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Chrystus Królem

Dziś do I Komunii Św. przystąpią następujący uczniowie: Klasa III A: Karol Batko, Emilia Bilik, Maja Dąbrowska,
Michał Flis, Łukasz Januszko, Oliwia Portka, Oskar Tomaszewski, Kacper Wojtaszek, Izabela Wołoszyn, Dominik
Ździebko. Klasa III B: Bartosz Flis, Krystian Kowal. Klasa III C: Amelia Aab, Milena Benesz, Szymon Brud, Sara
Buniowska, Piotr Czajka, Zuzanna Grabowska, Szymon Grzyb, Szymon Kędzior, Maciej Kogut, Paulina Kubas, Jakub
Leja, Karina Leśniowska, Emilia Magdziak, Justyna Marcinkiewicz, Oliwier Rejent, Filip Rusinkiewicz, Maja Rybak,
Hanna Szczotka, Dawid Szczygieł, Dawid Świętoniowski. Szkoła SS. Niepokalanek: Paweł Bator, Emilia Bednarska,
Zofia Duszko, Oskar Lipczyński, Karol Marciak, Marek Wańcio, Miłosz Zawadzki. Prowadzący ks. Mateusz Berdechowski.

3 Maja - Święto Matki Bożej Królowej Polski

Uroczystości upamiętniające Święto Matki Bożej i Konstytucji 3 Maja odbyły się przy kościele NMP KP i przy pomniku.

Chrystus Królem

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
40 dni po Zmartwychwstaniu Kościół wyznaje wiarę,
że Jezus po swojej męce
i zmartwychwstaniu z ciałem i duszą wstąpił do nieba.
Przekazy ewangeliczne są
zgodne co do tego, że Jezus
Chrystus po czterdziestu
dniach od Zmartwychwstania z ciałem i duszą wstąpił
do nieba. Tradycja Kościoła
katolickiego we Wniebowstąpieniu Pańskim widzi
nie tylko dopełnienie dzieła
krzyża, ale również wyniesienie natury ludzkiej ponad
wszystkie stworzenia.
„Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją.
Wniebowstąpienie zaś jest
naszym uwielbieniem.
W dzień swego narodzenia
Pan dał świadectwo, że jest
prawdziwym człowiekiem.

W dzień swego Wniebowstąpienia dał świadectwo,
że jest Bogiem prawdziwym.
Po grobie - niebo, po krzyżu
- tron. W poczet nieśmiertel-

nych zostaje wprowadzona
natura śmiertelna. Na tron
niebieski zostaje posadzone
ziemskie ciało” - tak mówił
w IV w. św. Augustyn.

Chrześcijanie od najdawniejszych czasów otaczali
czcią i kultem miejsce na
Górze Oliwnej, gdzie na
kamieniu, wedle tradycji,
Jezus pozostawił ślady swoich stóp, zanim wzniósł się
do nieba. Pod koniec IV
wieku wzniesiono tu rotundę, obok której później
zbudowano klasztor. W XII
wieku krzyżowcy zbudowali ośmioboczną świątynię
z kopułą otwartą ku niebu
i ufortyfikowany klasztor.
Na świętowane wydarzenie
używamy określenia „wniebowstąpienie”, gdyż Chrystus własną mocą wstąpił
na niebiosa. Swoją Matkę
natomiast, a kiedyś także
nas wszystkich, Chrystus
zabierze do nieba. Stąd mówimy o „wniebowzięciu”.

15 maja

Zesłanie Ducha Świętego
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzona jest pięćdziesiąt dni po
zmartwychwstaniu Pana
Jezusa i kończy Okres Wielkanocny.

Duch Święty dzięki swoim
darom: mądrości, rozumu,
rady, męstwa, umiejętności,
pobożności i bojaźni Bożej
uzdalnia wiernych do doj-

Kościół tym samym świętuje swoje narodziny, bo
w tym dniu – jak pisze św.
Łukasz w Dziejach Apostolskich – grono Apostołów
zostało „uzbrojone mocą
z wysoka”, a Duch Święty
czyni z odkupionych przez
Chrystusa jeden organizm –
wspólnotę.
Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów Jezus
Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło
zbawienia. W ten sposób
rozpoczyna się nowy etap
– czas Kościoła, który ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu
w Chrystusie.

rzałej obecności w świecie.
Kieruje losami Kościoła,
kiedy wybiera do grona
Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosi
o wyznaczenie Barnaby
i Pawła – jak pisze święty
Łukasz – „do dzieła, któ-

re im wyznaczyłem”, czy
kiedy posyła Apostołów
do tego, by w określonych
częściach świata głosili
Ewangelię. Wprowadza
wspólnotę wierzących
w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im
zrozumienie Pisma Świętego.
Uroczystość tę powszechnie nazywa się w Polsce
Zielonymi Świętami, gdyż
w okresie, w którym jest
obchodzona, przyroda odnawia się po zimie, a zieleń
jest dominującym kolorem
pejzażu. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy
w Kościele katolickim okres
wielkanocny.
Symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Zwykło
się też przedstawiać go
w postaci ognistych języków, gdyż tak Dzieje
Apostolskie opisują Jego
zesłanie na Apostołów.

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA

I CZYTANIE: Dz 1,1-11

Uniósł się w ich obecności
w górę

REFREN PSALMU: Pan wśród
radości wstępuje do nieba.
II CZYTANIE: Ef 1,17-23

Bóg posadził Chrystusa po swojej
prawicy

EWANGELIA: Łk 24,46-53

Jezus został uniesiony do nieba

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i odpuszczenie
grzechów wszystkim narodom,
począwszy od Jerozolimy. Wy
jesteście świadkami tego. Oto
Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie
w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem
wyprowadził ich ku Betanii
i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został
uniesiony do nieba. Oni zaś
oddali Mu pokłon i z wielką
radością wrócili do Jerozolimy,
gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc
Boga.

Nabożeństwa majowe
Codziennie - 17.30,
środa - 17.15,
niedziela - 17.00

15. V. g. 9.30
Rocznica I Komunii Św.

8. V.
Święcenia diakonatu

14. V.
Święcenia kapłańskie

26. V.
W tym roku procesja
Bożego Ciała
będzie na trasie
Kolegiata - Chrystus Król

28. V. g. 10.00
Piknik w Heluszu
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Kościół w liczbach po 1050 latach
„Polacy nie tylko przyjęli chrześcijaństwo, ale je
tworzyli i tworzą” - napisali biskupi polscy w komunikacie po minionym
zebraniu plenarnym. Widać
to na różnych polach życia
religijnego i społecznego.
Z badań Głównego Urzędu
Statystycznego i Instytutu
Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadzonych na 1050-lecie Chrztu
Polski wynika, że w 2014
r. w naszej Ojczyźnie było
ponad 32,9 min katolików
skupionych w ponad 10 340
parafiach. Obecnie posługuje ok. 31 tys. księży, ponad
20 tys. sióstr zakonnych
i ok. 1 tys. braci zakonnych.
W latach 2008-14 notuje się
stały procent przystępujących do Komunii św. (ok.
16 proc.) i stała pozostaje liczba uczestniczących
w niedzielnej Mszy św.
(ok. 40 proc). Możemy
się cieszyć, że do 2014 r.
zostało ogłoszonych z naszej Ojczyzny 34 świętych
i 225 błogosławionych. Tak

więc Polska jest jednym
z krajów, który ma najwięcej
świętych i błogosławionych
na świecie.
W naszej historii parafie
i klasztory są miejscem
troski o ducha i ciało. Praktycznie do XVIII wieku
instytucje kościelne były
głównym, a czasem jedynym miejscem edukacji oraz
opieki społecznej. W XVIII
wieku ok. 60 proc. parafii
w Małopolsce miało swój
tzw. „szpital”, czyli dom
pomocy społecznej. W tym
samym czasie ok. 40 proc.
parafii w naszym kraju miało własną szkołę. Po wojnie,
jeszcze w 1946 r., Caritas
prowadziła 256 szpitali.
Obecnie Kościół katolicki
jest największą instytucją
charytatywną w Polsce.
Cyfry wiele mówią. Ukazują one, jak bardzo chrześcijaństwo troszczy się
o człowieka, bo - jak mawiał
św. Jan Paweł II - człowiek
jest drogą Kościoła.

Z wdzięcznością wobec
Pana Boga i ze szczerą radością pragnę Was poinformować, że w dniu dzisiejszym
Ojciec Święty Franciszek
powiadomił mnie przez
pośrednictwo swego Nuncjusza Apostolskiego, że
przyjął moją kilkakrotnie
ponawianą prośbę o mianowanie nowego arcybiskupa
Metropolity Przemyskiego.
Został nim biskup Adam
Szal, który od wielu już
lat ofiarnie i mądrze służył
Kościołowi w Ojczyźnie
i w naszej archidiecezji.
Od kilku miesięcy archidiecezja modliła się o pasterza
według Serca Bożego i jestem głęboko przekonany,
że ta decyzja jest wolą Ducha Świętego, który łaskę

Abp Szal Adam urodził
się 24 grudnia 1953 r.
w rodzinie Czesława i Heleny z domu Uchman. Po
ukończeniu Szkoły Podstawowej w Wysokiej odbył
naukę w zakresie szkoły średniej w Technikum
Rachunkowości Rolnej
w Wysokiej. Po egzaminie maturalnym złożonym
w maju 1972 r., wstąpił
do Wyższego Seminarium
Duchownego w Przemyślu.
Pierwszy rok studiów seminaryjnych został przerwany
przez powołanie do odbycia
zasadniczej służby wojskowej, która miała miejsce
w kleryckiej jednostce wojskowej w Bartoszycach,
w okresie od 6 grudnia
1972 r. do 14 października
1974 r.

Po ukończeniu służby
wojskowej kontynuował
formację seminaryjną,
która została zwieńczona
święceniami kapłańskimi.
Rzecznik Episkopatu Udzielił mu ich 31 maja
1979r. bp Ignacy Tokarczuk
w bazylice archikatedralnej
w Przemyślu.

KOMUNIKAT
Drodzy Diecezjanie,

Życiorys Abp Adama

Pierwszą placówką duszpasterską była parafia Lutcza
w dekanacie strzyżowskim
(1.06.1979 – 20.07.1982).
W tym okresie, na podstawie pracy pt. „Program
społeczno-polityczny „Echa
Przemyskiego”, otrzymał
24 czerwca 1980 r. stopień
magistra teologii na Wydziale Teologicznym KUL
Kapłanom i Zakonom w Lublinie.
z Archidiecezji oraz wszystkim diecezjanom, a szcze- W okresie od 20 lipca 1982
gólnie zaangażowanym do 8 lipca 1984 r. był wikaw kościelnych stowarzy- riuszem parafii pw. Trójcy
szeniach, ruchach i grupach Świętej w Krośnie. Stamtąd
duszpasterskich serdecznie został skierowany na dalsze
dziękuję za dotychczasową studia z zakresu historii
współpracę i informuję, że Kościoła w ramach Wyingres nowego Arcybisku- działu Teologicznego KUL.
pa Metropolity do Katedry Zwieńczeniem studiów była
Przemyskiej odbędzie się obrona pracy doktorskiej,
w sobotę 21 maja 2016 roku która miała miejsce 15 maja
1990 r. Praca nosiła tytuł
o godz. 10.00.
Abp Józef Michalik „Duchowieństwo diecezji
Administrator Apostolski przemyskiej obrządku łai moc swoją okazuje pokornym i proszącym Go szczerze. Nie ustawajmy zatem
w gotowości współpracy
i w modlitwie za naszego nowego Arcypasterza,
który odtąd ma szczególne
prawo do naszej pomocy
i modlitwy.

cińskiego w latach 19181939”. W międzyczasie,
w okresie od 1 lipca 1987 do
30 czerwca 1988 r. był wikariuszem parafii pw. Ducha
Świętego w Przeworsku.
W dniu 1 lipca 1988 r. podjął
obowiązki dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego w Przemyślu
i wykładowcy historii Kościoła w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. Od
20 sierpnia 1991 r. pełnił
także obowiązki prefekta
alumnów Seminarium, a 29
czerwca 1996 r. został mianowany rektorem Wyższego
Seminarium Duchownego
w Przemyślu. Funkcję tę
pełnił do 22 czerwca 2001
r. W roku 1999 został włączony do grona kanoników
gremialnych Kapituły Metropolitalnej pełniąc w niej
od 2005 r. funkcję prepozyta. W roku 1994 wszedł
do kolegium redakcyjnego
„Niedzieli Przemyskiej”.
Z woli Ojca Świętego Jana
Pawła II, 16 listopada 2000
został ogłoszony biskupem pomocniczym przybierając zawołanie „Gloria
Tibi Trinitas”. Metropolita
przemyski abp Józef Michalik udzielił mu święceń
biskupich 23 grudnia 2000
r. Współkonsekratorami byli
bp Stefan Moskwa, biskup
pomocniczy archidiecezji
przemyskiej i bp Edward
Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej. W ramach Konferencji
Episkopatu Polski od 2001
r. jest członkiem Komisji
Misyjnej, a od 2007 r. pełni
funkcję delegata KEP do
spraw Ruchu Światło Życie. W latach 2008-2014
był członkiem Komisji ds.
Młodzieży. Interesuje się
historią Kościoła katolickiego, szczególnie XIX
i XX w. oraz problematyką
dotyczącą dziejów archidiecezji przemyskiej. Od wielu
lat pielgrzymuje pieszo na
Jasną Górę i sanktuariów
maryjnych na Podkarpaciu.

Chrystus Królem

Komunikat z Sesji Rady Bisku- Tenis stołowy
pów Diecezjalnych
Superliga
Horror ale zwycięski

Błonia i Pole Miłosierdzia
są otwarte dla wszystkich,
również dla tych, którzy
nie dopełnią rejestracji.
Drodzy rodzice, duszpasterze, wspólnoty parafialne:
pomóżcie swojej młodzieży
dotrzeć do Krakowa! Niech
ostatnie miesiące przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży staną się dla nas
wszystkich czasem ogromnej mobilizacji, intensywnej
1. Za niecałe trzy miesiące modlitwy i radości oczekiw Krakowie, a wcześniej wania na nowy powiew Duwe wszystkich diecezjach cha w polskim Kościele.
polskich, rozpoczną się
Światowe Dni Młodzieży. 2. Jesteśmy wdzięczni Ojcu
Na to wielkie święto wiary Świętemu, że w ramach
Kościoła młodych zapra- Światowych Dni Młodzieży
szamy wszystkich młodych nawiedzi Jasną Górę w dn.
Polaków. Już dziś dzię- 28 lipca br., aby na Euchakujemy polskiej młodzie- rystii dziękować za 1050ży za niezwykłe oddanie lecie dziedzictwa chrztu
i zapał w przygotowaniach naszego Narodu. Papież
do ŚDM, za to, że z entu- Franciszek – za przykładem
zjazmem podejmuje odpo- św. Jana Pawła II – potwierwiedzialność za to dzieło. dzi tym samym maryjną
Dziękujemy tym młodym, drogę zawierzenia Bogu.
którzy współtworzą to dzie- Zapraszamy wspólnoty roło poprzez modlitwę, forma- dzinne i kościelne, aby wraz
cję serca, zaangażowanie z Papieżem przez wstawienw parafiach, ale także po- nictwo Maryi zaufać Bogu
przez rejestrację swojego bogatemu w miłosierdzie na
udziału w spotkaniu. Dro- kolejne tysiąclecie.
dzy Młodzi, to wy jesteście
gospodarzami i uczestnika- 3. Papież Franciszek w dn.
mi tego wydarzenia. Bez 29 lipca br. będzie w niewas dobre przygotowanie mieckim nazistowskim oboŚwiatowych Dni Młodzieży zie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.
nie jest możliwe.
Ojciec Święty wraz z zaDziś zwracamy się także do proszonymi osobami odda
tych młodych ludzi, którzy hołd ofiarom z narodu żyz różnych powodów nie za- dowskiego, polskiego, rorejestrowali się na Światowe syjskiego, Sinti i Romów
Dni Młodzieży. Was rów- oraz ze wszystkich innych
nież nie może zabraknąć! narodów. Papież także bęBądźcie obecni na Campus dzie modlił się w celi śmierMisericordiae, podczas spo- ci św. Maksymiliana Marii
tkania z Jezusem Miłosier- Kolbego. Ta wizyta papienym we wspólnocie mło- ska niech będzie okazją do
dych, której przewodnikiem modlitwy i pamięci o tych,
będzie papież Franciszek. którzy zginęli podczas II
Podzielcie się z waszymi ró- wojny światowej.
wieśnikami z całego świata
świadectwem żywej wiary, 4. W bibliotece jasnogórradości i miłosierdzia, przy- skiej podpisaliśmy „Akt
jaźni i pokoju. Krakowskie Zawierzenia Matce Bożej
Zebranie Rady Biskupów
Diecezjalnych odbyło się na
Jasnej Górze w przeddzień
Uroczystości Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski. Obradami kierował abp
Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Celestino Migliore, Nuncjusz
Apostolski w Polsce.

PKS Kolping Frac Jarosław
- ASTS „Olimpia-Unia” Grudziądz 3 : 2

Mistrz Polski pokonany
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Bartosz Such - 1, Robert Floras - 1.

Mistrzostwa Kadetów
17 kwietnia w Rzeszowie
odbyły się Indywidualne
Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego Kadetów,
w których wystartowało
dwóch reprezentantów PKS
Kolping-Jarosław. Antoni Rejterowski zakończył
turniej na miejscu 6, a Ja-

kub Kondrat na miejscu 9.
W turnieju deblowym Antoni Rejterowski w parze
z Karolem Angrysem (KS
Pegaz Łańcut) zdobyli wicemistrzostwo Podkarpacia,
a w grze mieszanej w parze
z Wiktorią Wilk medal brązowy.

Mistrzostwa Juniorów
16 kwietnia w Pruchniku
zawodnicy PKS Kolping
-Jarosław wzięli udział
w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Juniorów. Brązowy medal oraz awans do

Indywidualnych Mistrzostw
Polski Juniorów, wywalczył
Jakub Kuźmicz. W turnieju
deblowym nasi zawodnicy
wywalczyli brązowy medal
w składzie Kuźmicz-Pierzycki.

z Okazji 1050. Rocznicy
Chrztu Polski”. Akt ten, proklamowany 3 maja br., jest
kontynuacją „Aktu Oddania Polski w Macierzyńską
Niewolę Maryi, Matki Kościoła, za Wolność Kościoła
Chrystusowego” z 3 maja
1966 r., który był jednym
z najważniejszych momentów podczas obchodów
Milenium Chrztu Polski,
a obecnie jest ponownym
zawierzeniem Maryi na
przyszłość.

oznaczającego – jak nam
przekazał św. Jan Paweł II
– „umiłowania tego, co ojczyste: umiłowania historii,
tradycji, języka czy samego
krajobrazu ojczystego. Jest
to miłość, która obejmuje
również dzieła rodaków
i owoce ich geniuszu” (Pamięć i tożsamość, Kraków
2005, s. 71-71). W sposób oczywisty patriotyzm
różni się więc zasadniczo
od kosmopolityzmu, który
lekceważy wartość ojczyzny, jak i od nacjonalizmu,
który „uznaje tylko dobro
własnego narodu, (…) nie
licząc się z prawami innych”
(tamże, s. 73).

5. „Akt zawierzenia Matce
Bożej” ogłoszony w samą
uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski jest zarazem naszym
dziękczynieniem za minione 1050 lat jej żywej
i przedziwnej obecności
w dziejach naszego narodu. Dzięki Kościołowi,
którego Ona jest Matką,
uczyliśmy się patriotyzmu

Z Jasnej Góry, od Matki
Bożej, Królowej Polski
udzielamy umiłowanej Ojczyźnie i naszym rodakom
pasterskiego błogosławieństwa.
Biskupi na Jasnej Górze
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 8 V 16 GRUPA I
Niedziela 15 V 16 GRUPA II
Niedziela 22 V 16 GRUPA I
Zapowiedzi przedślubne
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
Maciej Paweł BLAT

s. Andrzeja i Marty
zam. Jarosław, ul. Czechowskiego
Monika Ewa GLINIANY
c. Józefa i Lucyny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
25.04.2016 r. os. Słoneczne bl.
2 m. 26-35. Sprzątali i ofiara:
M. Rokosz, R. Rokosz, Dołhań
+ 1 os. Razem – 55 zł na środki
czystości i kwiaty.
02.05.2016 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
1-10. Sprzątali i ofiara: Szymczycha, Jakielaszek, Dzięciołowska,
Swaryczewska, Bendesz, Zub,
Stoltman-Kacper. Razem – 75 zł na
środki czystości i kwiaty.

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj w naszej parafii
dzień I Komunii Świętej dla
39 dzieci klas trzecich ze SP
nr 10 i ze szkoły SS. Niepokalanek. Polecamy ich gorąco w naszych modlitwach
i modlimy się, aby wytrwały
w przyrzeczeniach i znalazły
dobry przykład w świecie
dorosłych.
2. Za tydzień o godz. 9.30
odbędzie się rocznica I Komunii św. Spowiedź dla dzieci,
rodziców i krewnych będzie
w piątek o godz. 17.00.
3. Dzisiaj o godz. 17.00 nabożeństwo majowe i koronka do
Bożego Miłosierdzia połączone
z rozdaniem dzieciom obrazków pierwszokomunijnych.
4. W dniu jutrzejszym czyli
w poniedziałek dzieci pierwszokomunijne mają swoje
nabożeństwo majowe o godz.
16.00, a w czasie udzielanej
Komunii św. będzie można
robić zdjęcia i filmować. Przez
cały „biały” tydzień dzieci
w strojach pierwszokomunijnych przychodzą po południu
o 17.30 na nabożeństwo majowe i zostają na Mszę św.
wieczorną.
5. Dzisiaj w Archidiecezji święcenia diakonatu, a za tydzień
w sobotę święcenia prezbiterów.
W dniach nowenny do Ducha
Świętego módlmy się za tych,
którzy będą przyjmować święcenia, by jak najlepiej przygotowali się do kapłańskiej
posługi.
6. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest specjalna taca na

Niedziela 8 V

utrzymanie naszego kościoła.
Dziękujemy za wszystkie złożone ofiary.
7. W poniedziałek Uroczystość św. Stanisława Biskupa
i Męczennika, Patrona Polski.
Jest to dzień imienin ks. bpa
Stanisława Jamrozka. Osobę
solenizanta otaczamy naszą
modlitwą.
8. 13 maja o godz. 10.00
odbędzie się V Pielgrzymka
Diabetyków z Podkarpacia do
Jarosławskiej Kolegiaty.
9. W dni powszednie nabożeństwa majowe są o godz. 17.30,
w środy o godz. 17.15. Bardzo
zachęcamy do udziału.
10. Dyżur do sprzątania kościoła 9 V 16 (poniedziałek
wieczorem) os. Słoneczne bl. 3
m. 26-35 oraz 14 V 16 (sobota
rano) os. Słoneczne bl. 3 m.
36-50.
11. Za tydzień w niedzielę,
uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, kończy się czas
paschalny.
12. Można jeszcze zapisać
się na Piknik „Z bliźnim na
majówkę”, który odbędzie się
w sobotę 28 maja.
13. Osoby starsze i chore,
oraz te, które nie dysponują
własnym transportem, mogą
zapisywać się w kiosku na
przejazd autokarem w dwie
strony: do Helusza na Piknik
i z powrotem.
Zapisy są do 20 maja w naszym
kiosku i kancelarii parafialnej.
Dzieci świetlicowe zapisują
się w świetlicy i mają przejazd
darmowy.

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.

Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże dla rodziny Bąków
18:00
z okazji nawiedzenia obrazu
Bożego Miłosierdzia.
Poniedziałek 9 V
7:00

1) + Tadeusz Panasiuk (9).
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł., potrzebne łaski dla
Marii w 30 roczn. urodzin.

18:00

1) + Tadeusz Chmielowicz
w 15 roczn. śmierci.
2) ++ Cecylia, Franciszek.

7:00

1) ++ Władysław Kaniowski
w 6 roczn. śmierci i zmarłych
z rodziny Kaniowskich.
2) + Tadeusz Panasiuk (10).

18:00

1) + Rudolf Obszarny w 9
roczn. śmierci.
2) ++ Janina, Andrzej, Ryszard.

7:00

+ Tadeusz Panasiuk (11).

Wtorek 10 V

Środa 11 V

1) Dziękczynna za dar Pierwszej Komunii Św. Michała
z prośbą o Boże błogosł.
18:00
i opiekę MB dla niego.
2) + Stanisław Kiper w 10
roczn. śmierci.
Czwartek 12 V
7:00

1) + Tadeusz Panasiuk (12).
2) O zdrowie i potrzebne łaski
dla Magdaleny i Lesława.

18:00

++ Czesław i jego rodzice.

7:00

+ Tadeusz Panasiuk (13).

Piątek 13 V

1) ++ Zofia, Michał, Janina
i Stanisław.
17:00 2) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze błogosł.
dla członkiń Róży św. Teresy.
Sobota 14 V

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
08.05.82 – Ireneusz i Ludmira P.
10.05.08 – Grzegorz i Anna G.
13.05.06 – Radosław i Joanna W.
15.05.10 – Tomasz i Justyna L.
17.05.08 – Kamil i Edyta G.
18.05.02 – Krzysztof i Elżbieta K.
19.05.01 – Łukasz i Aneta H.
19.05.01 – Grzegorz i Alicja N.
20.05.89 – Tadeusz i Krystyna K.
20.05.06 – Marcin i Monika R.

w rocznicę śmierci:
13.05.83 – Karolina Kałamarz
18.05.86 – Wiktoria Kmieć
08.05.91 – Józef Haloszka
15.05.91 – Michalina Czyżowska
12.05.92 – Jan Wojdyło
09.05.93 – Józefa Mularczyk
09.05.93 – Paulina Pituch
15.05.93 – Anna Kruba
17.05.94 – Stefania Demel
08.05.96 – Prakseda Nalewaj

15.05.96 – Wiesław Rzepa
08.05.97 – Michał Maciałek
13.05.97 – Zofia Kardaszyńska
16.05.98 – Władysław Iwański
18.05.00 – Katarzyna Szpetnar
17.05.01 – Jerzy Stępień
21.05.01 – Eugenia Trojniak
09.05.01 – Tadeusz Chmielowicz
11.05.02 – Bolesława Sobień
12.05.04 – Jan Wojdyło
14.05.04 – Bronisław Trojnar
21.05.05 – Andrzej Sieczka
12.05.06 – Czesław Stawny
15.05.06 – Łucja Dobrowolska
14.05.07 – Stanisław Rurarz
09.05.08 – Weronika Hofbauer
08.05.10 – Stanisława Broda
10.05.10 – Władysław Kaniowski
19.05.10 – Stanisława Rygowska
16.05.11 – Maria Fludzińska
15.05.12 – Jan Kisiel
11.05.14 – Andrzej Wlazło

7:00

1) + Tadeusz Panasiuk (14).
2) Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. dla ks. Marka
Dudy w 11 roczn. święceń
kapłańskich.

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla księży Ireneusza
Drewniaka i Tomasza Brodo18:00 wicza w 11 roczn. święceń
kapłańskich.
2) ++Zofia, Stanisław, Stanisław, Janina z rodziny Baster.
Niedziela 15 V
8:00

+ Tadeusz Panasiuk (15).

9:30

Rocznica I Komunii Św.

11:00

+ Maria Broda - int. od Krystyny
Dominik z rodziną.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Bronisław, Stanisława, Genowefa, Stanisław, Zdzisław.

18:00

++ Halina w 10 roczn. śmierci,
Józef, Anna.

Chrystus Królem

Nasi
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z Superligi
w półfinale
Drużynowych
Mistrzostw Polski

Mecz 14 maja
Powołane
do kadry Polski

Klub Seniora

Orzeł na koszulkach wskazuje, że
dwie nasze najlepsze młode zawodniczki zostały powołane do kadry
narodowej na najbliższy międzynarodowy turniej Polish Open (od prawej:
Ania Brzyska i Jagoda Chwojko).

przygotowania do Pikniku

4 maja
Uroczystość św. Floriana patrona strażaków. Mszy
św. przewodniczył ks. prałat Andrzej Surowiec.

Miejskie uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski
Mszy św. w Kolegiacie jarosławskiej przewodniczył abp Józef
Michalik. Dalsza część uroczystości odbyła się na Rynku.

KSM porządkuje Helusz
Helusz - Dzień Skupienia dla gimnazjalistów

8

Chrystus Królem

Bank PEKAO S.A. I o/Jaros³aw

58 1240 2571 1111 0000 3345 3145

Pismo Parafii p.w. Chrystusa Króla
Redakcja i druk: Parafia p.w. Chrystusa Króla, 37-500 Jaros³aw, ul. 3 Maja 49
tel./fax 16 621 27 03, ISSN 1508-8642

