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SŁOWO PROBOSZCZA                                                                                           W dzisiejszej gazetce zamieszczamy list, który otrzy-

małem z więzienia. Łukasz, który rozpoczął nową drogę życia - tak trzeba nazwać 

 to wszystko, czego początkiem była  spowiedź św. w Dzień Nowego Roku 2019  

w naszej Parafii, w naszym kościele - mówi bardzo mądrze o Woli Bożej: Nie liczy-

łem się z Wolą Bożą. Liczyła się tylko moja wola. Dziś ponoszę za to karę. Wyrządzi-

łem przez to wiele krzywdy szczególnie tym, którzy dali mi szczęśliwe dzieciństwo  

i młodość. Jest to bardzo wzruszające.  

Siostry i Bracia - bardzo Was wszystkich dziś proszę o modlitwę za tymi, którzy 

w swoim życiu pobłądzili. Jezus w dzisiejszej Ewangelii staje w obronie Jawno-

grzesznicy - JA CIEBIE NIE POTĘPIAM. Tydzień temu przyjął rozradowanym 

Sercem Marnotrawnego Syna. Gdy kilka dni temu czytałem dzieciom z pierwszej 

klasy szkoły podstawowej  Ewangelię o Sądzie Bożym, jedna z moich uczennic bez 

chwili zastanowienia postawiła mi pytanie: Proszę księdza, a za co Pan Jezus był  

w więzieniu. Była to reakcja na słowa Jezusa: BYŁEM W WIĘZIENIU. Jestem 

Panu Bogu bardzo wdzięczny, że tworzy się w naszej Parafii Wspólnota Wsparcia 

dla ubogich i zagubionych. Każdy może do niej należeć.  

Dzieci z naszej podstawówki otrzymały na swoich rekolekcjach zadanie, by na 

następny dzień przynieść coś dla ubogich. Było to bardzo wzruszające, gdy na drugi 

dzień po modlitwie wiernych z trudem wyciągały ze swoich plecaków różne dary, 

które przekazali im ich Rodzice i Dziadkowie i z wielką radością niosły przed Ołtarz. 

Pisząc teraz te słowa, przypominają mi się Ewangeliczne, Chrystusowe Słowa: Jeśli 

się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskie-

go” (Mt 18, 3). Trzeba brać wiarę dosłownie. My głosimy Chrystusa Zmartwych-

wstałego. Nasz Bóg żyje i zbawia dziś - teraz. Pamiętajmy, że Miłosierny jest 

Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamię-

tuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje  

z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie 
odpłaca.  

Drugą intencją, którą chciałbym polecić nam wszystkim, niech będzie jeszcze 

większa troska duchowa o dzieci i młodzież. Potrzebują naszej modlitwy, czekają na 

naszą pomoc - czekają na nasz czas. Największe zagrożenie widzę w uzależnieniu od 

komórki, od telefonów. Nie możemy tego nie widzieć.   

Uczeni w Piśmie 

 i faryzeusze przy-

prowadzili do Niego 

kobietę którą po-

chwycono na cudzo-

łóstwie, a postawiw-

szy ją pośrodku, po-

wiedzieli do Niego: 

Nauczycielu, tę ko-

bietę dopiero po-

chwycono na cudzo-

łóstwie. W Prawie 

Mojżesz nakazał 

nam takie kamieno-

wać. A Ty co mó-

wisz? (…) Kto z was 

jest bez grzechu, 

niech pierwszy rzuci 

na nią kamień. (…) 

Kiedy to usłyszeli, 

wszyscy jeden po 

drugim zaczęli od-

chodzić, poczynając 

od starszych, aż do 

ostatnich. Pozostał 

tylko Jezus i kobieta, 

stojąca na środku. 

Wówczas Jezus pod-

niósłszy się rzekł do 

niej: Kobieto, gdzież 

oni są? Nikt cię nie 

potępił? A ona od-

rzekła: Nikt, Panie! 

Rzekł do niej Jezus: 

I Ja ciebie nie potę-

piam. - Idź, a od tej 

chwili już nie grzesz.  
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Zauważmy, że Pan Jezus, zanim wypowiedział słowa „i Ja ciebie nie potępiam”, nie spytał owej kobiety 
czy żałuje i czy chce się poprawić. On z zasady nikogo nie potępia. Co oznacza bowiem „potępić kogoś”? 
Oznacza uznać, że jest on zły i nie ma w nim dobra. A tego nie można powiedzieć o żadnym człowieku na 
świecie. Póki człowiek jest mieszanką zła i dobra, nie wolno go potępiać. Można jedynie potępić jego złe 
czyny. I to Jezus zrobił w przypadku tej kobiety. Człowiek jest zbyt cenny, aby potępiać go z powodu nie-
których jego czynów. Skłonność do potępiania ludzi bierze się ze stawiania wyżej od człowieka różnych 
rzeczy, na przykład przepisów prawa. Tak naprawdę nie ma ludzi godnych potępienia przez innych. Potę-
pienie (wieczne) może być tylko konsekwencją własnej decyzji: „tak, chcę być potępiony”.  
 

Za tydzień Szósta niedziela Wielkiego Postu—Niedziela Palmowa, inaczej Niedzielą 
Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień. 
W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również Kwietną bądź Wierzbną. W tym dniu święco-
no palmy, które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują odradzające się życie. Wykonywanie palm wielkanocnych 
ma bogatą tradycję. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice Ko-
ścioła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano także gałązek malin i 
porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę 
Palmową. Poświęconą palmą należy pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją przed chorobami i głodem, uderzenie 
dzieci witką z palmy zapewnia zdrowie, wysoka palma przyniesie jej twórcy długie i szczęśliwe życie, piękna 
palma sprawi, że dzieci będą dorodne. Poświęconą palmę zatykano za świętymi obrazami, gdzie pozostawała do 
następnego roku. Palmy wielkanocnej nie można było wyrzucić. Najczęściej była ona palona, popiół zaś z tych 
palm wykorzystywano w następnym roku w obrzędzie Środy Popielcowej.   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

    Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 9.30. Natomiast po 

Mszy św. o godz. 8.00 różaniec.   

    Dzisiejsza taca przeznaczona jest Seminarium Duchowne w Przemyślu. Natomiast po Mszach Świętych ofiarą 

złożoną do puszki będzie można wesprzeć najuboższych w naszej parafii. Bóg zapłać za każdą ofiarę.  W księgar-

ni i w kaplicy są wystawione kosze na świąteczne dary na naszych parafialnych podopiecznych. Za każdy gest 

pomocy składamy serdeczne Bóg zapłać.   

    Za tydzień II Niedziela Miesiąca. Zgodnie z umową Ołtarz główny powinien już być gotowy. Wykonawca 

jednak gwarantuje, że na święta Wielkanocne Ołtarz Główny wg projektu będzie wykonany. Jutro rusza bardzo 

trudny montaż. Prosimy o duchowe ale i materialne wspawanie trwającej modernizacji.  

    Zgodnie z polską tradycją od dzisiejszej niedzieli zasłania się krzyże w kościele. Pozostaną one zasłonięte aż do 

liturgii Wielkiego Piątku.   

    We wtorek o godz. 11.00 w Kościele pw. Chrystusa Króla odbędą uroczystości Katyńsko-Smoleńskie z udzia-

łem Abp Adama Szala.  

    W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30. Zapraszamy wszystkich a szczególnie 

dzieci, które w tym roku będą obchodzić Pierwszą Rocznicę Komunii Św. i ich Rodziców.  

    W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 8.00, 16.30 dla dzieci, o 17.30 i o 20.00. 

    Od piątku (12.04.) do niedzieli w Dukli będzie miało miejsce 26 Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemy-

skiej. Opiekunem grupy młodzieży z naszej parafii jest ks. Łukasz. 

    Do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 10.00 prosimy parafian z ul. Legionów z domów prywatnych i kamie-

nic. Za sprzątanie dziękujemy parafianom z bl. 24.  

    Najbliższa niedziela to Niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy Świętej obrzęd 

poświęcenia palm.   

    W zakrystii, w księgarni i pod kościołem można nabywać baranki wielkanocne i paschaliki.  Pamiętajmy, jest 

to nasz wkład w rozliczne dzieła Miłosierdzia prowadzonego przez CARITAS POLSKA. Warto wiedzieć, że dla 

pogrążonej w wojnie Syrii w 2018 roku przekazano 36 milionów złotych. Takich projektów pomocy jest bardzo 

dużo i niosą pomoc ubogim zarówno w Ojczyźnie jak i na całym świecie.  
Nr konta na modernizacje:   2 7  9 0 9 6  0 0 0 4  2 0 0 1  0 0 0 0  1 8 8 9  0 0 0 2  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Bar  - 514 208 525  
Księgarnia -  882 324 158  

Pomoc Ubogim- 660465243  
Hotelik -  606907324 

13 IV Sobota. Dzień Powszedni albo wspo-
mnienie św. Marcina I, papieża i męczennika. 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

BITWA O GIETRZWAŁD. 

TRYUMF KRÓLOWEJ – 

Ewa Polak-Pałkiewicz.     Był 

czerwiec 1877 r., kiedy w nie-

wielkiej miejscowości na War-

mii rozpoczęły się objawienia 

Pięknej Pani. Na ziemiach Za-

boru Pruskiego trwała germani-

zacja i walka z katolicyzmem. 

Maryja ukazała się dwóm 

dziewczynkom 160 razy przychodząc na klon nieopo-

dal kościoła. Posługując się warmijską gwarą prosiła 

m.in. o odmawianie Różańca i życie w trzeźwości. Do 

Gietrzwałdu zaczęli masowo napływać pielgrzymi. 

Wydarzenia te odbiły się szerokim echem w całej 

ówczesnej Europie, odświeżając „niewygodną sprawę 

polską”. 

 

EDYTA STEIN. ŻYCIE NIE-

ZWYKŁEJ KOBIETY – 

A.U.Müller, M.A.Neyer OCD 

Święta Teresa Benedykta od 

Krzyża to jedna z najwybitniej-

szych kobiet dwudziestego wie-

ku – filozof, pielęgniarka, nau-

czycielka, prelegentka, zakonni-

ca i mistyczka. Urodzona w 

żydowsko-pruskiej rodzinie 

kupieckiej, Chrzest przyjęła w wieku 30 lat, odkryw-

szy, że prawda jakiej poszukiwała w filozofii jest 

uobecniona w Chrystusie. W 1933 roku wstąpiła do 

Karmelu w Kolonii. Zginęła w obozie koncentracyj-

nym Auschwitz-Birkenau. 
 

KOLOROWANKI + NAKLEJKI: 
Niedziela Palmowa, Święconka, Stół Wielkanocny, 

Śmigus Dyngus i inne. 

DROGA KRZYŻOWA – Alicja Lenczewska. 
 

PALMY NAJPIĘKNIEJSZE 

Wtorek— 9 kwietnia 
6.30 + Ryszard, greg.9 

+ Bronisława, Józef, Julian, Adam, Wojciech, Waleria, 
Henryk 

7.00 + Zbigniew Maczuga w 11. rocznicę śmierci  
18.00 + Aniela Kamecka w 10. rocznicę śmierci 

+ Wiktoria, greg.9 
Środa– 10 kwietnia 

6.30 + Ryszard, greg.10 
+ Ryszard Głowa – int. od mieszkańców z ul. Poniatow-
skiego bl. 37 kl. II 

7.00 Int. przebłagalna  
18.00 + Józef Niemiec w 10. rocznicę śmierci 

+ Wiktoria, greg.10 

Czwartek– 11 kwietnia 
6.30 + Ryszard, greg.11 

+ Ryszard, Franciszek, Karolina, Anatol, Mieczysław, 
Adam 

7.00 Int. przebłagalna  
18.00 + Władysław Zabłocki 

+ Wiktoria, greg.11 
Piątek - 12 kwietnia 

6.30 + Ryszard, greg.12 
+ Eugeniusz i Zofia Krok w 4. rocznicę śmierci 

7.00 Int. przebłagalna  
18.00 Ku czci Ducha Świętego 

+ Wiktoria, greg.12 

Poniedziałek -  8 kwietnia 
6.30 + Ryszard, greg.8 

O miłosierdzie Boże dla duszy w Czyśćcu cierpiącej, 
Bogu wiadomej 

7.00 ++ Bronisława , Franciszka , Władysław, Maria, Józef 
Kłos  

18.00 + Barbara w 10. rocznicę śmierci +Zbigniew 
+Wiktoria, greg.8 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Sobota -  13 kwietnia 
6.30 + Ryszard, greg.13 

+ Ryszard Głowa – int. od mieszkańców z ul. Poniatow-
skiego bl. 37 kl. I 

7.00 Int. przebłagalna  
18.00 O błogosławieństwo, zdrowie, łaski i dary Ducha Świę-

tego dla Moniki z okazji urodzin 
+ Wiktoria, greg.13 

Niedziela -  14 kwietnia 
6.30 + Jerzy Laska w 5. rocznicę śmierci  
8.00 + Wiktoria, greg.14  
9.30 + Zofia Kwietniowska – int. od współpracowników syna 

Tadeusza  
11.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

rodziny Pieszko  
12.15 + Eugenia Dukacz – int. od Aliny i Janiny  

Za Parafian 
16.00 + Ryszard, greg.14  
18.00 + Tadeusz – int. z firmy BLOKSIM  



SP nr 1 Św. Królowo Jadwigo ... 

 

DZIĘKUJEMY  
UCZNIOM SP NR 1 

ZA DARY DLA 

DZIECI ZE LWOWA 

ORAZ DLA NASZEJ 

JADALNI  

DLA UBOGICH.  

Bardzo dziękujemy Nauczycielom i Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 1 za wspieranie  
i wszelką pomoc w Rekolekcjach Szkolnych. 
Naszym tegorocznym rekolekcjonistą był. ks. 
Dominik Osuchowski pochodzący z Zamo-
ścia, a pracujący w parafii Lipsko. Natomiast 
tydzień wcześniej posługę rekolekcjonisty dla 
szkół średnich pełnił również z Zamościa ks. 
Tomasz Źwiernik. Bardzo dziękujemy Księ-
żom za piękne świadectwo wiary i pasterską 
aktywność. 

Byłem w więzieniu, a odwiedziliście Mnie   List Łukasza       Przemyśl 26.03.2019 

Na początku chcę Księdza z całego serca pozdrowić i podziękować za czas, który Ksiądz poświęcił dla 

mnie w szukaniu tej drogi, której sam nie mogłem znaleźć. W tamtym czasie nie wiedziałem nawet czego szukam, 

a ja cały czas szukałem Boga, który od urodzenia był przy mnie. Jak przyszedłem na świat Pan cały czas opieko-

wał się moim życiem i od samego początku skierował do mnie ludzi dobrego i czystego serca, abym się dzięki nim 

odpowiednio wychował w wierze i w duchu. Niestety ja miałem zamydlone oczy, przez dobrobyt i udane młodzień-

cze życie dzięki moim wspaniałym rodzicom. Przez ten cały czas liczyła się tylko moja wola a wola Boga była mi 

kompletnie nieznana, dlatego w moim życiu pojawiły się błędy, których teraz sam żałuję, ale on mnie nigdy nie 

opuścił. Wszystko co wydarzyło się w moim życiu było pod opieką. Teraz jak trafiłem do tego zakładu miałem czas 

na przemyślenie całego życia. Dostałem pracę jako bibliotekarz też nie przez przypadek. Zacząłem czytać książki. 

Pierwszą to była Biblia, dla nas katolików ta najważniejsza. Mam teraz pod ręką dużo wspaniałych książek, które 

też dają mi dużo wiedzy i przykładów do życia potrzebnych. Zainteresowałem się psychologią człowieka i zaczą-

łem to studiować. Ale najważniejsze dla mnie okazało się życie duchowe gdzie poświęciłem temu cały swój wolny 

czas. Teraz pojąłem co w życiu jest najważniejsze i jak ułożyć wszystko żeby wola Boga była na piedestale, bo 

tylko to prowadzi do szczęścia, miłości i spokoju. Nauczyłem się przekazywać to innym, ale jeszcze muszę się dużo 

nauczyć. Na ostatnim spotkaniu „Alpha” nawet przenieśli mnie na inna grupę, bo brakowało tam dobrego kon-

taktu z więźniami i wszystko dobrze się ułożyło. Codziennie się czegoś uczę, a przekazywanie to innym czyni mnie 

wolnym i szczęśliwym. Mam w zanadrzu wiele doświadczeń i przykładów o których warto jest opowiadać ludziom 

a już najlepiej jest widzieć w tych ludziach jakąkolwiek zmianę. To na pewno będzie jednym z moich celów po 

wyjściu stąd, ale na pewno będę potrzebował na początku pomocy od Księdza. Mam wiele pytań, które trzymam w 

sobie do spotkania z Księdzem. Kiepsko się przez telefon porozumieć z kimś, dlatego chciałbym  się z Księdzem 

zobaczyć i wtedy porozmawiać. Na pewno będę teraz tak postępował, że ludzie, którzy we mnie nie zwątpili będą 

zadowoleni z mojego nowego życia. Mam dużo do opowiedzenia ale będę czekał na spotkanie.  

                                                                                                                            Z pozdrowieniem Łukasz 

PODARUJ NAM SWÓJ 1% 
PODATKU—Numer KRS: 

0000296159 
Dyżury Księgowych w po-
niedziałki od godz. 16.30 

 
 
 
 
 
 
 

BEZPŁATNA POMOC OSO-
BOM POKRZYWDZONYM 

Zadzwoń - nasza infolinia czynna 
całą dobę tel.16652 52 52 

Przyjdź– czekamy w każdy ponie-
działek od 15.00 do 19.00  

 
 
 
 
 
 
 
 

Świetlica zaprasza w poniedziałki 
od 8.00 do 15.00 i w pozostałe 

dni od 11.00 do 17.00 
Księgarnia pn-pt od 9.00 do 17.00 

(w soboty 9-13) 
Kawiarenka od 8.00 do 20.00, 
 w niedziele i święta do 17.00 

 


