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Krótki przewodnik po TRIDUUM PASCHALNYM
WIELKI CZWARTEK
„W pierwszy dzień Przaśników
przystąpili do Jezusa uczniowie
i zapytali Go: «Gdzie chcesz,
żebyśmy Ci przygotowali Paschę
do spożycia?»” – pisze ewangelista Mateusz (26, 17). Dziś
przenosimy się do Jerozolimy,
pełnej żydowskich pielgrzymów,
którzy przybyli do tego miasta na
wyjątkowe święto – Paschy. To
święto upamiętnia wyzwolenie
Izraelitów z niewoli egipskiej.
W Wielki Czwartek rozpoczynają
się kulminacyjne wydarzenia
nowej, Chrystusowej Paschy: wyzwolenia ludzi z niewoli grzechu,
przejścia od zła do dobra.

Chrystusa nóg apostołom podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej
celebrans – sprawujący Ofiarę
Eucharystyczną kapłan – obmywa nogi 12 mężczyznom. Jest to
przypomnienie fundamentalnej
zasady moralnej chrześcijaństwa,
czyli przykazania miłości. Gest ów
wyraża także prawdę, że Kościół
nie jest po to, żeby mu służono,
lecz aby służyć.

nie używa się dzwonków. Zamiast
nich w kościołach słyszymy kołatki. To także znak żałoby po Zbawicielu, który odchodzi. Rodzaj
„postu dla uszu”, tak jak „postem

dla oczu” są zakryte od V niedzieli
Wielkiego Postu krzyże i obrazy
w kościołach. Używanie kołatek
jest znane od czasów karolińskich.

Za czasów św. Benedykta gest ten
był praktykowany codziennie przy
wydawaniu żywności ubogim. Ten
obrzęd nazywa się także mandatum
– od łacińskiego tłumaczenia słów
Jezusa: Mandatum novum do vobis
Wracamy wspomnieniami do – „Przykazanie nowe daję wam”.
takich miejsc jak: Wieczernik, Przeniesienie Najświętszego SaOgród Oliwny, Pałac Najwyż- kramentu.
szego Kapłana. W Wieczerniku,
w „sali położonej na górze” (por.
Symbol znany od XII wieku.
Mk 14, 15; Łk 22, 12) odprawił To znak uwięzienia Pana Jezusa.
Jezus pierwszą Mszę św. Była to W średniowieczu zaczęto budować
uczta pożegnalna, ale i prorocza specjalne ołtarze, nazywane ciem-
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zarazem, bo zapowiadała krwawą
Ofiarę na krzyżu. W tym miejscu
Eucharystia była nieprzerwanie
sprawowana aż do XVI wieku.
Później zajęli je muzułmanie,
a dziś należy do Żydów.
W Getsemani Jezus w sposób
przejmujący – krwawy w sensie
dosłownym, modlił się przed
złożeniem swojej ofiary. Tam też
został pojmany i doprowadzony
przed oblicze władz religijnych
w celu przeprowadzenia kuriozalnego śledztwa, które miało ukryć
zbrodnię.
Wielki Czwartek to dzień radości
z darów Bożych – sakramentów
Eucharystii i kapłaństwa oraz
przykazania miłości. To również
czas współcierpienia razem z Jezusem, którego apogeum przeżywać
będziemy dzień później.
Umycie nóg
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nicami, w których umieszczano
Najświętsze Postaci. Dziś miejsce,
do którego procesyjnie przenosi się
Eucharystię, nazywamy ołtarzem
wystawienia.
Obnażenie ołtarza
Po zakończonej Eucharystii
kapłan lub diakon zdejmują z ołtarza obrusy. Odarty ołtarz, który
jest symbolem Jezusa Chrystusa,
oznacza odarcie Go z szat podczas
męki krzyżowej. Niektórzy widzą
w tym symbolu również opuszczenie przez najbliższych oraz
rezygnację z najmniejszych pozorów bóstwa dla naszego zbawienia.
Do X-XI wieku ta symbolika była
stosowana codziennie. Po każdej
Mszy św. zdejmowano z ołtarza
obrusy, aby przed następną je
nałożyć.

Ciemnica

Kołatki

Od Mszy Wieczerzy Pańskiej aż do
Na pamiątkę umycia przez Liturgii Światła w Wielką Sobotę Puste tabernakulum

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Wielki Czwartek
18:00 – Msza Święta
21:00 – Oaza + KSM
do godz. 22:00 – Adoracja
w ciemnicy



Chrystus Królem

WIELKI PIĄTEK

W ostatnim swym akcie powiedzie nas dzisiejsza liturgia stromo
pod górę – na Kalwarię, miejsce
straceń. Rzymskie zwyczaje
wykonywania straceń wskazują,
że Kalwaria leżała poza miastem. Wcześniej znajdziemy się
w pałacu najwyższych kapłanów
i w twierdzy Antonia, gdzie rezydował namiestnik Cezara – Piłat.
Wejdziemy w atmosferę czystej
nienawiści i wołającej o pomstę
do nieba niesprawiedliwości.
Otrzemy się o piekło na ziemi,
do którego zstąpił Zbawiciel.
Poznamy sens ofiary, tej która
jest wierzchołkiem miłości, bo
wszak nie ma większej miłości,
niż gdy ktoś życie swoje oddaje za
wszystkich, także za nieprzyjaciół
swoich.
Nigdzie nie odprawia się w tym
dniu Mszy św. To najważniejszy
symbol tego dnia. Świątynie
bez eucharystycznej celebracji,
puste niejako, z „bezczynnymi”
kapłanami, odsyłają na Kalwarię,
gdzie Najwyższy Kapłan składa
krwawą Ofiarę, niewyczerpane
źródło każdej Eucharystii, tej
sprawowanej w przebogatej europejskiej katedrze czy odprawianej
w prostych warunkach terenów
misyjnych.
Układ liturgii Wielkiego Piątku
należy do najstarszych klejnotów
liturgicznej tradycji Kościoła.
Już w IV wieku w Jerozolimie
chrześcijanie rano gromadzili się
na Kalwarii, na adoracji Krzyża,
by po południu zebrać się znowu
na czytaniu Pisma Świętego.
Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się więc Liturgią Słowa, po
której następuje adoracja Krzyża
i wreszcie posilenie się Chlebem
Eucharystycznym.
Post ścisły
To jeden z niewielu dni w roku,
w którym Kościół nakazuje swoim wyznawcom post ścisły, czyli
jakościowy i ilościowy. Tradycja
poszczenia w Wielki Piątek ma
swój początek już 100 lat po
śmierci Chrystusa. Nazywano
ten post „postem współczucia”.
Był znacznie surowszy od dzisiejszego poszczenia. Chrześcijanie

odmawiali sobie w tym dniu zarówno pokarmu, jak i napoju.
Kolor szat liturgicznych
W Wielki Piątek celebrans
używa czerwonego koloru
szat. Jak pisze ks. Józef Sroka:
„W przeszłości w liturgii Wielkiego Piątku używano koloru
czarnego. Obecnie używa się
koloru czerwonego. Jest to znak
królewskości Chrystusa i Jego
zwycięstwa nad śmiercią oraz
znak Jego najwyższego męczeństwa we własnej krwi na krzyżu.
Jest to też kolor męczenników,
którzy w Chrystusie widzieli swój
ideał i wzór, a w posłuszeństwie
Bogu aż do śmierci – źródło własnej ofiary i własnego triumfu”.

Adoracja Najświętszego
Sakramentu

Modlitwa powszechna

Wielki Piątek

To kolejny element, który ma
swoje źródło w tradycji pierwotnego chrześcijaństwa. Modlitwa
za wszystkich, bo za wszystkich
umarł Chrystus. Jej „powszechność” wyraża się w trosce, aby
nie zmarnowała się ani odrobina
odkupieńczej krwi Chrystusa,
który umiera za zbawienie świata.
Modlitw wielkopiątkowych jest
dziesięć. Każda ma taką samą
strukturę. Na początku następuje
wezwanie do modlitwy, podanie
intencji, chwila ciszy i zebranie
błagań w modlitwie, które wierni
potwierdzają w uroczystym Amen
– „Niech się tak stanie”.

7:00 – 8:00 – os. Kombatantów:
10, 11, 17, 19, os. Niepodległości
8:00 – 9:00 – ul. Słoneczna, ul.
Boczna Słoneczna, ul. Basztowa, ul. Głęboka
9:00 – 10:00 – kl. III, ul. Na
Skarpie
10:00 – 11:00 – kl. IV, ul. 3
Maja
11:00 – 12:00 – kl. V, Mała
Munina
12:00 – 13:00 – kl. VI, os. 1000
– lecia
13:00 – 14:00 – kl. I gimnazjum, os. Słoneczne
14:00 – 15:00 – kl. II gimnazjum, os. Niepodległości
15:00 – 16:00 – kl. III gimnazjum, os. Kombatantów: 1,
2, 3, 4
17:30 – Droga Krzyżowa, Liturgia Słowa, Komunia Św.
20:00 – 21:00 – os. Kombatantów: 5,6 ul. Morawska, Koło
Misyjne
21:00 – 22:00 – os. 1000 – lecia, os. Kombatantów: 7, 7a,
8, Oaza
22:00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego
22:00 – 23:00 – os. Słoneczne,
KSM, Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich
23:00 – 24:00 – os. Kombatantów: 9, 12, 13, 14, Oaza
Rodzin

Adoracja Krzyża

Podobnie jak wiele innych elementów liturgii wielkopiątkowej,
adoracja Krzyża wywodzi się
z Jerozolimy. Później przejęły
ją inne wspólnoty. Dokumenty
wskazują, że w Rzymie znano
ją już w VII wieku. Z Rzymu
trafiła do Frankonii, gdzie obrzęd
udramatyzowano, odsłaniając
uroczyście krzyż przy śpiewie
znanej nam dziś antyfony: „Oto
Prostratio
drzewo krzyża”. Słowa nawiązują
wprost do pierwszego drzewa w
To pierwszy, przejmujący Piśmie Świętym, którego owocem
symbol liturgii Wielkiego Piątku. była śmierć. Owocem tego drzeCelebrans, wychodząc w zupełnej wa jest życie.
ciszy przed ołtarz, pada przed
nim twarzą do ziemi. To nie tyle
gest prostego uniżenia, ale także
uznanie winy, postawa szoku,
który rodzi się ze świadomości,
że przez nasze grzechy jesteśmy
współwinni śmierci Chrystusa na
krzyżu. Padamy na twarz przed
manifestacją Bożej obecności,
uznając, że Krzyż jest prawdziwym „krzewem gorejącym”,
miejscem ostatecznego objawienia ognia Bożej miłości, który
choć płonie, to nie niszczy.
Komunia św.
Prostratio jest symbolem rzadko
używanym w liturgii – tylko podTo jedyny dzień w roku, kiedy
czas wyjątkowych okazji. Poza kapłani przyjmują Komunię św.
Wielkim Piątkiem pojawia się tylko pod postacią chleba. Choć
przy sakramencie święceń.
nie sprawuje się w tym dniu
Eucharystii, to nie odgradza się
Liturgia Słowa
chrześcijan od Bożego pokarmu,
przyjmując wcześniej konsekroMówi o Bożym planie zbawie- wane eucharystyczne Postaci.
nia człowieka, który Bóg obja- I ten punkt liturgii ma bogatą
wiał narodowi wybranemu przez historię. Ostatecznie w 1970 r.
proroków. W IV pieśni o Słudze przywrócono w tym dniu KomuJahwe proroka Izajasza słyszymy nię św. wiernych.
wizję odkupieńczej śmierci Chrystusa. W drugim czytaniu słyszy- Grób Pański
my wyznanie wiary pierwotnego
Kościoła, a w Ewangelii – opis
Ostatni element liturgii WielMęki Chrystusa. Kluczem do kiego Piątku. Historycznie ujzrozumienia podanych przez św. mując, najmłodszy, bo tradycja
Jana faktów jest Boża miłość.
ta liczy niewiele ponad 1000 lat.

Z X wieku pochodzą pierwsze
świadectwa o składaniu krzyża
Chrystusa w grobie. Później
przenoszono do „grobu” także
Eucharystię. Przeniesienie Eucharystii przypomina zdjęcie z krzyża
i pogrzeb Chrystusa. Ostatnia
modlitwa przy grobie wskazuje
jednak nadzieję: „Chryste, nasze
Zmartwychwstanie i Życie, podźwignij nas z grobu grzechów”.
Bogate wystroje grobu mają
wymiar katechetyczny. Przypominają o znaczeniu śmierci
i zmartwychwstania Zbawiciela
oraz wzywają do nawrócenia
i czynienia pokuty. W przeszłości
każdy, kto tylko mógł, wstępował
do kościoła choć na chwilę, by
z nadzieją popatrzeć na odsłonięty krzyż, by czuwać u grobu
Pana wraz ze stojącą na baczność
strażą. „Gdziekolwiek zaś przed
pałacami lub w koszarach – pisał ks. Jędrzej Kitowicz – stały
szyldwachy żołnierskie, wszędzie
przez ten czas mieli karabiny
rurami na dół, a kolbami do góry
obrócone i żaden bęben żołnierski
lub kapela po ten czas nie dała się
słyszeć, stosując się do smutku
kościelnego...”

Chrystus Królem

WIELKA SOBOTA
miu czytań stanowi główne punkty
scenariusza podjętego przez Boga,
który nazywamy planem zbawienia. Pomimo ludzkich występków,
buntów, przeciwstawiania się
Bogu, Pan nigdy go nie zaniechał,
ale wypełnił, posyłając na świat
swojego Syna Jednorodzonego.
Symbolika kryje się także w liczbie
„siedem”. Siedem to trzy plus cztery. Trzy to liczba Boga, a cztery to
liczba świata. Razem daje siedem
i oznacza przymierze.
Liturgia chrzcielna

Wigilia Paschalna jest świętem
wszystkich świąt, uroczystością
nad wszystkimi uroczystościami.
Jest szczytem Triduum Paschalnego – trzech dni przeżywania
najważniejszych wydarzeń, które
stanowią fundament naszej wiary.
Jest ona kluczem do zrozumienia
wszystkiego, co się działo, co się
dzieje i co będzie się działo. Jest
celebracją wydarzenia unikalnego
jak żadne inne, które odmienia
człowieka i świat. Nie ma takich
słów, które potrafiłyby oddać
w pełni znaczenie tego wydarzenia. Wszystkie są zbyt małe, aby
je objąć.

Chrystusa Zmartwychwstałego
– światłość świata, znak nadziei
na wieki. Wyryty na nim krzyż
oznacza odkupieńczą śmierć Chrystusa. Pięć otworów to symbole
Jego zbawczych ran, a pierwsza
i ostatnia litera greckiego alfabetu
oznacza panowanie nad czasem.
Po zakończeniu okresu wielkanocnego paschał stawia się obok
chrzcielnicy. To od niego zapala się
świece przy chrzcie dziecka, jako
znak jego włączenia przez chrzest
do Mistycznego Ciała Chrystusa
– Kościoła.

Na liturgię chrzcielną Wigilii
Paschalnej składają się cztery
elementy: Litania do Wszystkich
Świętych, błogosławieństwo wody
chrzcielnej, chrzest i bierzmowanie
(jeśli są kandydaci) oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Chrzest jest bramą. To w tym
sakramencie zostaliśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa, aby w Nim powstać
do nowego życia. W chwili chrztu
zaciągnęliśmy pewne zobowiązania i złożyliśmy (zazwyczaj czynią
to rodzice dziecka) zobowiązania: wiary i wyrzeczenia się zła.

Wigilia Paschalna nie jest jedynie przypomnieniem wydarzenia. Ona jest tym wydarzeniem.
W celebracji liturgicznej ono się
rzeczywiście dzieje, albowiem
w liturgii jest zawsze „dziś”.
W Wigilii Paschalnej odnawiamy
doświadczenie tajemnicy Kościoła, do którego weszliśmy przez
bramę chrztu św. Przypominając
sobie o miłosnym Bożym planie
zbawienia, wchodząc w jego historię – dotykamy rzeczy najbardziej
przyszłych, trwając w oczekiwaniu
przyjścia Pana.
Obrzęd światła
Z ciemności do światła.
Z grzechu do łaski. Ze śmierci do
życia. To wszystko ma wyrazić
obrzęd, który rozpoczyna świętowanie Paschy. Prosta symbolika
przedstawia w skrócie tajemnicę
odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tak jak
ogień – Chrystus oświeca, ogrzewa
i oczyszcza.
Paschał



Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Wielka Sobota
7:00 – 8:00 – os. Kombatantów
17, os. Słoneczne: 4, 5, 9
8:00 – 9:00 – os. Kombatantów:
1, 2, ul. 3 Maja
9:00 – 10:00 – kl. III, os. Kombatantów: 3, 4, ul. Słoneczna
10:00 – 11:00 – kl. IV, os.
Kombatantów: 5, 6, ul. Boczna
Słoneczna
11:00 – 12:00- kl. V, os. Kombatantów: 7, 7a, ul. Na Skarpie
12:00 – 13:00- kl. VI, os. Kombatantów: 8, 9, ul. Basztowa
13:00 – 14:00- kl. I gimnazjum, os. Kombatantów: 10, ul.
Głęboka
14:00 – 15:00 – kl. II gimnazjum, os. Kombatantów:
11,Mała Munina
15:00 – 16:00 – os. Kombatantów: 12, os. 1000 – lecia
16:00 – 17:00 – os. Kombatantów: 13, 14, os. Słoneczne:
1, 2, 3
17:00 – 18:00 – os. Kombatantów 19, os. Niepodległości
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
o Zmartwychwstaniu Pańskim,
manifestacją wiary chrześcijan – na
wzór kobiet, które po doświadczeExsultet
W Wielką Sobotę jest czas, aby niu pustego grobu poszły ogłosić
do tych przyrzeczeń wrócić i je tę wieść uczniom. Procesja jest
też symbolem wędrówki Nowego
Starożytny hymn chrześcijan. odnowić.
Ludu Bożego razem ze swoim PaW różnych formach znany od IV
nem do ojczyzny niebieskiej.
wieku. To jedna z najpiękniej- Liturgia Eucharystyczna
szych modlitw Kościoła. Pochwała
paschału symbolizującego ChryTo ostatnia i zarazem szczytowa
stusa. Podkreśla ciągłość historii część liturgii Wigilii Paschalnej.
zbawienia, której ukoronowaniem Warto zaznaczyć, że nie jest to
jest przynoszące radość wszystkim Msza św. Wielkiej Soboty, ale Niewydarzenie paschalne.
dzieli Zmartwychwstania. Pełna
radości, bo w sposób najdoskonalLiturgia Słowa
szy urzeczywistnia Paschę Pana.

W rozbudowanej Liturgii Sło- Procesja rezurekcyjna
To duża świeca z wosku. Jest
ona zapalana od poświęconego wa Wigilii Paschalnej słyszymy
ognia i uroczyście wnoszona do opowieść o działaniu Boga dla
Procesja rezurekcyjna jest urociemnego kościoła. Symbolizuje ratowania człowieka. Wybór sied- czystym ogłoszeniem prawdy



Chrystus Królem

Uwolnić rodzinę
Polityka prorodzinna powinna
dążyć do maksymalnej autonomii ekonomicznej rodziny
od państwa. Im mniej państwa
w rodzinie, tym lepiej dla rodziny.
Elementem, który łączy wszystkie rządy w ostatnim 20-leciu,
jest obiecywanie prowadzenia
czynnej polityki prorodzinnej i tej
obietnicy niedotrzymywanie. Pojawiające się czasem rozwiązania
prorodzinne mają charakter jednostkowych, często incydentalnych działań, a niektóre pomysły
były wręcz dla rodziny szkodliwe.
Tymczasem Polska przeżywa
zapaść demograficzną, rodzi
się tak mało dzieci, że nie ma
zapewnionej zastępowalności pokoleń, a sytuacja materialna wielu
polskich rodzin jest katastrofalna.

obchodzi, to przyszłość własnych
dzieci”. A za szczególnie niebezpieczne dla życia społecznego
uważa politykę „prorodzinną”
państwa i Kościoła, czyli politykę
„takiego doktrynalnego wzmacniania roli rodziny, by państwo
nie musiało się nią zajmować. By
dawała sobie radę niezależnie od
braku żłobków, przedszkoli, polityki socjalnej” – ubolewa prof.
Środa w „Gazecie Wyborczej”
z 20 stycznia br. Tymczasem
właśnie niezależność rodziny od
żłobków czy przedszkoli powinna
być celem polityki prorodzinnej.
Na szczęście głos prof. Środy jest
odosobniony. Na ironię zakrawa
fakt, że obecnie głównym celem
środowiska osób o skłonnościach
homoseksualnych jest właśnie
uznanie związków takich ludzi

otrzymujące pomoc. Często stosowane progi dochodowe warunkujące otrzymanie zasiłku tworzą
tzw. pułapki socjalne. Polegają
one na tym, że osoba pobierająca
zasiłek nie ma motywacji do podjęcia pracy, która przyniosłaby jej
dochód niewiele przekraczający
kwotę otrzymywanego zasiłku.
Uwolnić czas kobiety
Rządy prawicowe teoretycznie
wykazywały większe zrozumienie
dla istoty polityki prorodzinnej.
Premier Jarosław Kaczyński
w 2007 r. nawet osobiście prezentował program polityki prorodzinnej opracowany przez
wiceminister pracy i polityki
społecznej Joannę Kluzik-Rostkowską. Pani minister słusznie

Rodzina jest wartością
Wśród polityków i różnych
podmiotów życia społecznego panuje zgoda, że państwo powinno
prowadzić politykę prorodzinną,
czyli podejmować długofalowe
działania społeczne i wprowadzać rozwiązania prawne służące
rodzinie. Istnieje też społeczny
konsensus co do tego, że rodzina
jest szczególną wartością, którą
należy chronić i wspomagać dla
niej samej. A artykuł 18. naszej
konstytucji stwierdza: „Małżeństwo jako związek kobiety
i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Stąd wiele
rozwiązań prawnych, jak prawo
do dziedziczenia czy wspólnego opodatkowania, przysługuje
właśnie rodzinie ze względu
na jej szczególną rolę, głównie
w przekazywaniu życia i wychowaniu dzieci. Jeśli nawet ktoś
nie dostrzega wartości rodziny
jako takiej, jako naturalnego
miejsca egzystencji, docenia ją
ze względów ekonomicznych.
Na przykład współczesne systemy emerytalne opierają się na
pracy młodego pokolenia, stąd
jak największa dzietność jest
warunkiem ich funkcjonowania;
spadek dzietności w Niemczech
doprowadził do poważnego kryzysu tamtejszego systemu emerytalnego, bo nie ma kto pracować
na emerytury osób starszych.
Pojawiają się jednak ekstremalne stanowiska kwestionujące wartość rodziny, prezentowane np.
przez prof. Magdalenę Środę, która krytykuje przeciętnego Polaka
za to, że „interesuje się własną
rodziną. I jeśli jakaś przyszłość go

za rodzinę. To pokazuje, że nawet
dla środowiska, którego wizja
życia społecznego zakłada zniszczenie dotychczasowych struktur
i zbudowanie nowych rozwiązań,
rodzina jest wielką wartością.
Utrwalanie biedy
W okresie wolnej Polski pojawiały się różne jednostkowe rozwiązania na rzecz rodziny, które
jednak często wcale jej nie służyły. Do takich należy wizja polityki
prorodzinnej prezentowana przez
lewicę. Sprowadza się ona do polityki socjalnej, czyli np. pomocy
osobom potrzebującym, tyle że
w rzeczywistości żadną polityką
prorodzinną nie jest. Wypłacanie
zasiłków najuboższym często
utrwala biedę i różnego rodzaju
patologie. Badania socjologiczne
pokazują, że samo przekazywanie środków w formie długotrwałych zasiłków nie likwiduje
prawdziwych przyczyn ubóstwa.
Najczęściej powoduje niechęć do
aktywności zawodowej czy podejmowania pracy i dlatego może
działać demoralizująco na osoby

zauważyła, że kobiety nie decydują się na posiadanie potomstwa,
ponieważ boją się, że po zajściu
w ciążę i urodzeniu dziecka utracą
pracę. Inne nie mogą podjąć aktywności zawodowej, ponieważ
nie ma żłobków ani przedszkoli.
Ale recepta, jaką zaproponowała, m.in. zbudowanie sieci
przedszkoli, mogłaby doprowadzić do patologii rodziny, bowiem
sprowadzała się do ograniczenia
czasu spędzanego przez kobietę
z dzieckiem do minimum. Sztandarowym hasłem takiego myślenia było „uwalnianie czasu
kobiet” od zajęć domowych,
aby mogły pracować zawodowo.
Sprowadza się to do uwalniania
od dzieci i prowadzi do osłabienia więzi z potomstwem. Rząd
Kaczyńskiego wydłużył urlopy
macierzyńskie i wprowadził tzw.
becikowe, choć opozycji zawdzięczamy jego wysokość i zrezygnowanie z progów dochodowych.
W okresie rządów PO polityka
prorodzinna pozostaje w sferze
deklaracji i zapowiedzi idących
w podobnym kierunku co pomysły

min. Kluzik-Rostkowskiej. Rząd
nawet podpisał wypracowaną
wraz z episkopatem „Deklarację
prorodzinną”, tyle że nic z niej nie
zostało zrealizowane.
Pensja dla mamy
Rozwiązania proponowane
przez Kluzik-Rostkowską spotkały się z krytyką organizacji
zrzeszających rodziny. Ich zdaniem, państwo powinno stworzyć
kobiecie możliwość wyboru
między pracą zawodową a pozostaniem w domu i wychowaniem
potomstwa. Tym bardziej że
w większości przypadków kobiety są zmuszone do podjęcia
pracy, gdyż jedna pensja męża nie
wystarcza, a nie – jak sugerowała
pani minister – mają potrzebę
realizacji zawodowych ambicji.
Jak jednak stworzyć alternatywę
finansową dla kobiet pozostających w domu? Rozwiązaniem
ma być coś w rodzaju „pensji dla
mam”. – We Francji, jeśli rodzic
decyduje się na wychowanie
dziecka, państwo mu za to płaci.
Na Litwie jest dwuletni okres
płatnego urlopu wychowawczego. W Polsce w takiej sytuacji
kobieta nie ma żadnej pomocy
państwa. Wszyscy wychowujący dzieci powinni mieć zasiłek
– uważa Joanna Krupska, prezes
Związku Dużych Rodzin „Trzy
Plus”, matka siedmiorga dzieci.
Ten pomysł kryje w sobie
niebezpieczeństwo jeszcze większego uzależnienia rodzin od państwa. – Kobieta otrzymująca pensję czy zasiłek za wychowywanie
dzieci od państwa może zacząć
myśleć, że to właśnie państwo
zapewnia jej byt, a nie praca męża
– przestrzega Jacek Sapa, prezes
prorodzinnej Fundacji Pro. I podaje przykład Prus w czasach Bismarcka, kiedy płacono kobietom
pensje za posiadanie potomstwa,
bo duża liczba dzieci miała być
podstawą tworzonego wówczas
systemu emerytalnego. Z czasem
jednak liczba dzieci zaczęła się
drastycznie zmniejszać, bo rodziny kojarzyły zabezpieczenie
materialne na starość ze środkami
płynącymi ze strony państwa,
a nie z posiadaniem potomstwa.
Państwo precz od rodziny!
Pomoc socjalna nie jest polityką prorodzinną, sieć żłobków
i przedszkoli może być pomocą,
gdy kobieta chce pracować, ale
nie jest rozwiązaniem problemów rodziny, zasiłki dla matek
dokończenie na str. 7
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dokończenie ze str. 6
to jeszcze jeden element uzależniania rodziny od państwa. Jak
więc powinna wyglądać polityka
prorodzinna? Obecnie najbardziej znanym rozwiązaniem na
rzecz rodzin jest ulga podatkowa
na dzieci, przyjęta przez Sejm
w 2007 r., m.in. z inicjatywy
Prawicy Rzeczypospolitej Marka
Jurka. W jej ramach rodzic może
odpisać od podatku ponad 1100
zł na każde dziecko. Właśnie to
rozwiązanie wyznacza kierunek
myślenia o polityce prorodzinnej,
który powinien być realizowany.
Pieniądze wypracowane w rodzinie powinny w niej pozostać.
Obecnie prawie połowa zarobionych środków jest ściągana przez
państwo w formie podatku, opłat
na ZUS czy składki zdrowotnej.
Jeśli pracujemy za pensję, a takie
jest źródło dochodu większości
rodzin, to opodatkowanie sięga
nawet 80 proc., bowiem płacimy
jeszcze VAT, akcyzę za paliwo
i energię, ukryte w każdym towarze, oraz liczne inne ukryte
opłaty.
Jak wyglądałyby nasze finanse,
gdyby wszystkie wypracowane
środki zostały w rękach rodzin?
Wyobraźmy sobie rodzinę z dwójką dzieci, którymi opiekuje się
mama, a pracuje jedynie mąż. Jako
dyrektor prywatnej szkoły zarabia
ok. 4100 brutto. Po odliczeniu
podatku dochodowego, ZUS-u
i składki zdrowotnej do domu
przynosi ok. 2900 zł. Gdyby nie
płacił tylko tych obciążeń, przynosiłby do domu o ok. 1200 zł
więcej, a jeśli dodamy jeszcze 20
proc. kwoty brutto, którą musi
za niego do ZUS-u odprowadzać
pracodawca, to rodzina ta dysponowałaby budżetem bliskim
5000 złotych. Z tej kwoty rodzina sama decydowałaby, gdzie
i w jakiej wysokości płacić składkę
emerytalną, stać by ją było także
na zapłacenie tej składki za niepracującą zawodowo żonę, a także
składki zdrowotnej w wybranej
przez siebie placówce, np. prywatnej lecznicy, i jeszcze by zostało.



Uroczystości Katyńskie
Dnia Życia, którzy 24 marca chcą
zaprezentować nowe, prorodzinne
rozwiązania podatkowe, idące
właśnie w kierunku uwolnienia
finansów rodziny. – Nasz projekt
zakłada znaczne obniżanie obciążeń rodziny na rzecz państwa,
np. przez zmniejszenie podatków i zwiększanie kwot wolnych
w zależności od liczby dzieci
– ujawnia prezes Sapa, którego
fundacja jest współorganizatorem
Dnia. Taki kierunek myślenia popierają także ekonomiści. Ireneusz
Jabłoński, ekspert Centrum im.
Adama Smitha nie ma wątpliwości,
że to jedyna realna droga rozwiązania problemów prorodzinnych.
– Pensje pracujących członków
rodzin są obciążone podatkiem
dochodowym i siedmioma innymi składkami obowiązkowymi,
które są podatkami pokrewnymi.
Suma tych obciążeń w pierwszym
progu podatkowym stanowi od
80 do 85 proc. płacy netto. Dlatego najpierw, wraz ze wzrostem
liczby dzieci, należy udzielać
progresywnych ulg dla rodzin
w podatku dochodowym, a następnie zlikwidować inne obciążenia
– tłumaczy. Takie rozwiązanie
wymaga całkowitej zmiany myślenia o roli państwa. – Jeśli nie
płacilibyśmy żadnych środków
na rzecz państwa, nie moglibyśmy też oczekiwać z jego strony
pomocy socjalnej, ale w zamian
zyskiwalibyśmy podmiotowość
i autonomię – przekonuje Jabłoński.

W takim sposobie myślenia następuje absolutne zerwanie z państwem opiekuńczym, które, wydając dużo na emerytury czy pomoc
społeczną, w gruncie rzeczy jest
antyrodzinne, bo aby zrealizować
takie cele, musi odbierać środki
obywatelom. Rodzina, zamiast
sama decydować o swoim losie
i wydatkach, najpierw oddaje zarobione pieniądze państwu, a potem
musi je prosić o pomoc. Co więcej,
dziś w Polsce rodzicom odbiera się
dzieci, bo rodzina jest zbyt biedna.
Owszem, jest biedna, ale często
z powodu zbyt dużych obciążeń
ze strony państwa. Dlatego trzeba dążyć do autonomii rodziny
O tym, że nie jest to utopia, prze- w wymiarze ekonomicznym, ale
konują organizatorzy Narodowego także prawnym.
BŁ GN nr 10/2010
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Mszy św. będzie przewodniczył Bp Adam Szal. Apel Poległych prowadzi Wojsko.
Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Jarosławia.

Wychowanie to przestępstwo?
Z prof. Aleksandrem Nalaskowskim*, rozmawia Przemysław
Kucharczak
Ustawa wzbudzi falę pomówień
i donosów – mówi prof. Aleksander Nalaskowski
Przemysław Kucharczak: Rząd
twierdzi, że „przemoc w rodzinie” dotyczy aż połowy Polaków. Dowiedział się tego nie
ze statystyk policji i sądów,
ale... z badań opinii społecznej OBOP. Czy te wyniki naukowcy traktują poważnie?
Prof. Aleksander Nalaskowski:
– Nie. Na podstawie sondażu nie można kreować prawa.

będzie egzekwowalna, to tylko na
podstawie pomówień i donosów.
Także donosów samych dzieci,
które bardzo szybko się tego
nauczą; niewykluczone, że część
dzieci będzie wykorzystywała tę
ustawę przeciw własnym rodzicom. Również sąsiadom otwiera
ona furtkę do legalnej formy
donosu i dokuczliwości. Przypuśćmy, że sąsiad pomówi pana,
że pan bije dzieci. Nawet, jeśli
udowodni pan, że to nieprawda, to
i tak dotknie pana dokuczliwość w
postaci przesłuchań, protokołów,
wizyt policji. Przeżyje pan swoje.
Ta ustawa ma charakter wredny.

Może są inne dane o przemocy
domowej?
– Nie istnieją. Zresztą to jest
sprawa definiowania przemocy.
Zmuszanie dziecka, żeby nosiło
ciepłą kurtkę, podczas gdy ono
chce biegać z gołym pępkiem,
według rządowego projektu już
jest przemocą. Jeśli nie wypuścimy dziecka na dwór za karę, bo
nie przeczytało lektury, to jest to
utożsamiane z poniżaniem. Nie
wolno krytykować zachowań
seksualnych dzieci, nie wolno
stosować przemocy psychicznej,
czyli np. zmuszać go do pójścia na
majowe do kościoła albo na lekcje
do szkoły, bo przecież szkoła go
nudzi... Ta ustawa zabrania wychowania. Aż trudno tę ustawę komentować, ponieważ ja nie zajmuję się
problemami psychiatrycznymi.

W projekcie jest też całkowity
zakaz kar cielesnych. Czy jednak
pedagogika naprawdę uważa
delikatnego klapsa za niedopuszczalną metodę wychowawczą?
– Nie, pedagogika w ogóle o tym
nie mówi. Tu wiele zależy od bardzo indywidualnych sytuacji. Ja
dawałem moim dzieciom prztyczka w ucho, czasami chwytałem za
ramię i prowadziłem do pokoju,
żeby zmusić do posprzątania
bałaganu, który zresztą samo dziecko zrobiło. W opinii ideologów
z Wiejskiej ten symboliczny klaps
urasta do miary maltretowania,
dręczenia dziecka. W ten sposób
dochodzi do utożsamienia jakiegokolwiek wychowania z przestępstwem. Ustawa ma wszelkie cechy
ustawy mniejszościowej. Jakiś
margines, który rzeczywiście leje
i maltretuje dzieci, wpływa na resztę porządnych rodzin. Taką ustawę
mogli napisać tylko ludzie, którzy
albo nie mają własnych dzieci, albo
swoimi dziećmi się nie interesują.

Poradnik pracownika socjalnego, promowany przez Ministerstwo Pracy, już precyzuje tę
przemoc w rodzinie jako m.in.
krytykowanie, zawstydzanie,
ograniczanie kontaktów i kryty- * Dziekan Wydziału Nauk Pedakowanie zachowań seksualnych. gogicznych Uniwersytetu Miko– Ta ustawa ma charakter ideo- łaja Kopernika w Toruniu
logiczny i propagandowy. Jeśli
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W duchu Roku Kapłańskiego

20 lat

w naszej parafii

Kapłan – Poeta Ks. Jan Twardowski o swoim powołaniu napisze
... „Własnego Kapłaństwa się boję
Własnego Kapłaństwa się lękam
Przed własnym Kapłaństwem w proch padam
Przed własnym Kapłaństwem klękam” ...
Jan Paweł II określi Kapłaństwo jako „dar i tajemnicę”
O jakże tragiczne byłoby życie ludzi bez Kapłanów!
Dlatego dziś na rozmowie z Panem Bogiem dziękujemy
za Kapłanów obecnych wśród nas.
Czcigodny Księże Prałacie!
Proszę przyjąć duchowy dar modlitewnej pamięci i wdzięczności
za trudy Kapłańskiego życia, za wszelkie inicjatywy
w organizowaniu życia Parafii, za upiększanie naszej świątyni,
za troskę o wychowanie Młodzieży przez sport i kulturę chrześcijańską,
za każdą Mszę Świętą i Słowo Boże, za wszelką życzliwość
okazywaną Wielu ... a także mojej osobie. „Bóg zapłać!”
Modlitwą wdzięczności obejmuję również Przewielebnych
Księży Wikariuszy, którzy służą nam w konfesjonałach, przy ołtarzu,
w salach lekcyjnych, grupach Wspólnotowych a także seniorom
i chorym.
Jakże wielka jest godność Kapłana! Mocą Bożą rozgrzesza z win,
sprowadza Pana Jezusa na ołtarz i karmi dusze ludzi Chlebem Żywym.
Panie Jezu! Bądź uwielbiony za to, że powołujesz ciągle Kapłanów,
abyśmy nie ustali na drogach życia.
Niech będą Święci i mocni Twoją Świętością i Twoją mocą, pod Opieką
Niepokalanej Matki.

29 marca minęło 18 lat jak ks. Prałat Andrzej Surowiec przybył do
Parafii Chrystusa Króla jako nasz Proboszcz. Pamiętamy, że w latach
1982-84 był u nas również wikariuszem, czyli razem minęło 20 lat
pobytu wśród nas.
Czego dokonał i jak wspaniały jest obraz naszej parafii w diecezji
i w całej Polsce mogliśmy usłyszeć z ust pasterza Archidiecezji Ks.
Abpa Józefa Michalika, który określił naszą parafię jako wzorcową,
a echa w krajowej prasie i telewizji uzupełniają resztę. Mamy nadzieję,
że nasi parafianie potrafią to docenić i chętnie podejmą współodpowiedzialność za to dzieło.
Niedługo czeka nas jeszcze jeden piękny jubileusz. 8 czerwca ks.
Prałat będzie obchodził 30-lecie święceń kapłańskich. W odpowiedzi
na pytania wielu parafian jak powinna wyglądać oprawa uroczystości
i jaki chciałby prezent otrzymać, odpowiedział, że najpiękniejszym
prezentem będzie modlitwa i uroczysta liturgia Mszy św. Jubileuszowej z udziałem jak największej ilości parafian. Natomiast, jeżeli
ktoś chciałby na zasadzie zupełnej dobrowolności złożyć jakąś ofiarę,
to będzie ona przeznaczona – co do złotówki – na pomnik Ojca Św.
Jana Pawła II w Heluszu.
Niech więc wyrazem naszej wdzięczności dla Ks. Prałata będzie
obietnica naszej pamięci w modlitwie i hasło:
„Wszyscy budujemy pomnik Jana Pawła II”
oraz słowa listu skierowanego do ks. Prałata przez naszą parafiankę-seniorkę:
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Tak to było osiemnaście lat temu

Bp Ignacy Tokarczuk podczas pierwszej wizyty
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Ekspozycja pachnąca wiosną
O tym, że z naszej parafii promieniuje dobro nie trzeba nikogo
przekonywać. Duchowość religijna, atencja dla Chrystusa Króla i bł.
Kolpinga, rozmodlone środowisko parafialne i wszechobecna sztuka. To wizerunek miejsca, które nas najbardziej jednoczy. W marcu
artystyczne kreacje dzieci ze świetlicy po raz kolejny opuściły mury
„U Kolpinga”, aby dać się odkryć jarosławianom na nowo.
Każdy sposób budowania pięknych, katolickich postaw jest dobry,
jednak – gdy mamy na myśli dzieci – sprawa przedstawia się bardziej
dojrzale. Bo to i umiejętności w komunikacji są ważne i dar odkrywania potrzeb, talentów, niekiedy także - problemów. Takie poważne
i niezwykłe pomysły realizuje nasz ksiądz prałat Andrzej Surowiec.
Nie jest sam. W kręgu swoich współpracowników i sojuszników
ma ofiarnych wolontariuszy – nauczycieli, psychologów, muzyków,
pedagogów szkolnych, instruktorów tańca, entuzjastów poezji, fanatyków ( w dobrym tego słowa znaczeniu – przyp. HG) turystycznych
peregrynacji oraz plastyków, modelarzy, hafciarzy. Liczba mnoga
jest o tyle uzasadniona, ze niektórzy instruktorzy swoją dydaktyką
zapalają innych do pracy z najmłodszymi.
22 marca w Galerii „Rynek 6” Miejskiego Ośrodka Kultury
w naszym mieście odbył się wernisaż dziecięcych prac przygotowanych pod kierunkiem instruktorek. Jest tu obecna sekcja plastyczna,
która przyjęła nazwę „Tęczowa paletka”. Prowadzona jest przez
cenionego pedagoga, plastyka i instruktora Weronikę Kruk. Sekcja
modelarska, jak na precyzję przystało, nosi nazwę „Dokładność”.
Prowadzi ją mistrz konstrukcji miniaturowych modeli, świątyń, szopek itp. Jacek Kruk. Bardzo wiele uroku ma praca sekcji hafciarskiej
„Supełek” , którą kieruje instruktorka Janina Pysiak.
Wszystkie prace i kompozycje mają wysokie walory estetyczne.
Tu liczą się pomysły, wrażliwość i pracowitość dzieci. I tak jest
„U Kolpinga” od bardzo wielu lat. Działalność naszej świetlicy znana jest w kraju, a także za granicą. W czasach rozchwiania systemu
wartości i relacji wewnątrzrodzinnych obecność dzieci w świetlicy
właśnie - to niesienie dobra. Bo jak powiedział kiedyś poeta i duchowny ks. Jan Sochoń „dobro przychodzi do ludzi, którzy w nie
wierzą”. U nas - pod szczególną opieką Chrystusa Króla - miłość ,
dobroć i otwartość serc mają nie tylko wymiar duchowy. Pierwiastki
te racjonalizują się każdego dnia we wnętrzu świątyni i w świetlicy.
W miejscu, w którym obecność Patrona wyzwala szlachetne postawy.
Otwarcie ekspozycji zaszczycił swoją obecnością poseł dr Andrzej
Ćwierz . Wyraził słowa uznania dla cennej pracy wychowawczej
i kulturotwórczej. Troje dzieci z sekcji literackiej zaprezentowało
autorskie wiersze o wiośnie. Warto nadmienić, że przybyły także
panie prowadzące różnorodne sekcje, pani kierownik Basia Bąk,
dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury Teresa Piątek oraz miłośnicy
sztuk plastycznych z Jarosławia.
Prace w formie rysunków, wyklejanek i wydzieranek, miniaturowe
rekonstrukcje kościołów i zamków, serwety, pisanki, kompozycje wielkanocne – to wszystko można było podziwiać na tej, zorganizowanej
w Galerii „Rynek 6” już po raz trzeci, wystawie. To cenne doświadczenie dla najmłodszych artystów i ich opiekunów. Potwierdzeniem
ich uczestnictwa są starannie wydane katalogi.
Tekst i foto: Henryk Grymuza

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak, Maria Konopelska.
Pomoc pedagoga. Anna Welc - Kajder, Lidia Brodowicz, Lidia Przybylska, Sylwia Szwabowicz, Joanna Brudek, Agnieszka Buryło.
Pedagog wspierający. Krystyna Korecka, Katarzyna Gmyrek.
Psycholog: Monika Raróg.
Korepetycje:
matematyka:
- Krystyna Korecka (środa – godz. 16:00 – 18:00),
- Maria Konopelska (poniedziałek 15:30 – 17:00),
- Aneta Zgryźniak (środa – godz. 17:00 - 18:00),
- Michał Kud (środa);
j. polski:
- Anna Welc - Kajder (co drugi czwartek miesiąca – godz.
16:00 – 17:30),
zajęcia z logopedii:
- Anna Welc - Kajder (co drugi piątek miesiąca – godz. 16:00
– 17:30);
Radca prawny:
Maria Drabik - 30 III, 27 IV, 25 V - godz. 16.30.
Tomasz Oronowicz - 5 V - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
29 III
M. Krupa
K. Stopa
5 IV

Wtorek
30 III

6 IV

13 IV
Stażystki
20 IV
Stażystki
27 IV
Stażystki

Czwartek
1 IV

Piątek
2 IV

Przerwa świąteczna

Stażystki

Przerwa świąteczna
12 IV
T. Krępa
R. Osuch
I. Kiper
19 IV
G. Ziółek
M. Potoczny
26 IV
M. Krupa
K. Stopa

Środa
31 III

7 IV
K. Stopa
W. Polak
G. Sopel
14 IV

8 IV

9 IV

E. Czarnecka
A. Nykiel

Świetlica
nieczynna

15 IV

16 IV

M. Krupa
G. Ziółek

E. Czarnecka
A. Nykiel

E. Mazur
E. Waszczuk

21 IV
M. Krupa
M. Słowik
28 IV

22 IV
E. Czarnecka
A. Nykiel
29 IV
E. Czarnecka
A. Nykiel

23 IV
E. Mazur
E. Waszczuk
30 IV
E. Mazur
E. Waszczuk

Stażystki

Dzielenie się jajkiem w świetlicy „U Kolpinga„
8 kwietnia 2010 r. o godz. 16:30
„ Wielkanoc „
Za niedługo Wielkanoc, w tę piękną noc.
Ludzie się cieszą,
bo ozdoby
na Wielkanoc powieszą.
Dekorują pokoje,
kąty domowe.
Kurczaki, baranki,
zajączki, pisanki,
są w domu u mnie
i mojej koleżanki.
Okres Wielkiej Nocy, ma w sobie dużo mocy.
W dzień kwietniowy, ciepły i kolorowy, do
kościoła idziemy, i w koszyku niesiemy ozdoby wielkanocne.
Potem zasiadamy do stołu
z rodziną,
babcia zaprasza
z wesołą miną.
o Jezus Chrystus zmartwychwstał,
„Dzielimy się jajkiem!” każdy wstał.
A w poniedziałek ? wodne szaleństwo.
Oblej mamę, tatę,
brata siostrę.
Przecież to świąteczne żarty !
A jutro zagraj z nimi w karty.
/Wiktoria Skiba/

Chrystus Królem
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Zwiększenie tempa inwestycji na Heluszu

Już wkrótce zostanie odsłonięty amfiteatr przed Grotą Matki Bożej oraz zostaną podjęte dalsze prace przy ołtarzu polowym i zadaszeniu nad
nim. Przed amfiteatrem wykonamy z kamienia potężne gazony z płożącą się roślinnością i ze specjalną ławeczką, na której zostanie usytułowana
rzeźba Ojca Świętego Jana Pawła II. Po ukończeniu prac będzie to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w naszym regionie.

24 kwietnia

Wielka akcja montowania stacji
Drogi Krzyżowej

Prace remontowe prowadzone są wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Fundatorzy stacji
Duże stacje: I, II, XII, XIII, XIV
- ufundowali: Rodzina Słowików,
St. Frąc, I. Olczak, osoba anonimowa, WATKEM.

Małe stacje: od III do XI i XV
- ufundowali: rodzina Florków,
Ksiądz, Majcherów, rodziny:
Dzierżów, Bąków, Szczepanków,
Koreckich i Szumów oraz Chmielowców, Wspólnoty, pracownicy
parafialni oraz osoby indywidualnez parafii.
XV stacja będzie
w ołtarzu
polowym
- na to idą
ofiary od parafian.

Zapraszamy wszystkich !
Na sobotę 24 kwietnia potrzeba kilkadziesiąt osób, aby wykonać fundamenty pod XII i XIII stację, osadzić figury i wielki krzyż, zakopać krzyże
pod dziewięć mniejszych stacji, przykręcić do nich odlewy płaskorzeźb,
a na końcu dróżki pomiędzy stacjami wyłożyć płytkami chodnikowymi.
Dla chętnych na wyjazd będzie zamówiony specjalny autokar (można
też dojechać własnym samochodem). Aby dobrze skoordynować wszystkie prace, konieczne jest wcześniejsze zadeklarowanie swojej pomocy
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Bardzo liczymy na duży udział
mężczyzn.
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Chrystus Królem

Małgosia znowu mistrzynią

Ogłoszenia parafialne

1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Ofiary zbierane w czasie Gorzkich
Żali przeznaczone są na zakup kwiatów do Bożego Grobu.
2. Dziś Niedziela Męki Pańskiej,
czyli Niedziela Palmowa. Obrzęd
poświęcenia palm odbędzie się na
wszystkich Mszach św.
3. W poniedziałek (29 III) w garażu za plebanią będą wydawane
dary dla osób biednych i rodzin
pozostających w bardzo trudnej
sytuacji materialnej. Po mąkę
i cukier można zgłaszać się jutro
z dowodem osobistym w godz. od
10.00 do 12.00 i od 16.30 do 17.30.
Dary będzie rozdawała grupa charytatywna.
4. W poniedziałek (29 III)
o godz. 18.00 w czasie Mszy św.
ks. Abp Józef Michalik udzieli Sakramentu Bierzmowania uczniom
klas trzecich z Gimnazjum nr 1
w Jarosławiu.
5.W Wielką Środę (31 III) będzie wspólna Droga Krzyżowa
dla całego miasta o godz. 20.00
na trasie od O. Reformatów do
Ratusza. Już dziś zapraszamy
z lampionami. W czasie Drogi
Krzyżowej będziemy modlić się
o beatyfikację Jana Pawła II oraz
w intencji młodzieży.
6. W tym tygodniu wypada pierwszy
czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Odwiedziny u chorych będą w Wielki Piątek przed południem.
7. W Wielki Czwartek Msza
św. Wieczerzy Pańskiej będzie
Z dużym powodzeniem w minionym sezonie występowała drużyna II o godz. 18:00. Po niej przeniesienie
ligi tenisa stołowego z Parafialnego Klubu Kolping-Jarosław prowa- Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja
dzona przez trenera i jednocześnie zawodnika Kamila Dziukiewicza. do 22:00. Dyżury adoracji znajdują
Czwarte miejsce w tabeli zasługuje na pochwałę dla zawodników.
się w gazetce.
8. W czwartek na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, dzieci, które otrzymały
wielkopostne skarbonki Caritas złożą je osobiście w procesji z darami
jako swój dar ołtarza dla biednych.
Prosimy, aby dzieci przed Mszą
św. ustawiły się na środku kościoła
Dla I ligi sezon jeszcze trwa. Liczymy że się nie zawiedziemy !
i później sprawnie podchodziły do
ołtarza.
PKS KOLPING III - Arka Łętownia 10 : 4
IV Liga
9. W Wielki Piątek Droga KrzyPunkty: Żołyniak - 3,5, Głąb - 3,5, Cukierda - 2,5, Oziębło - 0,5.
żowa, Liturgia Słowa i Komunia św. rozpocznie się o godz.
17:30. W tym dniu Nowenna
do Miłosierdzia Bożego będzie
o godz. 22:00. W Wielki Piątek
obowiązuje post ścisły i nie ma od
niego dyspensy. Adoracja do godz.
24:00.
10. Ofiary zebrane przy adoracji
Krzyża Świętego w Wielki Piątek
oraz przy Bożym Grobie są przeznaczone na renowację zabytków
w Ziemi Świętej.
11. W Wielką Sobotę święcenie
pokarmów co pół godziny od godz.
8:30 do godz. 13:00. O godzinie
19:00 Liturgia Światła i Msza
św. (przynosimy ze sobą świece
i gromadzimy się przy ognisku na
placu kościelnym), a o godz. 21:30
„Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu”
Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
W Wielką Sobotę post nie obowią- numer KRS – 0000033774

W dniach 9-13.03.2010 r. UMGKS „Nafta” Krosno zorganizował
XVIII edycję zawodów strzeleckich Memoriał im. Jana Barana. Udział
w nich wzięło ponad 150 zawodników z województw południowej
Polski. W konkurencji karabinu pneumatycznego seniorek I miejsce
zajęła Małgorzata Szymczycha z PKS Kolping Jarosław, otrzymując
jednocześnie po raz czwarty tytuł Mistrzyni Podkarpacia 2009.

Sukcesy i porażki w tenisie

II liga

I liga

zuje, 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.
12. Od Wielkiego Czwartku do Soboty nie będzie Mszy św. porannej.
13. 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.
14. Zmiana Tajemnic Różańcowych
i zebranie Koła Misyjnego będzie
tydzień po świętach.
15. W kiosku można nabyć wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas.
16. Dyżur do sprzątania kościoła jest
wewnątrz gazetki.
17. W związku ze Świętami nasza
świetlica oraz biblioteka będą nieczynne od Wielkiej Środy (31 III)
do wtorku po Wielkanocy (6 IV)
włącznie.
18. Bezinteresowna pomoc przy
wypełnianiu PIT-ów do Urzędu Skarbowego odbywa się
w Sali komputerowej i lustrzanej
codziennie w godz. 16.00-17.30
za wyjątkiem czasu świątecznej
przerwy.
19. Świąteczną prasę należy odbierać w kiosku do Wielkiego Piątku
włącznie. Prasa jest już w kiosku
od wtorku.
20. Ciągle jeszcze prosimy
o deklaracje przyjęcia młodzieży, księży i kleryków na noclegi
z okazji Dnia Młodych. Za dotychczasowe deklaracje bardzo
dziękujemy.
21. Postarajmy się, aby gazetka znalazła się w każdym naszym domu.
22. W związku z wielkimi uroczystościami w Jarosławiu pod hasłem
„Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej” – liczymy, że
cała nasza parafialna młodzież
weźmie w nich udział i dlatego
prosimy, aby wszyscy uczniowie gimnazjum i szkół średnich
do najbliższej środy zapisali się
u któregoś z naszych księży lub w
kancelarii parafialnej, aby mogli
otrzymać specjalne przewodniki
i ciekawe pamiątki.
23. Dziś po każdej Mszy św.
w KCK można obejrzeć wystawę
Palm i ozdób wielkanocnych – serdecznie zapraszamy.
24. W Poniedziałek Wielkanocny
porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. O godz. 17:30 nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego.
25. W najbliższy czwartek po Świętach w świetlicy charytatywnej
„U Kolpinga” będzie dzielenie się
jajkiem wielkanocnym. Zapraszamy
dzieci, rodziców, wychowawców
i wolontariuszy.

Chrystus Królem

Jan Paweł II - pamiętamy
2 kwietnia 2005 roku Ojciec
Święty Jan Paweł II powrócił
do domu Ojca. Dziś mija pięć
lat od tego momentu. W Polsce
i na świecie przeżywamy jeszcze
raz tę chwilę, modląc się i wspominając Wielkiego Papieża. Za
czym tęsknimy po pięciu latach?
Czy jesteśmy świadomi, jakie
znaczenie miał pontyfikat Jana
Pawła II?

świętości. Przez liczne beatyfikacje i kanonizacje, na przykładach
konkretnych osób ukazywał, że
osiągnięcie świętości jest realne
dla zwykłego śmiertelnika. Prze
konywał jednak głównie własnym
życiem, zachęcał osobistym przykładem. Promieniowanie świętości
cechowało cały Jego pontyfikat,
odczuwalne było w kontaktach z
bliźnimi, w modlitwie, pracy, cierpieniu i w radości. Teraz trwamy
„0 godzinie 21.37 nasz Ojciec w oczekiwaniu na wyniesienie na
Święty powrócił do domu Ojca” ołtarze polskiego Ojca Świętego.
- powiedział przez łzy arcybiskup Leonardo Sandri, zastępca Ostatnia faza beatyfikacji
watykańskiego sekretarza stanu,
sześćdziesięciu tysiącom ludzi Proces beatyfikacyjny Jana Pawła
zebranych na modlitwie na placu II znajduje się w ostatniej fazie.
św. Piotra. Na wieść o śmierci 19 grudnia 2009 roku Benedykt
Papieża wielu ludzi zaczęło płakać. XVI złożył podpis pod dekretem
W kościołach w całej Polsce za- o heroiczności Jego cnót. Tym
brzmiały dzwony. Zadzwonił m.in. samym pozostało już tylko dochokrakowski dzwon Zygmunta, który dzenie kanoniczne w sprawie cudu,
bije tylko chwilach szczególnie przypisywanego wstawiennictwu
ważnych dla Polski. W wielu kra kandydata na ołtarze, czyli obrajach ogłoszono żałoby narodowe. dy lekarzy a następnie teologów
Świat nie widział nigdy wcześniej i kardynałów.
takiej rozpaczy.
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doświadczeń dzieciństwa, młodości, II wojny światowej. Wykazywał się ogromną dbałością
o człowieczeństwo, kształtowane
przez rozwój duchowy i intelektualny. Już za życia pokazał, że
wbrew powszechnej laicyzacji i
zagubieniu człowieka we współczesnym świecie można być świętym, powierzając się Bogu.

Módlmy się o rychłe wynie
sienie na ołtarze zmarłego Papieża.
Modlitwa oznacza nie tylko emocjonalną pamięć o Janie Pawle II,
ale ma również głębszą wymowę
- wymowę świętości Jego życia
i słowa, która zasługuje na szcze
gólną uwagę.
jt Nasza Droga

Okno

gdzie świętych Ojców panowanie
krzyżem znaczyło świata drogi.
Bądź pozdrowione okno
apostolskiego pałacu,
skąd Biała postać drżącą ręką
błogosławiła „Miastu i Światu”.
Wiatr poruszył zasłoną
gołąb przysiadł na parapecie,
w puste okno, oczy zapatrzone
a ptak zasmucony odleciał…

Bądź pozdrowiona Italio
słońca i winnic kraino,
błękitów lśniących jak emalia
historii ukrytej w kamieniu.
Bądź pozdrowiony Rzymie
Wieczne Miasto – Piotrowa stolico,
pradawnych dziejów
niezgłębiona tajemnico.
Błogosławiony jesteś Watykanie,
błogosławione twoje progi,

Jadwiga Sibiga

W rocznicę śmierci Jana Pawła II

Wszyscy fundujemy
pomnik Jana Pawła II
Możesz
pomóc
przez
ofiarę

Papież i młodzież
„Szukałem Was, Wy teraz przyszli
ście do mnie. Za to Wam dziękuję”
- to były ostatnie słowa Papieża,
które skierował do młodzieży. Młodzi ludzie, uczniowie i studenci, na
wiadomość o śmierci Jana Pawła II
spontanicznie gromadzili się na
Mszach św. i nocnych czuwaniach.
To właśnie młodzi byli dla Niego
szczególnie drodzy. Zawsze kierował do nich kilka słów i specjalne
pozdrowienia. Potrafił nawiązać
z młodzieżą wyjątkową więź. Nigdy żaden kapłan nie zjednał tyle
osób w wierze. Aby opisać żywą
reakcję na śmierć ukochanego
Papieża, zaczęto mówić nawet o
„Pokoleniu Jana Pawła II”. Wiąże
się to z 27 latami pontyfikatu, pod
czas których Papież przywiązywał
szczególną wagę do spotkań z
młodzieżą.
Papież i świętość

Wbrew wcześniejszym spekulacjom 17 października, dzień po 32.
rocznicy wyboru Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrowa, nie odbędzie
się Jego beatyfikacja. Wyklucza
to zaplanowana na ten sam dzień
kanonizacja sześciu błogosławio
nych. Zdaniem znanych watykanistów beatyfikacja papieża
Polaka miałaby nastąpić dopiero
w kwietniu 2011 roku. Datę 17
października jako prawdopodobny
termin beatyfikacji Jana Pawła II
podawano w mediach wyłącznie
nieoficjalnie, biorąc pod uwagę
przypadającą dzień wcześniej
32. rocznicę Jego wyboru. We
włoskiej prasie pojawiła się także
data 10 października, ale zdaniem
obserwatorów należy ją wykluczyć, gdyż tego dnia w Watykanie
rozpocznie się Synod biskupów dla
Bliskiego Wschodu.
Pamiętajmy o modlitwie

Jan Paweł II był otwarty na
Jan Paweł II stale zachęcał do ludzkie sprawy pomimo trudnych

Projekt
z gliny

Pomnik zostanie odlany z żywic
epoksydowych odpornych na
różne warunki atmosferyczne.
Stanie on przed Grotą Matki Bożej
w Heluszu (a raczej zasiądzie na
ławeczce) i zostanie poświęcony
w czasie Pikniku 29 maja przez
Abpa Józefa Michalika. Każdy
może mieć w nim swoją cząstkę,
a później każdy będzie mógł usiąść
obok Ojca Świętego.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 28 III 10 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - B. Pajda, R. Rusinkiewicz, M. Siry, A. Sopel,
S. Strójwąs, A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak,
M. Łakomski.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny

Niedziela Wielkanocna
Niedziela 4 IV 10 GRUPA I
Poniedziałek Wielkanocny
Niedziela 5 IV 10 GRUPA II
Niedziela 11 IV 10 GRUPA I
Zapowiedzi przedślubne
Tadeusz Mieczysław BARSZCZAK
s. Mariana i Emilii
zam. Świebodna
Wioletta Ewa SYKAŁA
c. Władysława i Danieli
zam. Jarosław, ul. Morawska
Krzysztof CICHOWLAZ
s. Ryszarda i Krystyny
zam. Boratyn
Liliana KASJAN
c. Antoniego i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów

Dziękujemy

za piękne rekolekcje

Rekolekcje prowadził ks. Tadeusz Lubiatowski ze Zgromadzenia Misjonarzy
św. Wincentego a Paulo.
Dyżury do sprzątania kościoła

1 IV (środa wieczorem)
os. Kombatantów bl. 10 m. 3751
3 IV (sobota wieczorem)
os. Kombatantów bl. 11 m. 1-15
6 IV (wtorek wieczorem)
os. Kombatantów bl.11. m. 1630
10 IV (sobota wieczorek ok.
21.00)
os. Kombatantów bl. 11 m. 3145

28.03.05 – Grzegorz i Katarzyna T.
29.03.08 – Sylwester i Monika C.
31.03.86 – Dariusz i Jolanta Cz.
04.04.83 – Ryszard i Halina L.
06.04.02 – Krzysztof i Agata R.
06.04.02 – Maciej i Marta M.
08.04.85 – Wiesław i Wiesława I.
08.04.85 – Tadeusz i Anna S.
08.04.89 – Jerzy i Renata J.
08.04.96 – Witold i Agnieszka S.
08.04.96 – Marek i Barbara M.
09.04.83 – Marek i Marta D.
09.04 94 – Jacek i Katarzyna J.
09.04.94 – Dariusz i Ewa S.
09.04.94 – Wojciech i Bożena T.
09.04.94 – Jan i Barbara K.
09.04.05 – Łukasz i Katarzyna J.
10.04.99 – Adam i Katarzyna B.
10.04.99 – Dariusz i Jolanta M.
12.04.93 – Piotr i Bogusława K.
12.04.97 – Tadeusz i Jolanta G.
13.04.85 – Adam i Beata N.
13.04.02 – Grzegorz i Eliza S.
16.04.90 – Andrzej i Anna K.
16.04.94 – Witold i Elżbieta B.
16.04.94 – Adam i Małgorzata Sz.
17.04.82 – Józef i Małgorzata B.
17.04.82 – Krzysztof i Krystyna K.
17.04.93 – Daniel i Barbara K.

w rocznicę śmierci:
29.03.83 – Marian Wąsacz
29.03.84 – Józef Wawro

7:00

9:30

O Boże błogosł. z okazji imienin dla
Kazimiery.

18:00

11:00

+ Regina (28).

w godz. 16.00 - 17.30
Sala komputerowa
w podziemiach Kościoła
29.03.84 – Stanisław Machura
28.03.86 – Franciszka Oronowicz
28.03.88 – Augustyn Mrozowicz
28.03.99 – Janina Krzan
29.03.00 – Helena Kuca
14.04.85 – Bogusław Weland
17.04.85 – Łukasz Dziuba
04.04.86 – Maria Sroka
15.04.87 – Antoni Plęs
12.04.89 – Eugeniusz Dorota
17.04.89 – Bronisław Kardaszewski
01.04.91 – Józef Plęs
01.04.91 – Leokadia Szalast
06.04.91 – Jan Barski
09.04.91 – Jerzy Stanios
10.04.93 – Antoni Sikora
01.04.95 – Józefa Kiełt
17.04.95 – Jan Grabowski
12.04.96 – Stanisław Janiec
15.04.96 – Maria Kaczorowska
12.04.97 – Helena Rusak
03.04.01 – Józef Zawada
11.04.01 – Aniela Lemiech
13.04.01 – Heronim Drabik
16.04.01 – Władysława Wysocka
09.04.02 – Józef Bałabaj
01.04.03 – Irena Potoczna
14.04.03 – Stanisława Jasiewicz
16.04.03 – Józef Jastrzębski
15.04.04 – Jan Długosz
13.04.06 – Franciszka Szustopol
11.04.07 – Jan Helon
01.04.08 – Franciszka Czereba
11.04.08 – Maria Wróbel

1) + Józef (8).
2) + Aniela (8).
Nie ma Mszy św.
Sobota 10 IV

12:15

++ Maria, Józef, Antoni.

16:00

+ Stanisław (28).

18:00

Za parafian.

8:00

+ Józef (10).

7:00

1) + Stanisław (29).
2) +Regina (29).
3) ++ Maria i Józef oraz Maria.

9:30

O błogosł. Boże dla Leny

Za bierzmowanych.

12:15

Nie ma Mszy św.

16:00

+ Maria Wróbel w 2 roczn. śmierci.

18:00

+ Aniela (10).

7:00

1) + Józef (11).
2) + Aniela (11).

18:00

1) + Jan w 15 roczn. śmierci.
2) + Stanisław w 14 roczn. śmierci.

7:00

1) + Józef (12).
2) + Aniela (12).

18:00

1) + Jan w 3 roczn. śmierci.
2) ++ Katarzyna i Konstanty.

7:00

1) + Aniela (13).
2) + Stanisław Jasiewicz w 7 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Józef (13).
2) + Anna Kondziołka (od 3 klatki).

7:00

1) + Józef (14).
2) + Aniela (14).

18:00

++ Tekla, Mieczysław.

7:00

1) + Józef (15).
2) + Aniela (15).

18:00

Wtorek 30 III
7:00

1) + Stanisław (koniec greg.).
2) ++ Józef Kubiak, Ryszard Rakoczy.

18:00

1) + Regina (koniec greg.).
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa 31 III

7:00

1) + O spokój duszy Józefa.
2) + O dar życia wiecznego dla
Józefa.

18:00

1) + Józef Homa w 18 roczn.
śmierci.
2) + Anna Kondziołka (int. od sąsiadów z VIII kl.).
Czwartek 1 IV

18:00

1) + Józef Sawa (począt. greg.).
2) Za kapłanów z naszej parafii od
Róży św. Faustyny, Akcji Katolickiej,
Bractwa Najśw. Sakramentu.
3) + Aniela Łuc (począt. greg.).
Piątek 2 IV
Nie ma Mszy św.

Dyżur - pomoc
w wypełnianiu PIT-ów
do Wielkiej Środy
i po świętach od środy

Piątek 9 IV

+ Maria Kud w 3 roczn. śmierci.

Poniedziałek 29 III

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

Niedziela 28 III
8:00

7:00
18:00

1) + Józef (2).
2) Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosł., opiekę
MB w roczn. urodzin dla Adeli.
3) + Maria w 18 roczn. śmierci.
4) + Aniela (2).
Niedziela 4 IV

Nie ma Mszy św.
Niedziela 11 IV

11:00

Nie ma Mszy św.

Poniedziałek 12 IV

Wtorek 13 IV

Środa 14 IV

Czwartek 15 IV

Sobota 3 IV

19:00

1) + Józef (9).
2) + Aniela (9).

Piątek 16 IV

1) + Józef (3).
2) + Aniela Lemiech w roczn.
śmierci.
3) Za parafian.

18:00

9:30

+ Eugeniusz w 22 roczn. śmierci.

7:00

1) + Józef (16).
2) + Aniela (16).

11:00

++ Ryszard, Wiktoria, Józef.

12:15

+ Marian w 28 roczn. śmierci.

18:00

1) + Stanisław.
2) O zdrowie i Boże błogosł. dla
Sylwii z okazji 18 roczn. urodzin.

16:00

+ Aniela (3).
8:00

++ Zmarli z Róży św. Józefa: Władysław, Michał, Józef, Tadeusz.

9:30

Za parafian.

11:00

+ Hieronim Drabik.

12:15

+ Aniela (17).

16:00

+ Józef (17).
+ Leszek Wyglądalski w 6 roczn.
śmierci.

6:00

18:00

Nie ma Mszy św.
Poniedziałek 5 IV

Sobota 17 IV

Niedziela 18 IV

8:00

+ Józef (4).

9:30

+ Marian.

11:00

O dary Ducha Św. i opiekę Bożą
w życiowych wyborach dla Ani
w 18 roczn. urodzin.

12:15

+ Salomea Szynal w 2 roczn.
śmierci.

18:00

16:00

+ Irena Piekuś (od sąsiadów z 1
i 2 klatki).

18:00

+ Aniela (4).

Dziękujemy za dodatkowe ofiary
na stacje Drogi Krzyżowej:

Wtorek 6 IV
7:00

1) + Józef (5).
2) + Aniela (5).

18:00

1) ++ Stanisław Kraus w 10 roczn.
śmierci, Jan Szczykutowicz w 33
roczn. śmierci.
2) + Anna Kondziołka (od 5 klatki).

7:00

1) + Józef (6).
2) + Aniela (6).

18:00

1) Za misje i misjonarzy.
+ Tadeusz.

7:00

1) + Józef (7).
2) + Aniela (7).

18:00

1) + Anna Kondziołka (od 4 klatki).
2) ++ Janina, Jan, Tadeusz Podgórscy.

Środa 7 IV

Czwartek 8 IV

A. Ćwierz, Chmielowiec,
H. i M. Plasło, M. i B. Słysz.
Razem - 2850 zł.
D z i ę k u j e m y ...
za sprzątanie kościoła:
20.03.2010 r. os. Kombatantów
bl. 9 m: 16-25. Sprzątali: Zmysłowska, Wójcikiewicz, Seremet,
Szumigraj, Sobczak, Gliniany,
Niemczycka. Razem - 85 zł na
środki czystości i kwiaty.
22.03.2010 r. os. Kombatantów
bl. 10 m: 1-12. Sprzątali: Sawińska (2 os.), Zięba, Hudycz,
Budzińska, Przepłata, Mazur.
Razem – 55 zł na środki czystości
i kwiaty.

Chrystus Królem
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Chrystus Królem

