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Drodzy Parafianie
Wielki Post to czas, kiedy patrzymy na Kalwarię, na Krzyż.
To czas, kiedy patrzymy na Miłość: jedyną, niepowtarzalną, największą.
To czas, kiedy zanurzamy się w Tej Miłości, oddychamy Nią.
W tym Krzyżu odnajdujemy samych siebie: nasze zbawienie.
W tym Krzyżu odnajdujemy więc także nadzieję.
I mimo, że każdego dnia przybliżamy się do śmierci,
nie ulegamy rozpaczy, nie poddajemy się smutkowi ani beznadziei.
Bo uświadamiamy sobie najcudowniejszą perspektywę:
wiemy, że nie idziemy ku śmierci, ale ku Zmartwychwstaniu.
Niechaj ta świadomość stanie się źródłem naszej mocy i radości.
Na każdej drodze możemy spotkać Jezusa Chrystusa,
Tę największą, szaloną Miłość.
W Jego Sercu znajdujemy się wszyscy oby więc i w naszych sercach nie zabrakło dla Niego miejsca.
Tylko On może nas bezpiecznie poprowadzić przez Ziemię.
Tylko On może nas doprowadzić do Domu Ojca.
Niechaj Jezus będzie naszym Opiekunem i Przewodnikiem:
nie tylko w czasie Wielkiego Postu i Świąt Zmartwychwstania,
ale w każdej chwili naszego życia.
Z Jezusem Niebo zaczyna się na Ziemi.
Obyśmy ciągle tęsknili za tym Niebem.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych życzy
ks. Andrzej Surowiec
proboszcz

List od księdza przyjaciela
13.02.2013 Krośnice
Drogi Andrzeju!
Dziękuję za grudniową pamięć wyrażoną w życzeniach…
…Żyjemy w „zwariowanych” czasach, kiedy ludzie nie mają
czasu na prawdziwe życie, na pielęgnowanie miłości i przyjaźni,
na sprawy związane z duszą. Ciągle jesteśmy zajęci ciałem,
chociaż i tego czasu nie mamy zbyt wiele. Nasza cywilizacja
jest potwornie zaborcza, właściwie zabiera nam dni (czas) od
świtu do nocy. Nic dziwnego, że rozsypują się rodziny i małżeństwa, których nie karmi się obecnością, że tylu ludzi „choruje”
na samotność. Boję się, że jesteśmy o krok od jakiejś wielkiej
katastrofy - przecież to nie może iść w nieskończoność. Życie
nie może polegać jedynie na produkowaniu i konsumowaniu.
Człowiek budując cywilizację, technikę bez duszy, jakby zbudował potrzask na samego siebie i teraz nie widzi już drogi wyjścia,
zabrnął w ślepą ulicę. Konieczne jest zatrzymanie się, refleksja,
zejście na głębię. Musi być czas pustyni, czas stawiania pytań
i szukania odpowiedzi, odejścia od świata, żeby zobaczyć
to, co najbardziej cenne i chyba najbardziej pogubione, bez
czego człowiek nie ma szans na szczęście. Człowiek nie może
żyć jak zwierzę - takie życie nie usatysfakcjonuje człowieka,
nie da mu szczęścia. Dobrze, że po raz kolejny mamy Wielki
Post, czyli czas kolejnej wielkiej szansy. Na początku świata
Bóg uporządkował chaos i teraz chce to zrobić po raz kolejny.
Bóg chce porządkować ten chaos, który jest w nas. Tak często

decydujemy się na pobyt w szpitalu, na takie czy inne terapie,
nawet na operację, byleby uratować (ratować, ulepszać) nasze
zdrowie (i życie). Bóg proponuje nam najcudowniejszą terapię,
proponuje zanurzenie w Miłości, nakarmienie się tą Miłością.
Wielokrotnie przekonywałem się w życiu, że wszystkie ludzkie
miłości kaleczą (mniej czy bardziej). Jedynie Boża Miłość nie
kaleczy - co więcej: tylko ona potrafi leczyć rany po innych
miłościach. Zawsze z nadzieją - ale jednocześnie z obawą - patrzę na kolejne okresy Adwentu czy Wielkiego Postu, przecież
dobrze wiem, że tyle tych szans już zmarnowałem. Po pierwszym roku kapłaństwa, kiedy przymierzałem się do poważnej
operacji, odwiedziłem człowieka, który potrafił leczyć nawet
ze zdjęcia, potrafił odgadywać prawdę. Powiedział mi wtedy
ciekawe słowa. Kiedy go zapytałem, co zrobić, aby się do
końca nawrócić, on powiedział: „Widzi ksiądz, życie jest jak
karczowanie lasu. Kiedy człowiek wykarczuje kawałek tego
lasu i kiedy zaczyna się z tego cieszyć, wtedy ten wykarczowany
kawałek na nowo mu zarośnie i człowiek musi go karczować
jeszcze raz. Bywa, że człowiek karczuje ten jeden kawałek
przez całe życie.” Ileż mądrości w tych słowach. Ważne, aby
nie przestać karczować. Życie jest czasem nieustannej walki.
To piękna walka, bo człowiek nie walczy z innymi, ale z samym sobą. Ale właśnie ta walka jest najtrudniejsza. Ważne, że
Bóg jest po naszej stronie - w tym jest nadzieja. Jeżeli Dawid
potrafił (z Bożą pomocą) pokonać Goliata, to my jesteśmy
w stanie pokonać siebie.
Z modlitewną pamięcią
ks. Wacław Buryła
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Papież Franciszek
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Argentyński kardynał Jorge Mario
Bergoglio, który od 13 marca jest 266.
biskupem Rzymu, ma 76 lat i przez
ostatnie 16 lat był metropolitą swego
rodzinnego miasta - Buenos Aires.
Do 2011 przez dwie trzyletnie kadencje był
przewodniczącym episkopatu swego kraju.
Jest pierwszym Argentyńczykiem i w ogóle
mieszkańcem Ameryki, a także pierwszym jezuitą, który został wybrany na najwyższy urząd
w Kościele katolickim. Również jako pierwszy przybrał imię Franciszek.
Obecny papież urodził się 17 grudnia 1936
w Buenos Aires jako jedno z pięciorga dzieci
w rodzinie włoskiego imigranta - pracownika kolei. Z wykształcenia jest technikiem
chemikiem. 11 marca 1958 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego - nowicjat odbywał
w Chile, gdzie kształcił się w zakresie
przedmiotów humanistycznych, a następnie
w Kolegium św. Józefa w podstołecznym San Miguel, gdzie uzyskał licencjat
z filozofii. Studiował następnie literaturę
i psychologię w Kolegium Maryi Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela
w Buenos Aires.
13 grudnia 1969 przyjął święcenia kapłańskie, po czym kontynuował
studia w Hiszpanii i tam 22 kwietnia 1973 złożył śluby wieczyste
w swym zakonie. Po powrocie do kraju był m.in. mistrzem nowicjatu, wykładowcą na wydziale teologicznym w swym dawnym
kolegium w San Miguel, a w latach 1973-79 prowincjałem jezuitów w Argentynie. W tym czasie wyjeżdżał również kilkakrotnie
na dłuższe lub krótsze pobyty do Niemiec. W latach 1980-86 był
rektorem w San Miguel.
20 maja 1992 Jan Paweł II mianował 55-letniego wówczas jezuitę biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires; sakrę
nowy hierarcha przyjął 27 czerwca tegoż roku z rąk ówczesnego
arcybiskupa stolicy kard. Antonio Quarracino. Jego zawołaniem
biskupim są słowa „Miserando atque eligendo”. 3 czerwca 1997
Ojciec Święty powołał hierarchę na arcybiskupa koadiutora
z prawem następstwa, a w niecały rok później – 28 lutego 1998
mianował go arcybiskupem metropolitą jego rodzinnego miasta.
30 listopada tegoż roku papież mianował go jednocześnie ordynariuszem dla wiernych obrządków wschodnich w Argentynie,
niemających własnego biskupa.
Na konsystorzu 21 lutego 2001 papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego, przyznając mu jako kościół tytularny
w Rzymie świątynię pw. św. Roberta Bellarmina. Jako biskup
i kardynał hierarcha uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach
kościelnych z Synodami Biskupów na czele. W latach 2005-11
przez dwie 3-letnie kadencje był przewodniczącym Argentyńskiej
Konferencji Biskupiej.
W dniach 18-19 kwietnia 2005 wziął udział w konklawe, które wybrało Benedykta XVI, obecnie zaś w wyniku konklawe
w dniach 12-13 bm. zastąpił go na urzędzie biskupa Rzymu. 23
lutego br. ustępujący papież mianował argentyńskiego hierarchęjezuitę członkiem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej,
działającej w ramach Kongregacji ds. Biskupów.
Franciszek jest pierwszym jezuitą na Tronie Piotrowym,
a zarazem pierwszym papieżem-zakonnikiem od ponad półtora
stulecia. Poprzednim biskupem Rzymu, który wcześniej należał
do jakiegoś zakonu, był kameduła Grzegorz XVI (żył w latach
1765-1846, papieżem był od 1831).
(za ekai.pl)

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po wyborze
Ojca Świętego Franciszka
Biskupi i wierni Kościoła w Polsce
przyjmują z radością i nadzieją wybór
papieża, który obrał imię Franciszek.
Nowy papież pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie był biskupem stolicy
Argentyny – Buenos Aires, zna zatem
radości i trudy codziennego duszpasterstwa. Amerykę Południową zamieszkuje prawie połowa wszystkich
katolików. Tamtejszy Kościół pełen
jest nadziei, dynamizmu i młodych ludzi. Niezależnie od tego,
jest to kontynent, na którym wielu rodowitych mieszkańców oraz
przybyszów jeszcze nie zna Chrystusa. Potwierdza to potrzebę
działalności misyjnej, a także nowej ewangelizacji. Kościół Chrystusowy jest nieustannie wzywany do ciągłego otwierania się na
misje w całym świecie poprzez wysyłanie misjonarzy. W Ameryce
Łacińskiej pracuje obecnie ok. 850 polskich misjonarzy, wśród
których jest 6 biskupów pochodzenia polskiego. Nowo wybrany
papież Franciszek jest pierwszym misjonarzem świata. Pierwsze
spotkanie Ojca Świętego z wiernymi tuż po wyborze pokazało,
jak bardzo papież Franciszek ufa Bogu, do którego się modli
i ludziom, których prosi o modlitwę. Wyrazem naszej łączności
z Ojcem Świętym Franciszkiem niech będzie serdeczne Te Deum,
którym wszyscy podziękujmy Panu Bogu za nowego papieża
oraz stała, pełna ufności modlitwa o światło Ducha Świętego
w kierowaniu łodzią Kościoła.
† Józef Michalik
Metropolita Przemyski, Przewodniczący KEP
† Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP
† Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP
Warszawa, 13.03.2013 r.
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Droga Krzyżowa dla wytrwałych

Tradycyjna miejska droga krzyżowa tym razem odbyła się w bardzo trudnych warunkach, bo pątnicy przechodzili wśród metrowych zasp. 15 marca okazało się, że tak ekstremalne warunki nie zraziły aż ponad 500 osób a atmosfera pomimo dużego zimna
była modlitewna, serdeczna, pełna duchowego ciepła. Szli księża, siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych oraz
różnych stanów i zawodów. Pięknym akcentem na trasie z kościoła Matki Bożej Królowej Polski do Kolegiaty było złożenie zniczy
pod tablicą bł. Jana Pawła II przy miejskim Ratuszu. Całość przygotował i prowadził archiprezbiter jarosławski ks. prałat Andrzej
Surowiec.

W dowód pamięci i wdzięczności
8 marca br. ks. prałat Andrzej
Surowiec poświęcił tablicę ufundowaną przez pamiętających
parafian.
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NIEDZIELA PALMOWA
Niedziela Palmowa, przypadająca w tym roku 24 marca, rozpoczyna w Kościele katolickim
Wielki Tydzień.
Liturgia tego dnia jest pamiątką
uroczystego wjazdu Jezusa do
Jerozolimy pięć dni przed Jego
ukrzyżowaniem. Jak podają
Ewangeliści, zgromadzone
wówczas tłumy rzucały na
drogę płaszcze, gałązki oliwne
i palmowe wołając: „Hosanna
Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię
Pańskie”.
Liturgia Niedzieli Palmowej
jest rozpięta między dwoma
momentami: radosną procesją
z palmami oraz czytaniem jako Ewangelii - Męki Pańskiej.

W ten sposób Kościół podkre- z cierpieniem; w męce zapowieśla, że triumf Chrystusa i Jego dziane jest zmartwychwstanie
Ofiara są ze sobą nierozerwal- i zbawienie.
nie związane.
Udział w liturgii Niedzieli Palmowej oznacza
W Niedzielę
zgodę na krzyż,
Palmową obocierpienie
wiązuje czerz Chrystusem
wony kolor
oraz na taką,
szat liturgicza nie inną dronych. Mimo
gę życia.
to uroczystość
ma wymowę
Początki święradosną, gdyż
towania liturgii
rozpoczyna
Niedzieli Pasciąg wydachalnej odnajrzeń, przez
które dokonało się zbawienie dujemy w Jerozolimie w IV
świata. Chrześcijańskie ta- wieku. W tamtych czasach
jemnice wiary przenikają się starano się jak najdokładniej
wzajemnie - chwała i radość odtwarzać sceny z życia Jezusa.
tworzą nierozdzielną całość Z upływem lat procesje zostały

udramatyzowane - w Egipcie na
czele niesiono krzyż, w Jerozolimie biskup reprezentujący
Chrystusa wjeżdżał do miasta
na osiołku.
W Polsce Niedziela Palmowa
nosiła także nazwę Niedzieli
Kwietnej, bo zwykle przypada w czasie gdy pokazują się
pierwsze kwiaty.
Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele w XI
wieku. Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe
z baziami. Po ich poświęceniu
zatyka się je za krzyże i obrazy,
by strzegły domu od nieszczęść
i zapewniały błogosławieństwo
Boże.

Krótki przewodnik po TRIDUUM PASCHALNYM
„Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, osiąga swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Zmartwychwstania
Pańskiego” - czytamy w kalendarzu liturgicznym. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota stanowią trzy etapy jednego
wydarzenia zbawczego, którym jest Pascha, czyli przejście Jezusa Chrystusa przez mękę i śmierć do nowego życia w zmartwychwstaniu. To Misterium Paschalne Chrystusa jest źródłem życia nadprzyrodzonego dla tych, którzy przez wiarę i chrzest zostali
w Nim zanurzeni.

WIELKI CZWARTEK
Wieczorna Eucharystia przenosi nas do wieczernika, gdzie
Jezus z uczniami obchodził
ostatnią wieczerzę. Ten moment
rozpoczyna Triduum Paschalne
- najważniejszą uroczystość

Ks. Prałat
ppłk rez.
Andrzej
Surowiec
Proboszcz
Dziekan
Archiprezbiter
Jarosławski
Kapelan WP

ks. Daniel
Odor
wikariusz

powołał i uzdolnił, aby tę Mszę swoją Paschę, poświęcając
św. sprawowali.
baranka. Jego krew uchroniła
spożywających tę uroczystą
Podczas śpiewu Chwała na wy- kolację od śmierci, która sposokości (nieobecnego w czasie tkała pierworodnych Egipcjan.
wielkopostnych niedziel) biją Drugie czytanie pozwala nam
połączyć tę ofiarę z Ofiarą
Chrystusa, której pamiątkę
obchodzimy w czasie każdej
Eucharystii. Natomiast Ewangelia wg. św. Jana pokazuje
postawę, jaką powinni kierować
się ludzie, którzy uczestniczą
w tej ofierze Chrystusa. Jest to
ks. Dariusz
ks. Grzegorz
postawa uniżonej służby.
Styrna
Gładysz
wikariusz

kapłan przenosi Najświętszy
Sakrament do ciemnicy, gdzie
jest on adorowany do liturgii
wielkopiątkowej.

wikariusz

Jezus obmywa nogi apostołom,
co należało do obowiązków
niewolnika (gr. doulos). Taką
ks. Krzysztof
ks. Stanisław
postawą powinni charakteryMajder
Dyndał
zować się wszyscy członkowie
Kapelan
Duszpasterz
Kościoła, zwłaszcza zaś Ci,
Szpitala
Akademicki
którzy wykonują w nim jakieś
funkcje. Dlatego też w niew ciągu roku, trwającą aż trzy wszystkie dzwony, by zamilk- których kościołach następuje
dni. Zwracamy dziś uwagę na nąć aż do Wigilii Paschalnej. obrzęd, w którym odprawiający
mszę kapłan obmywa nogi wydwa sakramenty: Eucharystii
i Święceń Kapłańskich. Dzię- Liturgia słowa tego wieczo- brany osobom.
kujemy Bogu za wielki dar ru przenosi nas najpierw do
Mszy Świętej i ludzi, których Egiptu, gdzie Żydzi obchodzili Po zakończonej Eucharystii

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Wielki Czwartek
18:00 – Msza Święta
do godz. 22:00 – Adoracja
w ciemnicy
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WIELKI PIĄTEK
W ten dzień nie sprawuje się
Eucharystii. Centralnym punktem jest wieczorne nabożeństwo: Liturgia Męki Pańskiej.
Zaczyna się nietypowym,
ale i przemawiającym gestem: celebrans pada na twarz

i w milczeniu leży krzyżem
przed prezbiterium. Nie jest
to gest rozpaczy, tak jak cała
liturgia piątkowa nie ma jakiegoś smutnego wydźwięku.
Jest to gest, który najlepiej
charakteryzuje ten dzień – gest
całkowitego i stuprocentowego oddania się Bogu. W taki
sposób Chrystus oddał się
Ojcu na krzyżu. Jednocześnie
kapłan i wszyscy wierni w tym
milczeniu wyrażają uwielbienie Boga, który dokonał tak
niesamowitej ofiary.

ma wyjątkowo uroczysty charakter, składa się z 10 próśb,
zaś po każdej następuje moJezusa. Autor listu do Hebraj- dlitwa kapłana.
czyków dodaje, że Chrystus
- nasz arcykapłan - jest nam Kolejnym elementem piątbardzo bliski, gdyż wie, czym kowej liturgii jest adoracja
jest cierpienie.
krzyża. W tym momencie
każdy może osobiście uwielbić
Następnie odczytywany jest Ukrzyżowanego.
uroczysty opis męki Pańskiej
według św. Jana. Jest to je- Adoracji krzyża towarzyszy
den z punktów centralnych pieśń „Ludu mój ludu” - wardzisiejszej liturgii, tak jak to zwrócić uwagę na łączopisywane wydarzenia są ność między Księgą Wyjścia
punktem centralnym całej a Męką Chrystusa („Jam cię
historii ludzkości!

Po adoracji krzyża następuje
obrzęd komunii świętej konsekrowanej poprzedniego dnia.
Liturgię kończy przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do
Grobu.

Każda ofiara składana jest
w określonej intencji. Dlatego
w dzień Największej Ofiary
zwracamy szczególną uwagę
na prośby, które zanosimy do
Boga. Modlitwa powszechna

WIELKA SOBOTA

Pierwsze czytanie z księgi
proroka Izajasza to tzw. pieśń
Sługi Jahwe. Warto wsłuchać
się w te słowa i zadziwić tym,
jak doskonale wszystkie proroctwa wypełniły się w męce

że Tajemnica Paschalna Chrystusa jest aktualna zawsze,
również dziś.
Wszyscy wierni wchodzą do
ciemnego kościoła. Jedynym
źródłem światła jest na początku właśnie owa świeca,
symbolizująca „światło Chrystusa”. Każdy może przyjąć to
światło i zapalić swoją świecę
od Paschału. Oto światło, które
rozświetliło ciemność nocy

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Wielki Piątek
7:00 – 8:00 - os. Słoneczne: 1,
2, 3, ul. Żołnierska;
8:00 – 9:00 - os. Słoneczne:
4, 5, 9, ulice: Przyklasztorna,
Głęboka;
9:00 – 10:00 - os. Niepodległości: 1,2,3, ul. Spółdzielcza,
kl. III SP;
10:00 – 11:00 - os. Kombatantów: 1, 2, os. 1000-lecia: 1,2,3,
kl. IV SP;
11:00 – 12:00 - os. Kombatantów: 3, 4, os. 1000-lecia: 4,5,7,
kl. V SP;
12:00 – 13:00 - os. Kombatantów: 5, 6, os. 1000-lecia: 8, 9,
10, kl. VI SP;
13:00 – 14:00 - os. Kombatantów: 7, 7a, os. 1000-lecia:
11,12, kl. I gimnazjum;
14:00 – 15:00 - os. Kombatantów: 8, 9, ul. Morawska: 1E,
1B, kl. II gimnazjum;

wyzwolił z mocy Faraona,
a tyś przyrządził krzyż na Me
ramiona”). Podczas adoracji
nie zatrzymujmy się jedynie na poziomie współczucia
dla umęczonego fizycznie
Chrystusa. Starajmy się raczej
uwielbić go za jego dzieło.

15:00 – 16:00 - os. Kombatantów: 10, ul. Morawska 3, kl. III
gimnazjum;
17:30 – Droga Krzyżowa, Liturgia Słowa, Komunia Św.;
20:00 – 21:00 - os. Kombatantów: 11, ulice: Dziewiarska,
Włókiennicza, Koło Misyjne;
21:00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego;
21:00 – 22:00 - os. Kombatantów: 12,13, ulice: 3-go Maja,
ul. Wodna, Oaza Dziecięca
i Młodzieżowa;
22:00 – 23:00 - os. Kombatantów: 14,17, ulice: Południowa,
Na Skarpie, KSM, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich;
23:00 – 24:00 - os. Kombatantów: 19, ulice: Stojałowskiego,
Słoneczna, Boczna Słoneczna,
Basztowa, Oaza Rodzin

Liturgia Wigilii Paschalnej
nie jest częścią Wielkiej Soboty. Powinna ona nastąpić
po zmroku, w Wielką Noc.
Jest to najbardziej uroczysta
Eucharystia w ciągu całego
roku, centrum Triduum Paschalnego. Towarzyszą nam
dziś dwa życiodajne znaki:
światło i woda.
Liturgia rozpoczyna się przed
kościołem. Od poświęconego
ognia zapala się tam Paschał
- dużą, woskową świecę. Na
świecy tej zaznacza się również bieżący rok, by wskazać,

dokończenie na str. 7
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WIELKA SOBOTA
dokończenie ze str. 6

i śmierci.
Po wejściu do kościoła kapłan
śpiewa uroczysty hymn: Exsultet. Warto się w niego wsłuchać
i dać się porwać radości, która
wręcz z niego promienieje. Tu
nawet nasz grzech i nasza wina
okazuje się błogosławiona, skoro jest zgładzona przez takiego
Zbawiciela.
Wyjątkowo bogata (i długa)
zbawienia - od stworzenia
świata, poprzez powołanie
Abrahama, wyzwolenie Izraelitów dochodzimy do Bożych
obietnic, które wszystkie co do jednej - spełniły się
w Chrystusie. Na końcu św. Piotr
w liście do Rzymian oznajmia,
że Zmartwychwstanie Jezusa
jest i naszym zmartwychwstaniem. Zwieńczeniem liturgii

słowa jest Ewangelia: kobiety
przybyłe do grobu nie znalazły
w nim Jezusa. Zmartwychwstał!
Po liturgii słowa przenosimy
się do kolejnego znaku: znaku wody. Najpierw prosimy
o wstawiennictwo wszystkich
świętych. W tym czasie kapłań
święci wodę. Następnie odnowiamy przyrzeczenia chrzcielne, gdyż chrzest, zanurzenie
w wodzie, jest w szczególny
sposób związany ze śmiercią
i zmartwychwstaniem. Umiera
stary człowiek, odradza się
ktoś nowy. Po odnowieniu
przyrzeczeń jesteśmy kropieni
poświęconą wodą.
Po odnowieniu przyrzeczeń następuje liturgia eucharystyczna.
Dzięki niej mamy rzeczywisty
udział w przejściu Jezusa ze
śmierci do życia.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Wielka Sobota
7:00 – 8:00 - os. Kombatantów:
8, 9, 10, ul. Morawska: 1E,
1B, 3;
8:00 – 9:00 - os. Kombatantów:
11, 12, 13, ulice: 3-go Maja, ul.
Wodna;
9:00 – 10:00 - os. Kombatantów: 14,17, ulice: Południowa,
Na Skarpie, Dziewiarska, Włókiennicza, kl. III SP;
10:00 – 11:00 - os. Kombatantów: 19, ulice: Stojałowskiego,
Słoneczna, Boczna Słoneczna,
Basztowa, kl. IV SP;
11:00 – 12:00 - os. Słoneczne: 1,
2, 3, ul. Żołnierska, kl. V SP;
12:00 – 13:00 - os. Słoneczne:
4, 5, 9, ulice: Przyklasztorna,
Głęboka, kl. VI SP;
13:00 – 14:00 - os. Niepodległości: 1,2,3, ul. Spółdzielcza,
kl. I gimnazjum;
14:00 – 15:00 - os. Kombatantów: 1, 2, os. 1000-lecia: 1,2,3,
kl. II gimnazjum;

15:00 – 16:00 - os. Kombatantów: 3, 4, os. 1000-lecia: 4,5,7,
kl. III gimnazjum;
16:00 – 17:00 - os. Kombatantów: 5, 6, os. 1000-lecia:
8, 9, 10;
17:00 – 18:00 - os. Kombatantów: 7, 7a, os. 1000-lecia:
11,12;
19:00 – Liturgia światła, Msza
św.;
21:30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego;
21:30 – 22:00 - Koło Misyjne,
Oaza Rodzin, DPDC

Święcenie pokarmów
Od 8:30
do 13:00 co pół
godziny
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List otwarty do uczestników życia
publicznego w sprawie sytuacji
rodziny
W sytuacji, gdy
w Ojczyźnie rośnie sfera ubóstwa, gdy młodzi obywatele są zmuszeni
szukać pracy na obczyźnie,
gdy systematycznie osłabia się
podstawy ekonomiczne i społeczne funkcjonowania rodziny w Parlamencie oraz w mediach
podstawowym głównym temaZ niepokojem obserwujemy tem dyskusji są sprawy istotne
debatę polityczną nad kształtem dla wąskich grup interesów!
rodziny w kontekście prób zalegalizowania w Polsce związków Konstytucja w artykule 18 japartnerskich, także jednopłcio- sno definiuje, że „małżeństwo
wych. Inicjatorzy tego projektu jako związek kobiety i mężczywcale nie ukrywają swych zny, rodzina, macierzyństwo
zamiarów - ich celem ostatecz- i rodzicielstwo znajdują się
nym jest zrównanie związków pod opieką Rzeczpospolitej
jednopłciowych z instytucją Polskiej”. Zadaniem Państwa
małżeństwa.
– szczególnie rządzących - jest
dbanie o rodzinę, o zapewnienie
Zanegowanie małżeństwa jako jej materialnych podstaw funkzwiązku kobiety i mężczyzny cjonowania.
oraz roli rodziny narusza podstawy funkcjonowania społe- O taką debatę apelujemy –
czeństwa a na to godzić się nie zatroszczmy się o rodzinę
możemy! Stoimy jednoznacznie i na niej budujmy przyszłość
za porządkiem ustanowionym Ojczyzny!
przez Stwórcę, który mężczyźnie i kobiecie polecił: „Bądźcie W imieniu uczestników Konpłodni i rozmnażajcie się, aby- ferencji
Kazimierz Kryla
ście zaludnili ziemię i uczynili ją
Prezes Zarządu Diecezjalnego
sobie poddaną” (Rdz 1,28).
My, członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej,
zebrani w Przemyślu w dniu 23
lutego 2013 r. na konferencji
„Rodzina wychowuje do wiary”
stanowczo podkreślamy, że
rodzina oraz małżeństwo jako
związek mężczyzny i kobiety
są podstawą funkcjonowania
społeczeństwa.

Spotkanie pokongresowe członków Akcji Katolickiej

9 marca 2013 r. w naszym
kościele odbyło się III spotkanie pokongresowe członków
Akcji Katolickiej z dekanatu
Jarosław II. Spotkanie rozpoczęło się rozważaniami Drogi
Krzyżowej, których tematem
była rodzina, odgrywająca
ważną rolę w wychowywaniu
do wiary. Następnie wszyscy
zebrani uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył
i wygłosił homilię ks. prałat
Andrzej Surowiec Archiprezbiter Jarosławski. W homilii ks.

Prałat wprowadził wszystkich
w główne myśli II Kongresu
AK - „Rodzina wychowuje
do wiary”, który odbył się 23
lutego br. w Archikatedrze
w Przemyślu. Ks. Prałat podkreślił, że rodzina jest podstawową
dla społeczeństwa i Kościoła
komórką, dającą nie tylko życie biologiczne, ale też życie
wiary. Po Mszy św. uczestnicy
obejrzeli film z III spotkania
II Kongresu Akcji Katolickiej
w Przemyślu, a prezesi zamknęli spotkanie pakietem nowych
ustaleń i komunikatów.
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Siostry Serafitki w jarosławskim
szpitalu (wspomnienia)
27 stycznia 2013 roku w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu wierni podczas Mszy św.
wysłuchali prelekcji dotyczącej
kandydatki na ołtarze - Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki
Małgorzaty Szewczyk, nazywanej „Matka ubogich”, która
nie żałowała własnego poświęcenia „dla dobra cierpiącej
ludzkości”. Jej beatyfikacja
odbędzie się 9 czerwca 2013
roku w Łagiewnikach. Przy
tej okazji warto zauważyć, że
jarosławska ziemia została
naznaczona śladami Jej stóp
i tym samym wiąże się z terenem parafii Chrystusa Króla.
Zechciejmy poznać po krótce
dzieło, któremu dała początek
przyszła Błogosławiona.

- M. Małgorzaty Szewczyk.
Praktyczne funkcjonowanie
szpitala rozpoczęło się 6 maja
1903 roku. Siostry Serafitki
służyły tam w kancelarii, przy
pielęgnowaniu chorych, w magazynie i kuchni. Przydzielono
im także mieszkanie w szpitalu i pozwolono na otwarcie
kaplicy, w której z siostrami
modlili się również chorzy.
Wraz z rozwojem szpitala
zwiększała się liczba pracujących tam sióstr, które szybko
zyskały uznanie u Dyrektora
Szpitala i pacjentów poprzez
swe poświęcenie i ofiarność.
Wiele z nich potwierdziło tę
posługę oddaniem swego życia
- czego dowodem są mogiły na
jarosławskim cmentarzu. Takie

Zgromadzenie Sióstr Serafitek, któremu dała początek M.
Małgorzata Szewczyk podjęło
starania o opiekę nad chorymi
w Szpitalu Powszechnym
w Jarosławiu w 1902 roku.
Magistrat miasta wyraził zgodę, by Zgromadzenie podjęło
się przygotowania szpitala do
użytku chorych. Zarząd Generalny Zgromadzenia wysłał
dwie siostry, które niemal cały
rok zajmowały się organizacją
nowego miejsca opieki.

żniwo zbierał w tym czasie
przede wszystkim tyfus.

Poświęcenie szpitala odbyło
się 2 października 1902 roku,
którego dokonał Ks. Proboszcz
Motyl, przy współudziale
duchowieństwa miasta Jarosławia w obecności przedstawicieli władz miejskich,
kilku Sióstr Serafitek, w tym
Założycielki Zgromadzenia

żywności i Siostry w wielkim
znużeniu pielęgnowały chorych. Kiedy nadeszły wojska
austriackie, Jarosław stał się
terenem walki. Wskutek tego
zburzony został front szpitala.
Czasowo przeniesiono część
chorych do szpitala garnizonowego wraz z dwoma siostrami. W 1915 roku Siostry
powróciły do szpitala i objęły
wcześniejsze obowiązki. Za
tę ofiarną pracę i pozostanie
przy wyznaczonych stanowiskach Wydział Krajowy
Królestwa Galicji i Lodomerii
wraz z Wielkim Księstwem
Krakowskim wyraził Siostrom
uznanie. Również podobnej
treści pismo Siostry otrzymały
z ramienia Kurii Biskupiej.

cyjne zajęte były przez siostry.
Utrzymywany na dobrym
poziomie szpital był miejscem
praktyk dla uczennic Szkoły
Pielęgniarskiej w Przemyślu po wcześniejszej kontroli
przez dyrektora Uniwersytetu Szkoły Pielęgniarskiej
w Krakowie. Kiedy zmienia
się nastawienie polityczne do
Kościoła, w 1953 r. trzy siostry
otrzymują wypowiedzenie
z pracy. W miejsce zwolnionych przyjęto personel świecki. W marcu 1956 r. kolejne
siostry zostały przeniesione
służbowo do Domu Opieki
dla Dorosłych w Rzeszowie
zamieniając się z personelem
świeckim. W październiku
tego samego roku nastąpiła
odwilż polityczna i na prośbę lekarzy siostry wróciły
z powrotem. Obecność sióstr
w szpitalu zaznaczała się
duchową formacją chorych,
którzy korzystali w szpitalu
z 3-dniowych rekolekcji, ze
spowiedzi i Komunii św.

Przez okres tych lat, tj. do 1922
r. przesunęło się przez szpital
60 sióstr. Jak wszędzie, tak
i w szpitalu były wielkie braki - chcąc uzupełnić bieliznę
siostry jeździły po okolicznych
wsiach, skupywały lniane płótno i z tego szarego materiału
robiono bieliznę. Podobnie Lata 60 przynoszą kolejne
zdobywano żywność.
zmiany. Następuje usuwanie
krzyży z sal chorych i innych
Również okres II wojny pomieszczeń, a siostry otrzyświatowej siostry przetrwały mują wypowiedzenie. Ostatnie
wiernie służąc na swych sta- wyjechały 5 kwietnia 1961 r.
nowiskach. Mimo trudnych do Karpnik, by tam pracować
i ciężkich warunków, kilka- w Zakładzie Specjalnym dla
krotnych napaści ze strony Dziewcząt Upośledzonych
władz niemieckich, zarząd Umysłowo. W szpitalu pozoszpitala pozostał w rękach stała kaplica z inwentarzem
sióstr - chorzy mieli dosta- sióstr...*
teczną opiekę i w porównaniu
do innych szpitali dobre wy- Zakończę znamiennymi słożywienie. Władze niemieckie wami Założycielki Sióstr Sewidząc troskliwą opiekę sióstr rafitek: „Niech będzie za to
nad chorymi również powie- wszystko Bóg błogosławiony
rzali im swoich chorych - i uwielbiony”.
s. Aleksandra Jabłońska
z tego tytułu szpital otrzymyCMBB
wał dodatkowe przydziały,
z których korzystali też Po*Artykuł napisany w oparciu o świalacy.

Rok 1914 przyniósł zmiany
wraz z wojną światową. Po
zerwaniu stosunków dyplomadectwa Sióstr Serafitek zawarte
tycznych między państwami,
Dr Fechter zapisał siostry Do 1949 r. wszystkie etaty w archiwum Zgromadzenia
do Czerwonego Krzyża. Se- pielęgniarskie i administrarafitki początkowo służyły
żołnierzom idącym na front
przez podawanie posiłków,
ale z czasem wynikła potrzeba pielęgnacji zakażonych
żołnierzy. Kolejne tygodnie
przynosiły bardziej dramatyczne informacje: najpierw
nakaz przygotowania szpitala
na 200 rannych, a po jakimś
czasie przywieziono około
700 chorych żołnierzy rosyjskich - czego szpital nie mógł
pomieścić i ranni leżeli w barakach na podwórzu. Brakowało
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Kartka z historii Parafii
/fragment książki o ks. Bronisławie Fili/
Kościół parafialny pod we- znajdowało się do obsługi dwie
zwaniem Chrystusa Króla jednostki wojskowe i szpital
w Jarosławiu
powiatowy. Administracyjnie
całe osiedle należało do parafii
Parafia Chrystusa Króla w Muninie, gdyż na jej terenie
w Jarosławiu powstała w 1981 zostało wybudowane. Odleroku, jako wyraz wdzięcz- głość do kościoła parafialnego
ności Bogu społeczeństwa w Muninie wynosiła ok. 4 km
Jarosławia, za ocalenie Ojca . Najbliższym kościołem dla
Świętego Jana Pawła II, po mieszkańców osiedla stał się
zamachu w dniu 13 maja 1981 kościół Kolegiaty oddalony ok.
roku, na Placu Świętego Piotra 2 km. Na terenie osiedla znajw Rzymie.
duje się Dom i Klasztor Sióstr
Niepokalanek, jednak klasztorPowstanie we wschodniej czę- na kaplica była zbyt mała jak na
ści Jarosławia osiedla Komba- potrzeby parafian.
tantów spowodowało potrzebę Ksiądz Biskup Ignacy Tozorganizowania w tym nowym karczuk od dawna myślał
środowisku opieki duszpa- o utworzeniu tam placówki
sterskiej. W nowym osiedlu duszpasterskiej. To trudne zazamieszkiwało ponad 3200 danie przypadło do realizacji
wiernych. Na terenie osiedla parafii przy Kolegiacie, a per-
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sonalnie księdzu Bronisławowi tych pomieszczeń na pierwszy
Fili.
ośrodek parafialny zostaje zawarta pomiędzy proboszczem
Historia parafii rozpoczyna kolegiaty księdzem Bronisłasię od 1981 roku. W dniu 22 wem Filą i przełożoną klasztoru
czerwca tegoż roku przybywa S. Marią Paszkiewicz, a zado domu Sióstr Niepokala- twierdzona przez Kurię Biskunek ksiądz Biskup Ordyna- pią w Przemyślu i Zarząd Gen.
riusz Ignacy Tokarczuk celem Zgromadzenia Sióstr Niepokaomówienia spraw związanych lanek w Szymanowie.
z powstaniem nowego ośrodka
duszpasterskiego dla niedawno Mając ustalone minimalne
powstałego osiedla Kombatan- warunki do stworzenia nowetów i mieszkańców z pobliskich go ośrodka duszpasterskiego
ulic. Plany stworzenia punktu ksiądz Biskup Ignacy Tokarduszpasterskiego w tym rejonie czuk wyznacza księdza AntoJarosławia sięgają roku 1966. niego Ślusarczyka, wikariusza
Siostry Niepokalanki pozy- w kolegiacie, na duszpasterza
tywnie odnoszą się do prośby wiernych tu zamieszkałych.
Kurii Biskupiej w Przemyślu Ma On jednak nadal pracować
i udostępniają salę o pow. w katechizacji przy kolegiacie,
85 m2 na tymczasową kaplicę ucząc młodzież tam przychooraz trzy małe pomieszczenia dzącą.
na cele duszpasterskie do czasu
wybudowania nowego kościoła. Umowa na udostępnienie
dokończenie na str. 10
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Kartka z historii Parafii
dokończenie ze str. 9

Ksiądz Bronisław Fila podejmuje jednocześnie starania
o zdobycie dużej parceli pod
budowę przyszłej kaplicy
i kościoła, gdyż wszystkie
racje przemawiają za tym,
aby nie wydawać pieniędzy na
tymczasową kaplicę w domu
Sióstr. Pod koniec czerwca
1981 roku zostaje zawarta
z Panem Bronisławem Bauerem wstępna umowa kupna
- sprzedaży nieruchomości
przy ulicy 3 Maja 49. Na bu-

cego Tokarczuka. Pierwszym
proboszczem zostaje ksiądz
Antoni Ślusarczyk. Samodzielny ośrodek duszpasterski
rozpoczyna pracę. Na początku duszpasterz obsługuje
szpital rejonowy, prowadząc
równocześnie pracę katechetyczną przy kolegiacie oraz
w nowym punkcie katechetycznym naszej parafii; ponadto przygotowuje się do budowy
stałego kościoła i zaplecza gospodarczo-mieszkalnego. Najważniejszym jednak stało się
budowanie kościoła w duszach
Plany budowy przygotowuje ludzi poprzez rozbudzenie
wiernych z całego miasta.
Ksiądz Biskup Stanisław Jakiel
dokonuje poświęcenia tymczasowej kaplicy Chrystusowi
Królowi i odprawia pierwszą
Mszę św. Tak powstaje pierwszy kościół w Parafii Chrystusa Króla, wybudowany w formie małej kaplicy, w miejscu,
gdzie obecnie stoi figura św.
Józefa. Tuż po poświęceniu
tymczasowej kaplicy drewnianej rozpoczynają się prace
przygotowawcze pod budowę
świątyni murowanej.

dowę nowej kaplicy nie można mgr inż. arch. Henryk Sobootrzymać zezwolenia od władz lewski współpracując z konadministracyjnych.
struktorem inż. Kazimierzem
Fiszerem. We wrześniu rozKsięża działają w konspiracji. poczęto wykopy. Ludzie wraz
Cieśle przygotowują kaplicę z księżmi pracują na budowie
z drewna, zakupiono potrzeb- ofiarnie. Mimo, że wniosek
ne deski i belki, część cegieł, o wydanie pozwolenia na
wykonano 13-metrowy krzyż budowę obiektów sakralnych
dębowy celem umieszczenia został załatwiony odmownie,
go na przyszłym placu kościel- mury budynku drugiej kaplicy
nym. W nocy 15 sierpnia 1981 rosną.
roku rozpoczyna się stawianie
przygotowanych elementów Drugi kościół wybudowany
nowej drewnianej kaplicy; w ciągu 3-ech miesięcy zostaje
prace zakończono po południu. poświęcony 4 grudnia 1981
O godz. 16.00 plac z nową roku. 1 stycznia 1982 roku
kaplicą zapełnia kilka tysięcy parafia p.w. Chrystusa Króla
ludzi, pielgrzymów powraca- zostaje erygowana decyzją
jących z Kalwarii Pacławskiej, J.E. Księdza Biskupa Igna-

ostatecznie w 1986 roku.
W 1983 roku ksiądz Antoni
Ślusarczyk rozpoczął rozmowy z architektem dr Jackiem
Gyurkovichem z Krakowa
na temat projektu przyszłego
kościoła. W parafii natomiast
powstają pierwsze wspólnoty:
ministrantów, róże różańcowe,
Ruch Domowego Kościoła
- Oaza Rodzin I krąg /październik 1983/, Koło Misyjne /październik 1985/, Rada
Parafialna. W połowie 1985
roku parafia zostaje włączona
do dekanatu Jarosławskiego

w nich świadomości chrześci- Wschodniego i po 4 latach
jańskiej, podbudowanie wiary istnienia uzyskuje osobowość
i życia sakramentalnego.
prawną.
W połowie lipca przychodzi
do pracy w parafii ksiądz
Andrzej Surowiec - pierwszy
wikariusz. Pracuje tutaj dwa
lata, odchodzi na studia na
KUL-u.
Wokół budynku kaplicy
i w dolnej jej części nadal trwają prace budowlane, powstaje
zakrystia, upiększa się wnętrze
kaplicy, załatwiane są przede
wszystkim sprawy własnościowe działki, na której ma
w przyszłości powstać nowy
kościół. Zakończyły się one

Cały czas rozbudowuje się
kaplicę murowaną, powstają
z jednej i drugiej strony przybudówki na mieszkania dla
księży, systematycznie gromadzony jest materiał budowlany
- cegły, blacha, deski, pustaki,
stal. W kościele przybywa
szat, naczyń liturgicznych.
W uroczystość odpustową
Chrystusa Króla w 1985 roku
poświęcone zostaje nowe tabernakulum, a na Mszy św.
kończącej ten rok płaskorzeźba
dokończenie na str. 11

Chrystus Królem

Kartka z historii Parafii

Nareszcie, po długich staraniach parafia jest właścicielem
działki pod budowę przyszłego
kościoła. W roku 1986 zostaje
podłączony gaz do kaplicy,
można ogrzewać sale kateche-

zytacji parafii przez księdza
biskupa S. Moskwę zostaje
poświęcony dzwon „Maria”;
parafia otrzymuje zezwolenie
Wojewody Przemyskiego na
budowę kościoła. W lutym
1988 roku jest gotowa dokumentacja techniczna nowego kościoła. Na spotkaniu
z mężczyznami w kościele
omawiane są sprawy wykopów, fundamentów i ścian podpiwniczenia dolnego kościoła
i stropu. Kierownikiem budowy zostaje p. Zdzisław Świątek. W marcu ulega rozbiórce
drewniany budynek, w którym
mieszkał ksiądz A. Ślusar-

cują parafianie wyznaczani do
pracy z poszczególnych bloków
osiedla Kombatantów i Niepodległości oraz przyległych ulic.
Księża z parafii przestają obsługiwać szpital - kapelanem szpitala zostaje ksiądz Stanisław
Zagórski. Nauka religii powraca do szkoły, księża uczą dzieci
w szkole Nr 10 oraz w przedszkolach. Strop, dach oraz ocieplenie kościoła, to główne prace
w 1991 roku.

tyczne i mieszkania księży,
zamówiono 3 dzwony w zakładzie Felczyńskich w Przemyślu,
sprawiono figurę św. Józefa,
postacie dwóch aniołów kute
w blasze miedzianej oraz 3
chorągwie.

czyk, następuje porządkowanie
i przygotowywanie placu pod
budowę. Prace ziemne pod
trzeci kościół rozpoczęły się 22
kwietnia 1988 roku. Przez całe
lato i jesień trwają intensywne
prace budowlane.

W marcu 1987 roku ksiądz
Proboszcz składa w wydziale
architektury Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu pełną
dokumentację - wg projektu
p. Gyurkovich zatwierdzonego przez Kurię Biskupią z wnioskiem o wydanie decyzji
lokalizacyjnej dla przyszłego
kościoła .

11 grudnia zostaje poświęcony
kamień węgielny przez J.E.
Księdza Biskupa Ignacego
Tokarczuka. W 1989 roku wykonano 2/3 murów, chóry, 2/3
muru oporowego i kanalizację
od strony sal katechetycznych,
co jest zasługą zaangażowanych
parafian i kierownika budowy
p. Edwarda Jaworowskiego.

ostatnie 10 lat był całkowicie
oddany wspólnocie parafialnej
i budowie nowej świątyni.
Nowym proboszczem zostaje ksiądz Andrzej Surowiec
ze Stalowej Woli. Kanoniczne objęcie parafii i uroczyste
wprowadzenie w obowiązki
następuje 29 marca tegoż roku.
W kwietniu przeprowadzane
są remonty w funkcjonującym kościele, w kuchni, na
plebanii, białkowanie wnętrz,
wykonywane są nowe instalacje
elektryczne. Kontynuowane
są także prace na budowie
nowego kościoła. Powstają
też nowe wspólnoty: schola,
oazy dziecięca i młodzieżowa,
nowe grupy ministrantów, zo-

dokończenie ze str. 10

wykuta w blasze miedzianej
przedstawiająca Chrystusa Króla. W następnym roku w parafii
pracuje już dwóch wikariuszy.
Pracy z dziećmi i młodzieżą
przybywa, organizowane są
wyjazdy na obozy, pielgrzymki.

W październiku, podczas wi- Od 1990 roku na budowie pra-

Kolejny rok niesie wiele zmian
w parafii. W dniu 8 marca 1992
roku umiera ksiądz proboszcz
Antoni Ślusarczyk, który przez
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staje odnowiony skład Rady
Parafialnej. W październiku
w podziemiach nowego kościoła oddane są do użytku pierwsze
sale, w których prowadzone
są tanie kursy języka angielskiego.
Z dniem 1 stycznia 1993 roku
- Dekretem Abp Metropolity Przemyskiego - zostają
przyłączone do naszej parafii
osiedla: 1000-lecia i Słoneczne.
W związku z powiększeniem
się liczby parafian z trzech do
pięciu tysięcy zostaje wprowadzona dodatkowa Msza św.
w niedzielę o godz. 16.00.

Proboszcz Parafii ksiądz Andrzej Surowiec prowadzi prace
wg nowego opracowanego planu równolegle na dwóch kondygnacjach kościoła, starając się
przede wszystkim wykończyć
zaplecze dla powstawania nowych wspólnot. W jednej z sal
pod nowym kościołem powstaje biblioteka. Kilkanaście pań
społecznie kataloguje książki,
aby później pracować w niej
w ramach wolontariatu. Z czasem gromadzi się w niej kilkutysięczny zbiór woluminów.
Obecnie skomputeryzowana,
służy nie tylko parafianom, ale
i mieszkańcom miasta.
Zdzisław Paszyński

12

Chrystus Królem

XVIII Artystyczne Spotkania Ogólnopolski Tydzień Biblijny
Dzieci i Młodzieży
Spotkaj się ze Słowem Bożym...
12 i 13 marca w Katolickim
Centrum Kultury w Jarosławiu
odbył się przegląd dorobku
artystycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach
XVIII Artystycznych Spotkań
Dzieci i Młodzieży. Tegoroczne prezentacje odbywają
się pod hasłem „Oczarowani
tajemnicą”.

To coroczna impreza kulturalna organizowana przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących im.
Książąt Czartoryskich w Jarosławiu, która odbywa się we
współpracy z Urzędem Miasta,
Starostwem Powiatowym oraz
w tym roku po raz pierwszy
z Katolickim Centrum Kultury.

Zapraszamy dorosłych i młodzież do udziału w konkursie
biblijnym.
Podajemy dwa zestawy pytań:
ZESTAW I – Biblia jako Księga (należy podkreślić poprawną
odpowiedź)
1. Ile Ksiąg obejmuje Nowy Testament?
a) dziewiętnaście
b) dwadzieścia siedem
c) trzydzieści pięć
2. Co znaczy wyraz „Ewangelia”?
a) Dobra Nowina
b) historia życia
c) określenia starożytnego działa literackiego
3. Co to jest „kanon”?
a) chóralna wielogłosowa ludowa pieśń izraelska
b) zbiór Ksiąg biblijnych przyjętych autorytatywnie, uznanych
przez Kościół za natchnione
c) broń Filistynów
4. Co dosłownie znaczy „Dekalog”?
a) dziesięć słów
b) zwyczaje ludzi
c) Prawo
5. Jaka Księga Biblii zaczyna się słowami: „Marność nad marnościami, wszystko marność” (uzupełnij)
___E____
ZESTAW II – Wymagana jest znajomość tekstu Listu św. Pawła
do Filipian, aby odpowiedzieć na poniższe pytania
1. Kim byli Filipianie?
………………………………………………...………………
2. Z jakiego pokolenia pochodził Paweł?
……………………………………………………...…………
3. Kim był Tymoteusz?
…………………………………………...……………………
4. Co znaczy słowo „pretorium”?
……………………………………………………………...…
5. Jak rozumiem określenie „księga życia”?
………………………………………………...………………

Tenis stołowy

Potrzebne zwycięstwo
Superliga

Gorzovia Gorzów Wlkp. - PKS Kolping Frac Jarosław 1 : 3
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Marek Klasek - 1.

………………………
Nazwisko i imię
Odpowiedzi prosimy składać do dnia 10 kwietnia w kancelarii
parafialnej. Za poprawną odpowiedź choćby na jeden zestaw
pytań zostaną wylosowane nagrody książkowe.

Chrystus Królem

Komunikat z 361. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski
Dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI, dokument bioetyczny oraz media
w służbie Kościoła w Polsce
były głównymi zagadnieniami
omawianymi podczas zebrania plenarnego Konferencji
Episkopatu. Odbyło się ono
w dniach 5 i 6 marca 2013 r.
w Warszawie pod przewodnictwem abp Józefa Michalika.
W obradach brali udział także
nuncjusz apostolski w Polsce
abp Celestino Migliore oraz
kilkunastu biskupów-gości
z Białorusi, Czech, Francji,
Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji, Ukrainy
i Węgier.
1. Konferencja Episkopatu
Polski przyjęła z wiarą i zaufaniem decyzję Benedykta
XVI o rezygnacji z pełnienia
funkcji następcy św. Piotra,
dostrzegając w niej wyraz
odpowiedzialności za Kościół i świat. W archikatedrze
warszawskiej pw. św. Jana
Chrzciciela biskupi sprawowali Mszę św. dziękczynną
za blisko ośmioletnią posługę
Ojca Świętego. Abp Józef
Michalik w homilii przypomniał słowa wypowiedziane
przez Benedykta XVI w czasie
ostatniej audiencji: „Pan nigdy
nas nie opuszcza, ogarnia nas
swoją miłością”. W tym duchu biskupi modlili się wraz
z głównym celebransem, arcybiskupem Celestino Migliore
oraz wiernymi w intencji wyboru nowego papieża.
2. Konferencja zapoznała się
z propozycją dokumentu bioetycznego dotyczącego aktualnie dyskutowanych problemów legislacyjnych. Projekt
zredagowany przez Zespół
Ekspertów KEP ds. Bioetycznych ma charakter pastoralny.
Skupia się na bioetyce genetycznej, tj. początku i wzroście
życia ludzkiego. Składa się
z czterech rozdziałów: dwa
pierwsze dotyczą poczęcia
oraz dziecka w fazie prenatalnej, dwa następne odnoszą się
do postaw: ludzi dobrej woli
i polityków. Dokument zo-

telską „Jeden z nas”, która ma
doprowadzić do całkowitego
zaprzestania finansowania
z budżetu Unii Europejskiej
aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach.

6. Konferencja Episkopatu
Polski zapoznała się z inicjatywami Zespołu ds. Nowej
Ewangelizacji. W Roku Wiary
planowane są: Forum Teologiczno - Ewangelizacyjne,
Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów, przede wszystkim zaś II Kongres Nowej
Ewangelizacji pod hasłem
stanie opublikowany w okre- „Obudzić olbrzyma – nowa
sie wielkanocnym. Biskupi ewangelizacja w parafii”.
dziękują tym ludziom nauki
i polityki, którzy odważnie 7. W trosce o właściwe miejsce
głoszą prawdę o małżeństwie dla nauczania religii w poli rodzinie, a także o świętości skich szkołach i przedszkolach
życia ludzkiego.
Konferencja Episkopatu Polski
kolejny raz upomina się o ko3. W trakcie obrad reprezentu- nieczność nowelizacji rozpojący media służące Kościołowi rządzenia Ministerstwa Eduw Polsce przedstawili pracę
Biura Prasowego Konferencji
Episkopatu Polski, Katolickiej
Agencji Informacyjnej, Fundacji „Opoka” oraz redakcji
katolickich Polskiego Radia
i Telewizji Polskiej. Biskupi
zauważyli, że wielkim wyzwaniem obecnej doby jest
proces scalania się środków
społecznej komunikacji w jeden przekaz, głównie internetowy. W osobnym oświadczeniu biskupi poparli prawo
do obecności TV Trwam na
multipleksie cyfrowym.

kacji Narodowej, dotyczącego
ramowych planów nauczania.
Wobec kryzysu wychowania
jaki przeżywa polska szkoła
nie wolno zapominać, że katecheza spełnia w szkole ważną
funkcję wychowawczą.
Oczekując w duchu wiary na
wybór nowego papieża, biskupi proszą wszystkich wiernych
o modlitwy w intencji kardynałów-elektorów. Wyrażają też
wdzięczność duszpasterzom,
a zwłaszcza rekolekcjonistom
i spowiednikom za ich posługę
w okresie Wielkiego Postu.
Na owocne przygotowanie
do Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego biskupi błogosławią
wiernym – w kraju i poza jego
granicami.
Podpisali: Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce
Warszawa, 6 marca 2013 r.            

Oświadczenie Konferencji
Episkopatu Polski w sprawie
Telewizji Trwam

4. Po raz kolejny Konferencja
Episkopatu Polski podjęła
temat duszpasterstwa polskiej
emigracji. Biskupi wyrazili
wdzięczność księżom, siostrom zakonnym i świeckim
angażującym się w duszpasterstwo Polaków żyjących
poza granicami naszego kraju.
W obecności zaproszonych biskupów z krajów europejskich
podziękowali za wspieranie
polskojęzycznego duszpasterstwa. Wobec znaczącej liczby
polskich emigrantów biskupi
widzą potrzebę personalnego
wsparcia duszpasterstwa polonijnego oraz konieczność
nowej ewangelizacji w środowiskach Polaków żyjących
poza granicami kraju.

Biskupi polscy zgromadzeni
w Warszawie na 361. Zebraniu
Plenarnym KEP po raz kolejny popierają prośbę fundacji
„Lux Veritatis” do Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji
o przyznanie Telewizji Trwam
miejsca na cyfrowym multipleksie.
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państwa.

Telewizja Trwam od 10 lat
ofiarnie służy dziełu pogłębiania wiary w Ojczyźnie
i poza jej granicami, pełniąc
swą posługę ewangelizacyjną.
Stanowi także pomoc w odczytywaniu rzeczywistości
religijnej, społecznej i inforOczekują tego miliony oby- macyjnej naszej Ojczyzny.
wateli naszej Ojczyzny w imię
wolności słowa w przekazie Odrzucenie przez KRRiT komedialnym. Stosowne wnioski lejnego wniosku Telewizji
w tej sprawie przesłane zostały Trwam o uzyskanie koncesji
przez sygnatariuszy na ręce na multipleksie oznaczałoby
Przewodniczącego KRRiT.
wyraźną dyskryminację wiernych Kościoła Katolickiego
Oczekują tego wierni Kościoła w Polsce.
Katolickiego w Polsce oraz Podpisali:
5. Biskupi opowiedzieli się za Jego Pasterze w imię pra- Pasterze Kościoła Katolickieeuropejską inicjatywą obywa- wa i zasad demokratycznego go w Polsce
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Sekcja plastyczna na Święta

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Monika Potoczny, Marzena Haftek, Magda
Gembrowicz, Monika Soja, Monika Dyl.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska,
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski 16.15 (wtorek);
Krystyna Korecka - matematyka, Maria Konopelska - matematyka.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących sekcjach:
*s. taneczna:
H. Mól

Turniej Liturgicznej Służby
Ołtarza
W sobotę 2 marca br. w Laszkach odbył się drugi archiprezbiterialny etap rozgrywek
w ramach IV Archidiecezjalnego Turnieju Halowego
Liturgicznej Służby Ołtarza
w piłkę nożną. W rozgrywkach
tych wzięło udział 8 drużyn
w dwóch kategoriach: szkoła
podstawowa i gimnazjum.
W kategorii szkół gimnazjalnych wystąpiła drużyna
ministrantów z naszej parafii
w składzie: Jakub Groszek,

Jarosław Siry, Marcin Kondrat, Kacper Stoltman, Kamil Kołodziej, Jakub Duda
i Karol Zierkiewicz. Zawody
zakończyły się zwycięstwem
gospodarzy rozgrywek - LSO
Laszki, która awansowała do
trzeciego, finałowego etapu
rozgrywek. Drugie miejsce
zajęła drużyna ministrantów
z Kolegiaty w Jarosławiu.
Nasza drużyna uplasowała się
na miejscu trzecim.

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
od wtorku do piątku od godz. 16.00

czwartek 15.00-17.00;
piątek 15.00-17.00;
KCK;
poniedziałek 16.10 - 17.00;
*s. komputerowa:
sala komputerowa;
S. Durski
poniedziałek 16.30;
*s. języka angielskiego:
sala rycerska;
M. Lotycz
środa 16.00;
*s. języka niemieckiego:
sala oazowa;
J. Lentes
środa 16.30-17.30;
*s. teatralna:
scena KCK ;
ks. D. Odor, J. Fedan
wtorek 16.00-17.15;
*s. modelarska:
pracownia modelarska;
J. Kruk
wtorek 15.30-17.00;
*s. plastyczna:
sala plastyczna;
W. Kruk
poniedziałek: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30
*s. judo:
gr. II, 16.30-17.30 gr. III, 20.30-22.00 gr.
ks. S. Dyndał
IV,
wtorek: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30 gr. II,
16.30-17.30 gr. III, 20.30-22.00 gr. IV,
środa: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30 gr. II,
20.30-22.00 gr. IV,
KCK;
poniedziałek, piątek 15.00;
*s. tenisa stołowego:
sala sportowa;
B. Czerep
druga i czwarta sobota miesiąca 16.00;
*s. fotograficzna:
sala oazowa;
ks. G. Gładysz
wtorek 16.00-17.00;
*s. myśliwska:
sala rycerska;
ks. D. Styrna
czwartek 16.00;
*s. krótkofalarska:
sala oazowa;
T. Mazur
*s. rzemiosła artystycznego: czwartek 16.00;
M. Nykiel
sala lustrzana;

Dyżury w kuchni
Poniedziałek
Wtorek
1 IV
2 IV
Przerwa świąteczna
8 IV
9 IV
E. Waszczuk
stażyści
J. Przyczyna
15 IV
16 IV
E. Waszczuk
stażyści
J. Przyczyna
22 IV
23 IV
E.
Waszczuk
stażyści
J. Przyczyna

Środa
3 IV
stażyści
10 IV

Czwartek
4 IV
Ł. Rzepa
11 IV

Piątek
5 IV
G. Hejsak
12 IV

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

17 IV

18 IV

19 IV

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

24 IV

25 IV

26 IV

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Chrystus Królem

Bierzmowanie 2013
Po trzyletnim cyklu przygotowań
i końcowym egzaminie, do
bierzmowania, którego udzieli
ks. Abp Józef Michalik 25
marca br., ks. prałat Andrzej
Surowiec dziekan dekanatu
Jarosław II dopuścił następujących uczniów: Magdalena
Bakota, Ewelina Batko, Luiza
Ciurko, Ilona Cwynar, Adrian
Czajło, Jakub Duda, Magdalena
Głąb, Jakub Groszek, Natalia
Jackowska, Dominik Jagoda,
Wiktoria Kaczmarska, Tomasz
Kalicki, Marcin Kiszniewski,
Andżelika Kiwacka, Kamil
Kobylarz, Marcin Kondrat,
Łukasz Kowalczuk, Justyna
Kowalczyk, Olga Kozdrowicz,

Patryk Kubas,
Gabriela Leonarcik, Joanna Luchowska, Ernest
Łysik, Patrycja Matyka, Jolanta
Ogryzek, Bartłomiej Pacuła,
Konrad Piecuch, Magdalena
Płocica, Paulina Porczak, Dawid Potoczny, Oliwia Przybylska, Arkadiusz Przybylski,
Dominik Rzepka, Jarosław
Siry, Arkadiusz Soszyński,
Arkadiusz Stadnik, Bernadeta
Śliwińska, Dominik Tracz,
Aleksandra Trybulska, Justyna
Ziemińska, Karol Zierkiewicz,
Karol Żaczek.

Ogłoszenia parafialne

1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z koronką do
Bożego Miłosierdzia.
2. Dziś Niedziela Męki Pańskiej,
czyli Niedziela Palmowa. Obrzęd
poświęcenia palm odbędzie się na
wszystkich Mszach św.
3. Dziś po Mszy św. w przedsionku kościoła można obejrzeć
wystawę ozdób wielkanocnych
wykonanych przez dzieci ze
świetlicy – warto zwrócić na nie
uwagę.
4. Jutro czyli w poniedziałek (25
III) w czasie Mszy św. o godz. 18.00
ks. Abp Józef Michalik udzieli
Sakramentu Bierzmowania 42
uczniom klas trzecich z Gimnazjum nr 1 w Jarosławiu. Zapraszamy młodzież z rodzinami oraz
świadków, a także wszystkich
innych naszych parafian.
5. We wtorek 26 III będziemy
rozdawać żywność z przydziału
Caritas dla wszystkich potrzebujących. Wydawanie będzie
w garażu za plebanią w godz.
9.00-11.00 i 15.00-16.00. Każdy,
kto ma trudniejszą sytuację może
przyjść z dowodem osobistym
oraz własnymi torbami i otrzyma
podstawowe produkty. Można też
dostać żywność dla chorych.
6. W Wielki Czwartek Msza
św. Wieczerzy Pańskiej będzie
o godz. 18:00. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do 22:00. Dyżury adoracji
znajdują się w gazetce.
W czwartek, na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej dzieci, które
otrzymały wielkopostne skarbonki Caritas i nie przyniosły ich
w czasie rekolekcji, to mogą
złożyć je osobiście w procesji
z darami, jako swój dar ołtarza
dla biednych. Prosimy, aby dzieci
przed Mszą św. ustawiły się na
środku kościoła i później sprawnie podchodziły do ołtarza.
7. W Wielki Piątek Droga Krzyżowa, Liturgia Słowa i Komunia św. rozpocznie się o godz.
17:30. Nowenna do Miłosierdzia
Bożego będzie o godz. 21.00.
W Wielki Piątek obowiązuje post
ścisły i nie ma od niego dyspensy.
Adoracja do godz. 24:00.
8. Ofiary zebrane przy adoracji
Krzyża Świętego w Wielki Piątek
oraz przy Bożym Grobie są przeznaczone na renowację zabytków
w Ziemi Świętej.
9. W Wielką Sobotę święcenie pokarmów co pół godziny od godz.
8:30 do godz. 13:00. Tego dnia o
Bardzo pozytywnym echem odbiły się dwie ostatnie inwestycje w naszym kościele. godzinie 19:00 Liturgia Światła
Dzięki telewizorowi plazmowemu niemal z każdego miejsca widać teksty pieśni, i Msza św. (przynosimy ze sobą
a osoby o chorych kolanach mogą wygodnie uklęknąć do Komunii św. Pozostaje świece i gromadzimy się przy
tylko problem, żeby nam się chciało śpiewać.
ognisku na placu kościelnym),

Zadowolenie z inwestycji
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a o godz. 21:30 Nowenna do
Miłosierdzia Bożego. W Wielką
Sobotę post nie obowiązuje, ale
zachęcamy do poszczenia według
starej tradycji. W Wielką Sobotę
o godz. 22:00 będzie sprzątanie
kościoła. Prosimy o pomoc Oazę
Rodzin, Akcję Katolicką, Koło
Misyjne, Róże Różańcowe oraz
wszystkich chętnych.
10. Od Wielkiego Czwartku
do soboty nie będzie Mszy św.
porannej.
11. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja będzie
o godz. 6:00 (nie ma Mszy św.
o godz. 8:00 i 18:00). Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
będzie o godz. 15:30. Zachęcamy
do licznego udziału. Intencja
z godz. 18.00 jest przeniesiona
na rano.
12. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. jak
w każdą niedzielę. O godz. 17:00
nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego.
13. Dyżury do sprzątania kościoła
są wewnątrz gazetki. W poniedziałek (25 III) rano prosimy
do sprzątania kościoła rodziców uczniów przystępujących
w tym dniu do bierzmowania.
14. W związku ze Świętami nasza
świetlica oraz biblioteka będą
nieczynne od Wielkiej Środy
(27 III) do wtorku po Wielkanocy
(2 IV) włącznie.
15. W podziemiach kościoła jest
czynny punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy
codziennie od wtorku do piątku
o godz. 16.00 do sali komputerowej.
16. Bardzo dziękujemy za dodatkowe ofiary na utrzymanie
parafii. Jesteśmy wdzięczni za
wszystkie wyrazy solidarności
w ponoszeniu tych ciężarów.
17. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez
Caritas można jeszcze nabyć
w kiosku.
18. Wewnątrz dzisiejszej gazetki
znajdują się rozkłady adoracji
Wielkiego Tygodnia, a oprócz
tego 8 stron kolorowych zdjęć
i dużo ciekawych wiadomości.
Dlatego zachęcamy, aby gazetka
znalazła się w każdym katolickim
domu naszej parafii. Następny numer gazetki ukaże się 14
kwietnia.
19. W najbliższą środę po Świętach o godz. 16.00 w świetlicy
charytatywnej „U Kolpinga”
będzie dzielenie się jajkiem
wielkanocnym. Zapraszamy
dzieci, rodziców, wychowawców
i wolontariuszy.
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Niedziela 24 III

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

28.03.99 – Janina Krzan
27.03.89 – Józef i Ewa B.
29.03.00 – Helena Kuca
28.03.05 – Grzegorz i Katarzyna T. 25.03.01 – Józef Majcher
29.03.08 – Sylwester i Monika C.
25.03.09 – Weronika Pichitko
31.03.86 – Dariusz i Jolanta Cz.
31.03.09 – Leontyna Kot
04.04.83 – Ryszard i Halina L.
26.03.10 – Kazimiera Sobień
06.04.02 – Krzysztof i Agata R.
28.03.10 – Zbigniew Brincken
06.04.02 – Maciej i Marta M.
29.03.11 – Franciszek Szafrański
08.04.85 – Wiesław i Wiesława I.
26.03.12 – Tadeusz Kardasiński
08.04.85 – Tadeusz i Anna S.
27.03.12 – Wiesława Sztaba
08.04.89 – Jerzy i Renata J.
30.03.12 – Ryszard Foryś
08.04.96 – Witold i Agnieszka S.
14.04.85 – Bogusław Weland
08.04.96 – Marek i Barbara M.
04.04.86 – Maria Sroka
09.04.83 – Marek i Marta D.
12.04.89 – Eugeniusz Dorota
09.04 94 – Jacek i Katarzyna J.
01.04.91 – Józef Plęs
09.04.94 – Dariusz i Ewa S.
01.04.91 – Leokadia Szalast
09.04.94 – Wojciech i Bożena T.
06.04.91 – Jan Barski
09.04.94 – Jan i Barbara K.
09.04.91 – Jerzy Stanios
09.04.05 – Łukasz i Katarzyna J.
10.04.93 – Antoni Sikora
10.04.99 – Adam i Katarzyna B.
01.04.95 – Józefa Kiełt
10.04.99 – Dariusz i Jolanta M.
12.04.96 – Stanisław Janiec
12.04.93 – Piotr i Bogusława K.
12.04.97 – Helena Rusak
12.04.97 – Tadeusz i Jolanta G.
03.04.01 – Józef Zawada
13.04.85 – Adam i Beata N.
11.04.01 – Aniela Lemiech
13.04.02 – Grzegorz i Eliza S.
13.04.01 – Hieronim Drabik
09.04.02 – Józef Bałabaj
w rocznicę śmierci:
01.04.03 – Irena Potoczna
29.03.83 – Marian Wąsacz
14.04.03 – Stanisława Jasiewicz
29.03.84 – Józef Wawro
13.04.06 – Franciszka Szustopol
29.03.84 – Stanisław Machura
11.04.07 – Jan Helon
28.03.86 – Franciszka Oronowicz 01.04.08 – Franciszka Czereba
28.03.88 – Augustyn Mrozowicz
11.04.08 – Maria Wróbel
31.03.93 – Alicja Benbenek
12.04.10 – Stanisława Fabisiak
26.03.94 – Jadwiga Gronowska
14.04.11 – Marian Trojniak

8:00

++ Józef Kubiak i Ryszard Rakoczy.

9:30

+ Józef Majcher w 12 roczn.
śmierci.

11:00

+ Daniel Marciak (26).

12:15

+ Zdzisław Korytko w 4 roczn.
śmierci.

16:00

++ Józefa Płonka, Cecylia Pasiecznik.

18:00

Za parafian.

Dziękujemy p. Jarosławowi Łaguniakowi za ofiarne odśnieżenie placu kościelnego ciągnikiem
z pługiem.

7:00

+ Kazimierz.

18:00

+ Daniel Marciak (27).
Wtorek 26 III

7:00

+ Anna Zyga.

18:00

1) + Daniel Marciak (28).
2) + Zofia Buczny w 20 roczn.
śmierci.

Dziękujemy za ofiary na tablicę
śp. ks. A. Ślusarczyka i wyświetlacz tekstu:

J. Jarosz, T. Wyglądarska,
U. Helon, B. Sobczyńska,
P. Szkoruda (tablica); E. i M.
Bilik, S. i K. Ziobrowscy, Bistroń, E. i K. Adamek (wyświetlacz). Razem 430 zł.
Wykaz ofiarodawców na inwestycje podamy na koniec roku.
Zapowiedzi przedślubne
Jacek MIAZGA
s. Henryka i Marii
zam. Piwoda
Agnieszka LENAR
c. Mariana i Marii
zam. Munina, ul. Południowa
Grzegorz MARCIAK
s. Józefa i Władysławy
zam. Duńkowice
Aneta Justyna SZTAF
c. Janusza i Krystyny
zam. Jarosław, os. Kopernika
Adrian KOWALSKI
s. Adama i Małgorzaty
zam. Wojszyce
Natalia Maria MOTAK
c. Marka i Zofii
zam. Munina, ul. Włókiennicza

7:00

1) ++ Emilia, Jan oraz zmarli ich
Rodzice.
2) ++ Franciszka, Zdzisław, Piotr.

18:00

1) + Aniela Obszarna (4).
2) + Zofia Trubas (5).

7:00

+ Zofia Trubas (6).

18:00

+ Aniela Obszarna (5).

8:00

+ Aniela Obszarna (6).

Piątek 5 IV

Środa 27 III

Sobota 6 IV

Niedziela 7 IV
9:30

+ Zofia Trubas (7).

+ Wiesława w 1 roczn. śmierci.

11:00

+ Ryszard Foryś.

18:00

1) + Daniel Marciak (29).
2) + Maria Kud w 7 roczn. śmierci.

12:15

++ Krystyna, Marian Turowscy
w 4 roczn. śmierci.

16:00

Za misje i misjonarzy oraz opiekuna
Koła Misyjnego.

18:00

1) + Daniel Marciak (30 - koniec
greg.).
2) Za kapłanów naszej parafii od:
Akcji Katolickiej, Bractwa Najświętszego Sakramantu, Kręgów
Domowego Kościoła, Oazy młodzieżowej.
3) ++ Katarzyna i Jan Mucha.
4) + Franciszek w 2 roczn. śmierci.

18:00

1) Za parafian.
2) ++ Za profesora Lecha Kaczyńskiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jego żonę Marię
i wszystkich, którzy z nimi polegli
10 kwietnia 2010 roku oraz w int.
naszej Ojczyzny i odrodzenia Narodu Polskiego w przededniu 3 roczn.
katastrofy pod Smoleńskiem.

7:00

1) + Zofia Trubas (8).
2) + Tadeusz.

18:00

1) + Aniela Obszarna (7).
2) ++ Kazimierz, Piotr, Barbara - int.
Rodziny.

7:00

1) + Krzysztof Jakubas od mieszk.
os. Niepodległości bl. nr 1.
2) W 25 roczn. ślubu Stanisławy
i Zbigniewa.

18:00

1) + Aniela Obszarna (8).
2) + Zofia Trubas (9).

Czwartek 28 III

Piątek 29 III

Poniedziałek 8 IV

Nie ma Mszy św.

19:00

1) W int. Beaty, Martynki i Ady
o Boże błogosł., dary i łaski na każdą
chwilę życia.
2) Z Róży św. Klary o zdrowie, Boże
błogosł. w Rodzinach.
3) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. w 30 roczn. urodzin
dla Barbary - int. Rodziców.
4) ++ Salomea w 5 roczn. śmierci,
Stanisław.

Wtorek 9 IV

Niedziela 31 III
6:00

1) + Władysław Niedzielski.
2) Za parafian.
3) + Józef Homa.

9:30

Z okazji 18 roczn. urodzin o światło
Ducha Św. dla Aleksandry oraz o Boże
błogosł. dla Magdaleny i Piotra.

7:00

1) + Julia Skrzeczyńska.
2) + Stanisław.

11:00

+ Władysław w 19 roczn. śmierci.

18:00

1) + Aniela Obszarna (9).
2) + Zofia Trubas (10).

12:15

++ Kazimiera, Zofia, Piotr Trubas.

16:00

+ Maria Mach od mieszk. bl. nr 14.

18:00

Nie ma Mszy św.

7:00

1) + Jan w 6 roczn. śmierci.
2) + Stanisław.

18:00

1) + Aniela Obszarna (10).
2) + Zofia Trubas (11).

7:00

+ Zofia Trubas (12).

10:00

Uroczystości Katyńsko-Smoleńskie.

18:00

1) + Aniela Obszarna (11).
2) + Stanisław w 17 roczn. śmierci.

Poniedziałek 1 IV
8:00

+ Romuald w 2 roczn. śmierci.

9:30

+ Ryszard.

11:00

Dziękczynna w 20 roczn. sakramentu małżeństwa Bogusławy i Piotra
z prośbą o dalsze Boże błogosł.
i opiekę MB w ich Rodzinie.

27 III (środa wieczorem)
os. Kombatantów bl. 13 m. 17 - 38
30 III (sobota wieczorem)
os. Kombatantów bl. 14 m. 1 - 15
2 IV (wtorek wieczorem)
os. Kombatantów bl.14 m. 16 - 30
6 IV (sobota rano)
os. Kombatantów bl.17 m. 1 - 21

12:15

+ Edward w 9 roczn. śmierci.

16:00

+ Zofia Trubas (począt. greg.).

18:00

+ Jan Kowalik.

7:00

1) + Józefa w 18 roczn. śmierci.
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł., opiekę MB dla Adeli
w 80 roczn. urodzin.

Zbiórka na tacę
Niedziela 24 III 13 GRUPA I

18:00

1) + Aniela Obszarna (począt. greg.).
2) + Zofia Trubas (2).

Dyżury do sprzątania kościoła

18:00

1) O błogosł. Boże i potrzebne
łaski dla kapłanów naszej parafii
- int. od Bractwa Najświętszego
Sakramentu.
2) + Aniela Obszarna (3).

7:00

D z i ę k u j e m y ...
za sprzątanie kościoła:
09.03.2013 r. os. Kombatantów bl. 11
m. 46-60. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł. Ofiara: E. Słysz – 100 zł
na środki czystości i kwiaty.
11.03.2013 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 61-75. Sprzątali i ofiara:
S. Chrapek + Monika, Lichończak,
Mól. Ofiara: Nowakowski, Pigan,
Dąbrowska, Kuch, Gilarska, Wysocka, Rupar. Razem – 65 zł na środki
czystości i kwiaty.
16.03.2013 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 76-88. Sprzątali i ofiara:
M. Plęs, M. Trześniowska, Tarnawska, Kuczek, Stachowicz, Ciećko +
Diana, A. Pałys + Julia. Razem – 55
zł na środki czystości i kwiaty.
18.03.2013 r. os. Kombatantów bl.
12 m. 1-14. Sprzątali i ofiara: Rzepa,
Dominiak, Szeliga, Idzik, Buczek,
Gilarska, Bednarz. Razem – 70 zł na
środki czystości i kwiaty.

7:00

Poniedziałek 25 III

Sobota 30 III

Podziękowanie

Czwartek 4 IV
1) O dary Ducha Św. i potrzebne
łaski dla kapłanów z naszej parafii.
2) + Zofia Trubas (4).

Wtorek 2 IV

Środa 3 IV

Niedziela Wielkanocna
Niedziela 31 III 13 GRUPA II
Poniedziałek Wielkanocny
Niedziela 1 IV 13 GRUPA I

7:00

Niedziela 7 IV 13 GRUPA II

18:00

1) Dziękczynna za dotychczasowe
łaski z prośbą o zdrowie, Boże
błogosł. i opiekę MB dla Adeli na
dalsze lata życia.
2) + Zofia Trubas (3).
1) + Maria w 21 roczn. śmierci.
2) + Aniela Obszarna (2).

Środa 10 IV

Czwartek 11 IV

Piątek 12 IV

Sobota 13 IV
7:00

+ Zofia Trubas (13).

18:00

1) + Aniela Obszarna (12).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Macieja w 20
roczn. urodzin o światło Ducha Św.
w egzaminach.
Niedziela 14 IV

8:00

+ Stanisława Jasiewicz w 10 roczn.
śmierci.

9:30

++ Zofia, Tekla, Mieczysław.

11:00

+ Aniela Obszarna (13).

12:15

++ Katarzyna, Konstanty.

16:00

+ Zofia Trubas (14).

18:00

Za parafian.

Chrystus Królem
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Mistrzostwa Polski: Dwa medale
Wandżiego!
Z dwoma medalami wrócił z 81. indywidualnych mistrzostw
Polski seniorów Wang Zeng Yi. Zawodnik naszej drużyny
stanął na najniższym stopniu podium w grze pojedynczej, oraz
wywalczył wspólnie z Patrykiem Chojnowskim srebrny medal
w rywalizacji deblistów.
W zmaganiach singlistów „Wandżiemu” na drodze do finału
stanął Tomasz Lewandowski. Reprezentant SPAR AZS Politechniki Rzeszów pokonał Wanga w półfinale 4 : 1 i pozbawił go
szans na obronę mistrzowskiego tytułu. Zanim jednak czołowy
zawodnik Wschodzący Białystok Superligi zagrał w półfinale,
to we wcześniejszych rundach wyeliminował m.in. Alana Wosia,
Grzegorza Adamiaka i Bartosza Szarmacha.
Drugi medal w Ostródzie Wang Zeng Yi wywalczył w turnieju
gry podwójnej wspólnie z Patrykiem Chojnowskim. Jarosławsko-Ostródzki debel zdobył srebrny medal, ulegając w finale
Danielowi Górakowi i Robertowi Florasowi (Dartom Bogoria
Grodzisk Mazowiecki) 1 : 3.

Chrystus Królem

Uroczystości
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Katyńsko-Smoleńskie

12 kwietnia godz. 11.00 – Msza św. – przewodniczy bp Adam Szal
Po Mszy św. przed pomnikiem:- Apel Poległych Wojska i Policji, Salwa Honorowa,
- składanie wiązanek kwiatów

Z pielgrzymką do bł. Adolpha Kolpinga
W dniu 13 marca 2013 roku odbyła się I Pielgrzymka Rodzin Kolpinga do
Krakowa pod hasłem Roku Wiary „Trwajcie mocni w wierze”, w której
uczestniczyło 16 Rodzin z Polski południowej (ok. 150 osób), w tym 27 osób
- członków, wolontariuszy i sympatyków Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga,
działającego przy naszej parafii.
Program pielgrzymki obejmował 3 stacje. Pierwszą było sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie, w którym pielgrzymi odmówili
Anioł Pański i wysłuchali referatu prezesa krajowego ks. Józefa Jakubca pt.
„Perspektywy rozwoju charyzmatu Dzieła Kolpinga w Polsce”, oraz modlili
się przy relikwiach błogosławionego księdza Adolpha Kolpinga. Po agapie
uczestnicy przeszli do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
(druga stacja) na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie w auli Jana
Pawła II aktorzy Teatru VIRTUS VERBUM XXV LO z Krakowa przedstawili
spektakl pt. „A to Polska właśnie”. Trzecia stacja obejmowała sanktuarium
bł. Jana Pawła II w Łagiewnikach, do którego Rodziny Kolpinga przeszły ze
sztandarami, by o godz. 17.00 uczestniczyć we Mszy św. koncelebrowanej
przez księży prezesów. Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię ks. infułat
Jakub Gil, założyciel RK w Wadowicach. Ks. Infułat powiedział m.in. ”…że
błogosławieni ks. A. Kolping i Jan Paweł II, papież Rodzin i Młodzieży, będą
pomagać nam wiernym w Polsce i poza granicami, abyśmy wzrastali w wierze,
nadziei i miłości w ewangelicznej szkole Jezusa Chrystusa, a Bóg Miłosierny
przez znaki czasu ukaże potrzeby i możliwości wspólnego działania dla dobra
i uświęcenia rodzin, dzieci i młodzieży, oraz osób starszych w duchu Nowej
Ewangelizacji. Podkreślił, że bł. ks. Kolping był niestrudzonym duszpasterzem i promotorem nauki społecznej Kościoła w XIX wieku. Podczas Mszy
św. na ołtarzu stały relikwie bł. ks. Adolpha Kolpinga, które od 28.10.2012
r. przechowywane są w sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie
Nowym Bieżanowie. Błogosławiony Patron naszych RK w Roku Wiary
i Roku dwusetnej rocznicy Jego urodzin będzie pielgrzymować do tych parafii,
w których działają Stowarzyszenia RK. Będzie to „Sztafeta Wiary i Modlitwy
w intencjach Rodzin, Kościoła i Ojczyzny, oraz o Pokój i Solidarność Narodów
w Europie i Świecie”.
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Stare sanktuarium
Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach

Kaplica
w Centrum Jana Pawła II

Aula Jana Pawła II i aktorzy Teatru VIRTUS VERBUM XXV LO
z Krakowa
Panorama Sanktuarium w Łagiewnikach

