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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

3 maja

Uroczystość NMP Królowej Polski

I CZYTANIE: Dz 15,1-2.22-29

3 maja, Kościół katolicki
w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych
wydarzeń z historii Polski:
obrony Jasnej Góry przed
Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa
opiece Matki Bożej, a także
do uchwalenia Konstytucji
3 Maja.

R E F R E N P S A L M U : Niech
wszystkie ludy sławią Ciebie,
Boże.

po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej.
Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r.
zatwierdził je dla Kościoła
w Polsce papież Benedykt
XV. Po reformie liturgicznej
w 1969 r. święto zostało
podniesione do rangi uroczystości.
Święto wyraża wiarę narodu
w szczególną opiekę Bożą,
jakiej Polacy doświadczali
i doświadczają za pośrednictwem Maryi.
/za ekai.pl/

Święto zostało ustanowione
na prośbę biskupów polskich

Pierwsza Komunia to nie gwiazdka
Z dr. hab. PIOTREM WRÓBLEWSKIM, socjologiem
kultury z Uniwersytetu Śląskiego, rozmawia Ewa Wesołowska
Pierwsza komunia to wielkie
święto dla wierzących rodziców i dzieci.
To prawda. Wiele rodzin zdaje
sobie sprawę z tego, jak ważny to sakrament. Ale też nie
są w stanie się oprzeć presji
otoczenia. Dominująca większość ma inne nastawienie do
religii. Dziś pierwsza komunia
to przede wszystkim wielka
rodzinna biesiada połączona
z dawaniem prezentów. Nawet jeżeli ktoś zaplanuje to
wydarzenie, koncentrując
się na wymiarze religijnym,
to napotyka na inne oczekiwania otoczenia, bo trzeba
wziąć pod uwagę, co krewni powiedzą, jak dziecko
zniesie to, że ten wyjątkowy
dzień spędza inaczej niż inne

dzieci i ich rodziny. Mniej
zamożni Polacy decydują się
nawet na wzięcie kredytu, by
zorganizować pierwszokomunijne przyjęcie.

Dekret Soboru Jerozolimskiego

II CZYTANIE: Ap 21,10-14.2223
Miasto święte

EWANGELIA: J 14,23-29

Duch Święty nauczy was wszystkiego

...„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje
go, i przyjdziemy do niego,
i będziemy w nim przebywać.
Kto Mnie nie miłuje, ten nie
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was.
A Pocieszyciel, Duch Święty,
którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co wam powiedziałem...

To chyba ekstremalny przypadek. Skrajny i rzadki. Ale
ma pani rację, presja społeczna może być ogromna.
Zwłaszcza wśród dzieci,
w grupach rówieśniczych, Nabożeństwa majowe
Codziennie - 17.30,
które po komunii zwykle się
środa - 17.15,
licytują: kto co dostał i za ile.
niedziela
- 17.00
Znamienne jest również to,
że kiedy przyjęcie się kończy,
to wiele dzieci nie przychoSuperliga Tenisa Stołowego
dzi już nawet na nabożeństwa majowe i msze w tzw.
białym tygodniu. Ponadto na
co dzień rodzice przestają się
4 V g. 18.00
przykładać do wychowania
Na jednym z forów czy- religijnego dziecka. Spychają PKS Kolping Frac Jarosław
tałam wypowiedź matki, je na szkołę.
- ASTS „Olimpia-Unia” Grudziądz
która oznajmiła córce,
że ta pójdzie do komunii Obserwuję to zjawisko
8. V. g. 9.15
w prostej sukience, z wia- w aglomeracji miejskiej.
I Komunia Św.
nuszkiem stokrotek na gło- W dużych miastach, w szkowie, a na obiad przyjdą tylko łach lekcje religii rozpo15. V. g. 9.30
najbliżsi krewni. Mała się czynają się od nauki podRocznica
I Komunii Św.
rozpłakała, bo koleżanki stawowych modlitw, kiedyś
w szkole stwierdziły, że ma dzieci poznawały je wcześniej
chytrą, niekochającą matkę w domu.
28. V. g. 10.00
i będzie miała mało prezenPiknik w Heluszu
tów.
dokończenie na str. 3
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Ikona z cerkwi

Chrystus Królem

Pierwsza Komunia to nie Religijna uczta eucharystyczna, jaką jest pierwsza
gwiazdka
komunia, przemienia się
dokończenie ze str. 1
w rodzinną biesiadę, w której uczestnicy zapominają
Kapłani i katechetki starają o religijnym wymiarze
się jak najlepiej przygotować święta, bo nie uczestniczą
dzieci do pełnego uczestnic- w nim w pełni, czyli nie
twa w Mszy św., ale mają przystępują z dzieckiem do
słabe wsparcie ze strony ro- komunii.
dzin. Można zauważyć swoisty analfabetyzm religijny Niektórzy twierdzą, że korodziców. Po pierwsze, nie perta to wcale nie taki zły
znają prawd wiary, po dru- pomysł, bo dziecko w porogie, nie starają się według zumieniu z rodzicami może
nich żyć.
kwotę przeznaczyć na to,
czego naprawdę pragnie.
Wielu rodziców chce, żeby Albo może poprosić o załoich pociechy w tym dniu żenie sobie konta w banku
wyglądały wyjątkowo. Jed- i uczyć się oszczędzać.
na ze znajomych matek
powiedziała, że woli wydać Może i tak. Naprawdę nie
250 zł na garnitur niż 120 chcę nikogo pouczać. Moim
zł na albę, której dzieciak zdaniem upominki w tym
nigdy więcej nie włoży.
dniu powinny mieć charakter symboliczny. Dla
Dostępna dla wszystkich, wielu rodzin komunia jest
niezależnie od zamożno- ostatnim takim wielkim spości, alba, czyli biała szata tkaniem rodzinnym, które
z długimi rękawami, sym- gromadzi wszystkich przy
bol czystości duszy, jest jednym stole. Później często
ubiorem liturgicznym, który jest tak, że nie ma ślubu ani
powszechnie noszą dzieci kościelnego, ani cywilnego.
przystępujące do pierwszej Proszę zwrócić uwagę, że
komunii. To nowy unifor- obecnie do bierzmowania
mizujący strój, element re- przystępuje stosunkowo
ligijnej ceremonii. Proszę mała grupa młodych luzauważyć, jak zmieniła się dzi spośród tych, którzy
forma prezentów. Kiedyś byli w pierwszej komunii.
normą było, że dziecko do- Przed 10-15 laty było inastawało medalik, różaniec czej, gdyż część młodzieży
czy Biblię lub zegarek. Dziś przynajmniej uważała, że
daje się w prezencie przed- warto być bierzmowanym,
mioty służące do zabawy: aby później zawrzeć ślub
rowery, konsole do gry, kościelny.
smartfony, nawet quady.
Symbolika religijna znika. Jak wytłumaczyć te zmiaWystępuje jedynie w przy- ny?
padku dyplomu z imieniem
i nazwiskiem dziecka, pie- Badacze nowoczesności
częcią parafii oraz podpisem wskazują, że najpierw człoproboszcza - w pamiątce wiek początków XX w.
pierwszej komunii świętej. odwrócił się od religii, został „odczarowany”, tzn.
Nie podoba się panu ten budował świat na poznaniu
komunijny konsumpcjo- wyłącznie racjonalnym,
nizm?
nie kierował się wiarą; ponownie został zaczarowany
Dla mnie to forma kon- utopiami rasy (faszyzm)
sumpcji na pokaz, która czy równości (bolszewizm),
się wiąże z zaznaczeniem a pod koniec wieku XX został
miejsca rodziny na drabinie zaczarowany utopią konw społecznej hierarchii. sumpcji.

Tenis stołowy
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - GMKS Strzelec Frysztak 3 : 2
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Bartosz Such - 1.
KS DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki
- PKS Kolping Frac Jarosław 3 : 2
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Robert Floras - 1.

Ania druga w Polsce
W weekend 15-17.04.2016 r. w Łaziskach Górnych odbył się III Grand
Prix Polski Żaków. Ogromny sukces
osiągnęła Anna Brzyska, która ponownie wywalczyła drugie miejsce
w Polsce. Pozostali zawodnicy: Dawid Jadam - 25, Dawid Szczygieł
- 33, Szymon Brud - 56.

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego
17 kwietnia w Nowej Sarzynie odbyły się Drużynowe
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w kategoriach: młodzik, kadet i junior. Reprezentacja młodziczek
w składzie: Anna Brzyska i Jagoda Chwojko zdobyły brązowy medal. Młodzicy w składzie: Dawid Jadam, Dawid
Szczygieł, Szymon Brud zajęli miejsce 5, natomiast Patryk
Wawrzyszko i Stanisław Sławiński miejsce 7. Kadeci Antoni Rejterowski oraz Jakub Kondrat wywalczyli brązowy
medal, kwalifikując się na Drużynowe Mistrzostwa Polski
Kadetów. Juniorzy w składzie: Maksymilian Mroczka,
Jakub Kuźmicz oraz Kamil Pierzycki również uplasowali
się na najniższym stopniu podium.

Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego młodzików
16 kwietnia w Błażowej odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w kategorii Młodzik. Indywidualnie nasze podopieczne Anna Brzyska oraz Jagoda
Chwojko, które wystąpią na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików, zdobyły medale brązowe oraz
w deblu uplasowały się również na 3 pozycji.
Pozostali zawodnicy jarosławskiego Kolpinga zajęli miejsca: 16 - Dawid Szczygieł, 17 - Dawid Jadam, 24 - Szymon
Brud, 25 - Patryk Wawrzyszko, 26 - Patryk Sławiński.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 1 V 16 GRUPA I
Urocz. NMP 3 V 16 GRUPA II
Niedziela 8 V 16 GRUPA I
Zapowiedzi przedślubne
Kamil Tadeusz NIECKARZ

s. Tadeusza i Zofii
zam. Jarosław, ul. Morawska
Małgorzata Urszula FOLTA
c. Józefa i Marii
zam. Jarosław, os. Witosa
Mateusz Tomasz SZEWCZYK

s. Marka i Marii
zam. Pełnatycze
Anna Bożena MACHAJ
c. Józefa i Krystyny
zam. Jarosław, ul. Morawska
Ryszard Adam BILIK

s. Lucjana i Małgorzaty
zam. Jarosław, ul. Pełkińska
Patrycja Barbara WIELGOS
c. Romana i Barbary
zam. Munina, ul. Południowa
Patryk KIPER

s. Mariana
zam. Jarosław, os. Niepodległości
Katarzyna MEISSNER
c. Marka
zam. Jarosław, ul. ZamkowaJarosław ZARZECZNY

s. Lucjana i Barbary
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Katarzyna Agata GOLISZ
c. Zygmunta i Barbary
zam. Jarosław, ul. 3 Maja
Paweł ŁAŃKO

s. Adama i Władysławy
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Joanna Barbara JABŁOŃSKA
c. Władysława i Marii
zam. Albigowa
Paweł TUROWSKI

s. Andrzeja i Zofii
zam. Jarosław, ul. Dziewiarska
Gabriela KRUPA
c. Stanisława i Marii
zam. Cieklin

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj o godz. 17:00 nabożeństwo majowe, wykład
biblijny i koronka do Bożego
Miłosierdzia. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie zelatorów
Róż Różańcowych.
2. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby diecezji.
Za tydzień w drugą niedzielę
miesiąca będzie specjalna
taca na utrzymanie naszego
kościoła.
3. W dni powszednie nabożeństwa majowe są o godz.
17.30, w środy o godz. 17.15.
Bardzo zachęcamy do udziału.
4. We wtorek uroczystość
NMP Królowej Polski - odpust w sąsiedniej parafii.
Porządek Mszy św. jak
w każdą niedzielę.
5. W środę 4 maja po Mszy
św. wieczornej odbędzie się
spotkanie dla dzieci z klas IV
i ich rodziców przed rocznicą
I Komunii Św. Zapraszamy na Mszę św. wieczorną
i spotkanie.
6. Również w środę 4 maja o
8.30 będzie Msza św. z okazji
święta strażaków.
7. W tym tygodniu wypada
pierwszy piątek miesiąca.
W czwartek modlimy się za
kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne. W piątek
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

09.04.2016 r. os. Słoneczne bl. 1 m.
36-50. Nikt nie przyszedł.
11.04.2016 r. os. Słoneczne bl. 1 m.
51-60. Nikt nie przyszedł.
16.04.2016 r. os. Słoneczne bl. 1 m.
W minionym czasie ...
61-70. Nikt nie przyszedł. Ofiara:
Do Wspólnoty Kościoła włączeni Sztaba, Mugaj, Rydz, Pituch, Fąfera,
zostali:
Gollas, Maj, Drapała, Matkowska,
Marianna Łucja Brud
Moskal. Razem – 95 zł na środki
Przemysław Łukasz Podolec
czystości i kwiaty.
Nikodem Józef Motyka
18.04.2016 r. os. Słoneczne bl. 2 m.
1-10. Sprzątali i ofiara: Dziurzyńska,
Odeszli do Pana:
Boryło, Golba, Flis + Michał + Julka.
Józefa SZAKIEL
Razem – 40 zł na środki czystości
Janusz KOŁODZIEJ
i kwiaty.
s. Konstancja Maria
23.04.2016 r. os. Słoneczne bl. 2 m.
11-25. Sprzątali i ofiara: Kubach,
Kancelaria parafialna
Wardyga. Razem – 10 zł na środki
Czynna od poniedziałku do soboty czystości i kwiaty.
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.00-17.30. 25.04.2016 r. os. Słoneczne bl. 2 m.
Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki 26-35. Sprzątali i ofiara: Marchwiana
– 10 zł na środki czystości i kwiaty.
Miesiąca.

Niedziela 1 V

rano odwiedziny u chorych,
po południu spowiedź św.
od godz. 16.00. W sobotę na
nabożeństwie wieczornym
błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa.
8. W piątek początek nowenny przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego.
9. W najbliższą niedzielę
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
10. Już za tydzień w niedzielę
(8 V) w naszej parafii będzie
I Komunia św. na Mszy św.
o godz. 9.15. Spowiedź przed
I Komunią będzie w pierwszy
piątek 6 maja o godz. 16.00.
Natomiast tydzień później
w niedzielę 15 maja o godz.
9.30 odbędzie się Rocznica
I Komunii św. dzieci z klas
IV.
11. Dyżur do sprzątania kościoła 2 V 16 (poniedziałek
wieczorem) os. Słoneczne bl.
3 m. 1-10 oraz 7 V 16 (sobota
rano) os. Słoneczne bl. 3 m.
11-25.
12. Można jeszcze zapisać się
do roli wolontariusza na Piknik „Z bliźnim na majówkę”,
który odbędzie się 28 maja.
13. Wszystkich sympatyków
tenisa stołowego zapraszamy
na kolejny mecz Superligi
w najbliższą środę na godz.
18.00 do hali MOSiR.
14. Bardzo dziękujemy trzem
ofiarnym osobom za pomoc
przy wypełnianiu PIT-ów.

8:00

+ Józef Soczek - int. bl. nr 1
os. Niepodległości.

9:30

+ Tadeusz Panasiuk (począt.
greg.).

11:00

+ W 20 roczn. śmierci Tomasz
Darkowski.

12:15

Za parafian.

16:00

O zdrowie i opiekę Bożą dla
Ireny.

18:00

++ Julia, Włodzimierz.

7:00

++ Zofia, Jan Kruk.

18:00

1) + Tadeusz Panasiuk (2).
2) + W 11 roczn. śmierci Krystyny Zastyrec.

8:00

+ Tadeusz Panasiuk (3).

9:30

++ Katarzyna, Mikołaj, Piotr.

11:00

O szcześliwe rozwiązanie dla
Agaty oraz o szybki powrót do
zdrowia dla Marceliny.

Poniedziałek 2 V

Wtorek 3 V

12:15

Dziękczynna za nawiedzenie
obrazu Jezusa Miłosiernego
16:00 z prośbą o Boże błogosł. dla
rodzin: Gilarski, Rzepa, Dominiak.
18:00

+ Stanisław Mazur.

7:00

+ Janusz Kołodziej od Anny
i Władysława.

Środa 4 V

1) + Tadeusz Panasiuk (4).
2) Dziękczynna z okazji 20
18:00 urodzin Mateusza z prośbą
o Boże błogosł., potrzebne dary
i opiekę MB.
Czwartek 5 V
7:00

++ Anna, Michał Maciałek.

1) O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla kapłanów naszej
parafii oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
18:00
- int. Dzieła Pomocy Powołaniom i Bractwa Najświętszego
Sakramentu.
2) + Tadeusz Panasiuk (5).
Piątek 6 V
7:00

+ Lucjan - int. żony i dzieci.

17:00

1) + Tadeusz Panasiuk (6).
2) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla członków AK i ks. asystenta Andrzeja Surowca.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

Sobota 7 V

03.05.97 – Krzysztof i Anna B.
05.05.07 – Konrad i Marzena Z.
05.05.07 – Tomasz i Isabella S.
05.05.07 – Jan i Agnieszka Z.

w rocznicę śmierci:
05.05.82 – Aniela Kisiel
04.05.84 – Magdalena Kiełt
06.05.88 – Stanisław Szubarczyk
07.05.94 – Stanisława Sikora
07.05.96 – Dominika Kowalonek
05.05.97 – Janina Tyszczuk
07.05.98 – Aniela Kardynał
03.05.00 – Józefa Stoltman
06.05.00 – Marian Bednarski
01.05.04 – Zofia Wiglusz
02.05.05 – Krystyna Zastyrec
05.05.05 – Anna Maciałek
04.05.08 – Joanna Lenar

7:00
18:00

1) Za misje i misjonarzy.
2) + Tadeusz Panasiuk (7).

8:00

++ Stanisława i Franciszek
Broda.

9:15

Msza św. w int. dzieci przystępujących do I Komunii
Św.

11:00

+ Tadeusz Panasiuk (8).

12:15

Za parafian.

16:00

+ Mieczysław Radwański - int.
córki Jadwigi.

18:00

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla rodziny Bąków
z okazji nawiedzenia obrazu
Bożego Miłosierdzia.

Niedziela 8 V
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