania.
Rekolekcje przeznaczone są
dla małżeństw bez względu
Czym pozostanie rodzi- na staż.
na?
Głównym celem – prowaKolejnym punktem ataku jest dzonych przez małżeństwo
wchodzenie w kompetencje z wieloletnim doświadczerodziców w kwestiach wy- niem Annę i Wojciecha
chowywania dzieci. Zmiana Łuczaków oraz ks. Adam
mentalności społeczeństwa Bajorskiego – rekolekcji

społeczne, usiłują przejąć
władzę i narzucić swoje
poglądy całemu społeczeństwu. W tym kontekście nie
powinna dziwić nasilająca
się ostatnio agresja wobec
religii i Kościoła. Prześladowania ludzi wierzących,
jakich dopuszczali się wyznający marksizm komuniści, są nam przecież dobrze
znane.
Wiele osób nie jest w stanie
uwierzyć, że to jest możliwe i już się dzieje wokół
nas. Niestety, proces ten
jest bardzo zaawansowany.
Mamy za sobą głosowanie
w Sejmie (6 lutego 2015 r.)
otwierające drogę do ratyfikacji Konwencji Rady Europy, która nosi mylącą nazwę
„o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej”. Tylko od aktywności nas wszystkich, którzy
z determinacją bronią siebie, swoich rodzin i swoich
dzieci, zależy, czy ideologia
genderowa rozbije nasze
rodziny i wprowadzi wielkie, dramatyczne zmiany
w naszym społeczeństwie.
Ewa H. Kowalewska
Niedziela nr 8, 22 II 2015 r.

Rekolekcje dla małżeństw
z cyklu „Pokochać na nowo”
jest zbliżenie się do siebie
nawzajem i wspólnie razem
do Pana Boga. Temat rekolekcji: Tb 6,18 - „Tobiasz
i Sara” ma ukazać uczestnikom wielką moc Bożego
działania, Jego miłość do
człowieka i pomoc w realizacji najważniejszego
z przykazań.
Część spotkań będzie miała
miejsce w naszym kościele,
a część w szkole SS. Niepokalanek. W programie
rekolekcji obok Eucharystii
dokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Rekolekcje dla małżeństw Zachęcamy małżeństwa
z cyklu „Pokochać na z naszej parafii, ale i nie
nowo”
tylko, do udziału w rekolekcjach, które dobrze przeżyte
dokończenie ze str. 2
poprawią relacje zarówno
i konferencji będzie czas na ze współmałżonkiem, jak
rozmowy we dwoje, modli- i z Panem Bogiem. Rozpotwę o wylanie Ducha Świę- czynamy w piątek 6 marca
tego, wieczór małżeński Eucharystią o g. 18:00.
z niespodzianką. Prowadzą- Zachęcamy do skorzystania
cy zapewniają opiekę nad wcześniej – z racji I piątdziećmi.
ku i ku dobrem przeżyciu
rekolekcji – z sakramentu
Specjalnym punktem pro- Pokuty i Pojednania oraz
gramu będzie koncert pt. wzięcia udziału w Drodze
„Siedem ostatnich słów Krzyżowej o g. 17:00. KoChrystusa” w wykonaniu nieczne jest zapisanie się na
kwartetu ze Lwowa, któ- rekolekcje, a można to zrory odbędzie się w sobotę bić pod nr tel. 570 944 811.
7 marca o godz. 19.00 w ko- Szczegółowe informacje
ściele, na który zapraszamy można znaleźć na profilu fanie tylko uczestników reko- cebook – pokochacnanowo
lekcji, ale także wszystkich http://www.facebook.com/
chętnych.
pokochacnanowo)

Skarbonki * Baranki * Paschaliki
Wielkanocne Dzieło Pomocy Chorym i Starszym

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.
Wielkanocne
paschaliki

Świetlica „U KOLPINGA”
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 będzie 3, 4

i 5 marca 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.

Tenis stołowy

Superliga
a później mogą
być zapalone podPKS Kolping Frac Jarosław
- ASTS Olimpia-Unia Grudziądz 2 : 3
czas uroczystego
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Evqueni Chtchetinine - 1.
śniadania wielkanocnego. Pięknym
zwyczajem byłoby,
gdybyśmy zanieśli
W dniu 21.02.2015 r. odbyły się dekaświatło Zmartwychnalne rozgrywki w ramach VI Turniewstałego Chrystusa na groju LSO Archidiecezji Przemyskiej w piłce
nożnej halowej. W Turnieju wzięło udział
by swoich bliskich zmarłych
7 parafii, które rywalizowały w dwóch
z modlitwą „a światłość
kategoriach: szkoły podstawowej
wiekuista niechaj Wam
i gimnazjum. W kategorii szkoły podstaświeci”.
wowej I miejsce zajęła Parafia Munina,

Turniej w piłce nożnej LSO

Baranek
wielkanocny
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.

Paschał jest symbolem
Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest również znakiem
miłosierdzia na wielkanocnym stole. Paschaliki mogą
być wykorzystane podczas
liturgii Wielkiej Soboty, Caritas przemyska prosi
w czasie poświęcenia o ofiarę 7 zł za paschalik
wody, ognia i Paschału, i 5 zł za baranka.

II m. - Parafia Tuczempy, III m. - Parafia
Chrystusa Króla. W kategorii gimnazjum I m. Parafia Chłopice, II m. - Parafia Miłosierdzie Boże, III m. - Parafia Munina,
IV m. - Parafia Chrystusa Króla.

Pomiędzy 11.45 a 12.45 zamknięte będą dla ruchu drogowego następujące ulice: Jana
Pawła II, Grunwaldzka, Lubelska, Opolska, Rynek.
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 1 III 15 GRUPA II
Niedziela 8 III 15 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg I św. Wojciecha
+ Krąg III św. Zofii + Róża XII św.
Barbary - p. Bąk
PONIEDZIAŁEK – Krąg II - św.
Marka + Krąg IV św. Franciszka
i Hiacynty + Chór parafialny
WTOREK – Krąg VI św. Piotra +
Krąg VII Jana Vianney’a
ŚRODA – KSM + Zespół muzyczny
CZWARTEK – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
PIĄTEK – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
SOBOTA – Koło Misyjne
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
21.02.2015 r. os. Kombatantów
bl. 12 m. 15-28. Sprzątali i ofiara:
Krępa + Agnieszka, Szczygieł.
Ofiara: Ziemska. Razem – 40 zł
na środki czystości i kwiaty.
23.02.2015 r. os. Kombatantów
bl. 13 m. 1-16. Sprzątali i ofiara: Podolak + 1 osoba. Ofiara:
A. Sech, Gonek. Razem – 50 zł na
środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
03.03.84 – Władysław i Kazimiera
K.

w rocznicę śmierci:
02.03.87 – Antoni Głąb
03.03.87 – Jakub Dec
04.03.89 – Henryk Sobola
06.03.89 – Ryszard Haloszka
01.03.90 – Stanisław Brzeziński
02.03.90 – Helena Turczyn
03.03.90 – Adam Mielniczek
05.03.95 – Helena Srebrniak
03.03.96 – Marian Nosek
06.03.98 – Jan Sudoł
02.03.03 – Józefa Złomko
01.03.06 – Józef Uderkiewicz
04.03.07 – Adam Zdziebko
04.03.07 – Maria Bojarska
02.03.08 – Cecylia Polucha
04.03.09 – Regina Dałomis
03.03.14 – Maria Strączek

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym i koronka do Bożego
Miłosierdzia. Po nabożeństwie
będzie zmiana tajemnic różańcowych.
2. Dziękujemy za ofiary składane
na kwiaty do Bożego Grobu.
3. Dziś taca na Seminarium Duchowne w Przemyślu, a za tydzień
w drugą niedzielę miesiąca będzie
specjalna taca na utrzymanie naszego kościoła.
4. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek wspomagająca „Misyjne Dzieło Pomocy
Ad Gentes”. Zachęcamy do ofiarności.
5. W naszym kościele trwają
rekolekcje wielkopostne, które
prowadzi ks. Franciszek Rząsa. Rozkład na poniedziałek,
czyli ostatni dzień rekolekcji jest w dzisiejszej gazetce.
W poniedziałek będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi
św. Starajmy się jak najliczniej i najowocniej uczestniczyć
w rekolekcjach parafialnych,
aby rzeczywiście pogłębić swoje
życie duchowe.
6. 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 (6 III) Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz.
19.00 przed sklepem Korona

Niedziela 1 III

i poprowadzą ją Bractwa i Koło
Misyjne. Bardzo zachęcamy do
pielęgnowania tradycji licznego
udziału w drodze krzyżowej
osiedlowej.
7. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. W piątek
rano odwiedziny u chorych, po
południu spowiedź św. od godz.
16.00. W sobotę na nabożeństwie
wieczornym błogosławieństwo
matek oczekujących potomstwa.
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. Przygotowania do wyjazdu
prowadzi ks. Rafał.
10. Dyżur do sprzątania kościoła
2 III 15 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 14
m. 1-15 oraz 7 III 15 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 14
m. 16-30.
11. W podziemiach kościoła będzie czynny punkt pomocy przy
wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy
3, 4 i 5 marca o godz. 17.00 do
sali komputerowej. Zapraszamy
też ludzi dobrej woli, którzy
zechcieliby pomóc przy wypełnianiu PIT-ów.
12. Zachęcamy do korzystania
z porad prawnych dla seniorów
w drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca o godz. 16.00 w kawiarence w KCK.

8:00

++ Krystyna, Zdzisław (29).

9:30

++ Walenty, Katarzyna.
++ Kazimiera w 2 roczn.
śmierci, Ryszard, Krystyna,
Edward, Władysława.
Za parafian.
++ Regina Dałomis w 6 roczn.
śmierci, Anna, Franciszek,
Feliks.
++ Emilia, Stanisław Prokuscy.

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

Poniedziałek 2 III

++ Krystyna, Zdzisław (30 8:00
koniec greg.).
1) + Antoni w 28 roczn. śmierci.
18:00
2) + Adam Trubas - int. od
sąsiadów.
Wtorek 3 III
7:00

1) + O radość życia wiecznego
dla Tadeusza Wysockiego
18:00 w 11 roczn. śmierci.
2) + Lucjan Mugaj w 8 roczn.
śmierci.
Środa 4 III
7:00

1) ++ Kazimierz w 1 roczn.
śmierci i zmarłych Rodziców
18:00 Maria, Antoni.
2) + Kazimierz w roczn. śmierci.
Czwartek 5 III

++ Stefania, Stanisław, Maria,
7:00
Mieczysław.
1) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla kapłanów naszej parafii, oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
18:00 - int. Bractwa Najświętszego
Sakramentu i Dzieła Pomocy
Powołaniom.
2) + Helena w 20 roczn.
śmierci.
Piątek 6 III

++ Jan Sudoł w 17 roczn.
śmierci, Franciszek, Janusz,
7:00
Aniela i Józef Błasik o dar życia
wiecznego.
O dary Ducha Św., opiekę MB
18:00 dla prowadzących i uczestników rekolekcji.
Sobota 7 III

++ Anna, Antoni, Maria
7:00
i Stanisław.
18:00 Za misje i misjonarzy.
Niedziela 8 III

W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Wiesław BEIGERT
Kancelaria parafialna

8:00
9:30

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00
oraz 17.00-17.30.

11:00

Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki Miesiąca.

16:00

12:15

18:00

+ Ludwik w 19 roczn. śmierci.
+ Emilia Prokuska - int.
chrzestnej Doroty.
++ Kazimierz, Piotr.
Dziękczynna za dar rekolekcji z prośbą o obfite owoce
dla wszystkich małżeństw
i rodzin.
Za parafian.
++ Ignacy, Weronika.

