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Na Święta Wielkanocne życzymy obfitości Bożych
łask. Niech Zmartwychwstały Pan sprawi, byśmy z mocą,
zaufaniem i radością dzielili się Jego żywą Ewangelią –
Dobrą Nowiną – ze wszystkimi, których Bóg daje nam
spotkać na drodze życia.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
i radosnego Alleluja!

ks. Andrzej Surowiec
Proboszcz

ks. Grzegorz Gładysz
ks. Mateusz Berdechowski
ks. Rafał Wójtowicz
ks. Krzysztof Majder
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Niedziela Palmowa
W Niedzielę Palmową w Ko- się podczas liturgii Wiel- Uroczystość ma wymowę
ściele katolickim rozpoczyna kiego Piątku). W ten sposób radosną, gdyż rozpoczyna
się Wielki Tydzień. Liturgia Kościół podkreśla, że triumf ciąg wydarzeń, przez któtego 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, według jednego
z 3 Ewangelistów: Mateusza,
Marka lub Łukasza (Mękę
Pańską wg św. Jana czyta

ją się wzajemnie - chwała
i radość tworzą nierozdzielną
całość z cierpieniem; w męce
zapowiedziane jest zmartwychwstanie i zbawienie.
Udział w liturgii Niedzieli
Palmowej oznacza zgodę
na krzyż, cierpienie z Chrystusem oraz na taką, a nie
inną drogę życia. 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. Wtykano także palmy na pola, aby
Pan Bóg strzegł zasiewów
Chrystusa i Jego Ofiara są re dokonało się zbawienie i plonów przed gradem, suszą
ze sobą nierozerwalnie zwią- świata. Chrześcijańskie ta- i nadmiernym deszczem.
jemnice wiary przenikazane.

y
m
Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu przedszkolaków.
a
sz
a
r
p
Niedziela Palmowa g. 18.00 w KCK
Za

!

Dzieci zostały przygotowane przez s. Honoratę
(Niepokalankę).
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Kilka tysięcy osób na miejskiej Drodze Krzyżowej
Od kilku lat, przed świętami Wielkiej Nocy, organizujemy Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. W tym roku,
13 marca uczestniczyło w niej 2-3 tys. wiernych, którzy przy blasku świec, rozpoczęli rozważania Męki Pańskiej przed
Kościołem NMP Królowej Polski, z ostatnią stacją na Placu ks. Piotra Skargi, przed Kolegiatą.
- Droga to symbol człowieczego powołania. Człowiek nie może wrosnąć korzeniami, nie może stać, ma iść. Jeżeli zaś
ma iść za Chrystusem (...) potrzebuje tak jak On przejść Drogę Krzyżową, drogę cierpienia i wyrzeczenia, tylko wtedy
kroczenie za Chrystusem stanie się prawdziwą drogą duchowej przemiany - mówił główny organizator ks. prałat Andrzej
Surowiec, archiprezbiter jarosławski rozpoczynając rozważania Męki Pańskiej.
W nabożeństwie razem z mieszkańcami miasta i powiatu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych parafii, siostry
zakonne, służby mundurowe, samorządowcy oraz studenci. W tym roku rozważania stacji Męki Pańskiej nawiązywały
do życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II, którego 10 rocznicę śmierci obchodzimy 2 kwietnia br.
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Przez Bierzmowanie do większej dojrzałości
Po trzyletnim cyklu przygotowań i końcowym egzaminie, do bierzmowania przystąpią następujące osoby: Konrad Bąk, Norbert Chrunik, Michał Cieślak, Eryk
Czarniecki, Piotr Danilczuk, Natalia Darkowska, Aneta Dąbrowska, Dominika
Dąbrowska, Gracjan Dula, Monika Fil, Paweł Gdyk, Eryk Gilarski, Arkadiusz
Grzyb, Agnieszka Gwóźdź, Aleksandra Hejsak, Adrian Kowal, Paulina Krupa,
Aleksandra Lotycz, Nikoletta Łysik, Marta Malec, Patryk Midura, Piotr Mroczka,
Magdalena Oronowicz, Julia Pawlus, Dawid Rokoszyński, Sławomir Sikora,
Urszula Sobiecka, Adrianna Socha, Natalia Socha, Maciej Soszyński, Kacper
Stoltman, Konrad Tomas, Adrian Trojnar, Krystian Trysła, Dawid Usiądek,
Wiktoria Wierzbicka, Konrad Wołoszyn, Rafał Zaborowski.
Bierzmowanie odbędzie się 30 marca, a udzieli go Abp Józef Michalik.

Dar Ołtarza

Większość naszych uczniów klas trzecich z Gimnazjum w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu Bierzmowania odbyła trzydniowe rekolekcje
w Heluszu.

Chrystus Królem

1 kwietnia
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godz. 20.00

Marsz
Światła
Wspólną inicjatywą Duszpasterzy, Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Starosty Jarosławskiego będzie uroczystość „W hołdzie dla św. Jana Pawła II”, Honorowego Obywatela Jarosławia, w postaci Marszu Światła
z Różańcem na trasie Starostwo - Ratusz. Marsz odbędzie się w środę 1 kwietnia o godz. 20.00. Poprowadzi
go bp Adam Szal. Zbieramy się przed kościołem O. Reformatów i przynosimy ze sobą lampiony, które będziemy
mogli ułożyć na Rynku w postaci dużego płonącego krzyża i napisu JPII. Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Jarosławia i okolic. Wydaje się, że szczególną potrzebą naszego czasu jest modlitwa przez wstawiennictwo
św. Jana Pawła II w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie. Wyrazem naszego szacunku i miłości dla
św. Jana Pawła II niech będzie obecność w Marszu Światła 1 kwietnia o godz. 20.00 i wspólna modlitwa ulicami miasta Jarosławia.
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Krótki przewodnik po TRIDUUM PASCHALNYM

Czas trwający od Niedzieli Palmowej do pierwszych nieszporów Niedzieli Wielkanocnej nazywany jest Wielkim Tygodniem. Tradycja tygodnia bezpośrednio poprzedzającego Wielkanoc ukształtowała się dopiero w IV wieku i stopniowo
przybierała znany nam obecnie kształt. W tym okresie Kościół rozważa najważniejsze zdarzenia składające się na historię
zbawienia. Symbolika wydarzeń Wielkiego Tygodnia jest bogata i wymowna. W tym czasie Kościół wspomina triumfalny
wjazd Jezusa do Jerozolimy, ostatnie polemiki ze starszyzną żydowską, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy,
Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz kapłaństwa, mękę Pańską, śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa. Liturgia Wielkiego Tygodnia ma na celu pomóc chrześcijanom w głębszym przeżyciu tajemnicy zbawienia.
Wielki Tydzień obejmuje siedem dni i wszystkie one mają szczególne znaczenie w liturgii, nie tylko te, które składają
się na Triduum Paschalne. W okresie Wielkiego Tygodnia nie obchodzi się żadnych uroczystości ani wspomnień, które
przenoszone są na czas po Wielkanocy.

WIELKI CZWARTEK
Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorną Mszą
Świętą odprawianą w Wielki
Czwartek. Upamiętnia ona
wydarzenia z Wieczernika,
jakimi były ustanowienia
Eucharystii oraz sakramentu
kapłaństwa. Nawiązują do
tego czytania liturgiczne zaczerpnięte z Księgi Wyjścia
(12,1-8.11-14) i Pierwszego

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

ks. Grzegorz
Gładysz
wikariusz

Listu św. Pawła do Koryntian (11,23-26) oraz ewangelia z Ewangelii św. Jana
(13,1-15). Pierwsze czytanie mówi o genezie święta
Paschy. Izraelici zgodnie
z poleceniem przekazanym
im przez Mojżesza tuż przed
ucieczką z Egiptu spożywali
baranka, którego krwi użyli
do oznaczenia domów, co
ustrzegło ich przed ostatnią
plagą egipską. Żydzi spożywali paschę na pamiątkę
wyjścia z Egiptu i zawarcia
z Bogiem przymierza na Synaju. Jezus nadał tej uczcie
nowy sens. Mówi o tym
drugie czytanie, które zaczerpnięte jest z Pierwszego
Listu do Koryntian. Nato-

miast ewangelia przypomina o tym, jak Jezus obmył
nogi Dwunastu. Chrystus
pochylając się nad swoimi
uczniami pozostawił przykład dla wszystkich, którzy
w Kościele sprawują władzę. Powinni oni pamiętać
o tym, że wszelkie przewodzenie w Kościele winno
być przepełnione miłością

ks. Rafał
Wójtowicz
wikariusz

ks. Mateusz
Berdechowski
wikariusz

ks. Krzysztof
Majder
Kapelan
Szpitala

i pokorą. Dla upamiętnienia
opisanego w Ewangelii wydarzenia w wielu parafiach
kapłani obmywają nogi wybranym parafianom. Piękny
przykład służby bliźnim,
szczególnie zagubionym

i grzesznym, dał papież Benedykt XVI, który w 2007
roku odwiedził więzienie
dla nieletnich Casal del
Marmo położone na peryferiach Rzymu. Odprawił
Mszę Świętą, podczas której
obmył nogi odbywającym
tam karę więźniom. Wcześniej tę placówkę penitencjarną odwiedził Jan Paweł
II, niosąc osadzonym taką
samą posługę.
Wraz z zakończeniem ceremonii Wielkiego Czwartku
Najświętszy Sakrament zostaje przeniesione do ciemnicy. Wierni rozpamiętują
wówczas modlitwę Zbawiciela w Ogrodzie Oliwnym,
Jego zdradzieckie pojmanie
oraz pierwsze przesłuchanie. Symbolika wystro-

ju kościoła podczas tego
dnia wprowadza wiernych
w misterium Męki Pańskiej:
tabernakulum zostaje opróżnione i otwarte, wieczna
lampka zgaszona, a ołtarz,
na którym sprawowana jest
Najświętsza Ofiara, zostaje
obnażony i pusty. Adoracja
Najświętszego Sakramentu
w ciemnicy rozpoczyna
się w czwartek wieczorem
i trwa do momentu przeniesienia Pana Jezusa do
grobu.
Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Wielki Czwartek
18:00 – Msza Święta
do godz. 22:00 – Adoracja
w ciemnicy

WIELKI PIĄTEK
Drugi dzień Triduum Paschalnego jest czasem powagi, żałoby, smutku, pokuty i skupienia. Wierni
rozpamiętują wówczas mękę
i śmierć Pana Jezusa. Zasłonięty kirem krzyż oraz puste tabernakulum potęgują
uczucie smutku oraz żałoby
związanej z męką i śmiercią
Zbawiciela. Tego dnia nie
odprawia się Mszy Świętej,
a w kościołach odbywa się
spowiedź święta, Droga
krzyżowa oraz adoracja
Najświętszego Sakramentu
w ciemnicy. Późnym popołudniem sprawowany jest
najważniejszy obrzęd Wielkiego Piątku - Liturgia Męki
Pańskiej. Rozpoczyna się

ona w zupełnej ciszy. Wejście kapłana i ministrantów
nie jest poprzedzone ani modlitwą, ani śpiewem pieśni.
Kapłan pada na twarz przed
ołtarzem (gest ten zwany
jest prostracją) i pogrąża
się w milczącej modlitwie.

Następnie rozpoczyna się
liturgia słowa upamiętniająca mękę Pańską. Po niej
ma miejsce najważniejszy
element liturgii wielko-

Triduum Paschalne

odkupienia.

piątkowej - adoracja krzyża.
Krucyfiksy, które od dwóch
tygodni były zasłonięte,
w tym dniu zostają ponownie ukazane wiernym.
Celebrans, pozostali kapłani,
a następnie wierni podchodzą

Po adoracji krzyża wierni
przyjmują Komunię Świętą.
Ponieważ w Wielki Piątek
nie sprawuje się Eucharystii,
wiernym rozdawane jest Ciało Chrystusa konsekrowane
poprzedniego dnia.
Liturgię Wielkiego Piątku kończy przeniesienie
Najświętszego Sakramentu
z ciemnicy do tzw. Grobu
Pańskiego upamiętniające
wydarzenie zdjęcia z krzyża
i złożenia do grobu ciała
Chrystusa. Od tego momentu
przez następny dzień wierni
adorują Najświętszy Sakrament.

Wielki Piątek to jedyny okres
w kościele, kiedy nie sprado krzyża, aby poprzez przy- wuje się Mszy Świętej.
klękniecie oraz symboliczny
pocałunek wyrazić przyjęcie
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;

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

WIELKA SOBOTA
Wielka Sobota obchodzona
jest jako dzień błogosławieństwa, święci się wówczas
ogień, wodę i pokarmy. To
również czas na refleksję,
wierni przez cały dzień adorują ciało Chrystusa (Najświętszy Sakrament) przeniesione do grobu.

Błogosławieństwo pokarmów, które trafią na wielkanocny stół, jest dawną tradycją. Początków tego obrzędu
możemy doszukiwać się we
wczesnochrześcijańskim
obyczaju składania ofiar,
przede wszystkim z pierwocin (pierwszych plonów).

O tej tradycji wspomina
już Hipolit (II/III wiek), ale
pierwsze formuły błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych pojawiły się dopiero
w VIII wieku. Do Polski
zwyczaj ten przywędrował
w XIV wieku. Początkowo
święcono całość pożywienia, które miało być spożyte
w Niedzielę Wielkanocną,
obecnie ilość poświęconych
pokarmów jest symboliczna.
W polskich kościołach błogosławieństwo pokarmów
rozpoczyna się w godzinach porannych. Kapłani na
specjalnych nabożeństwach
błogosławią koszyczki wielkanocne. Każdy pokarm
znajdujący się w koszyczku
posiada głęboką symbolikę,
a również i bogate walory
smakowe.

Chrystus Królem
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ment liturgii paschalnej, są
one znakiem zaówno oczyszczenia, nieśmiertelności,
jak i życia wiecznego. Ceremonia poświęcenia ognia
rozpoczyna się wieczorem,
kapłani święcą ogniska rozniecone na kościelnych dziedzińcach. Od poświęconego
ognia odpalany jest paschał.
Prowadzący liturgię kreśli
na paschale znak krzyża,
greckie litery Alfa i Omega,
cyfry bieżącego roku oraz
umieszcza na świecy pięć
symbolicznych gwoździ tak,
iż tworzą krzyż. Następnie
do ciemnego kościoła wnoszony jest zapalony paschał,
jego światło rozświeca mrok
spowijający świątynię, tak
jak Chrystus swoim zmartwychwstaniem rozjaśnia
mroki grzechu i śmierci.
Z liturgią Wigilii Paschalnej
Ogień i światło to istotny ele- połączona jest również liturgia chrzcielna. W początkach
chrześcijaństwa w tym dniu
udzielano sakramentu chrztu.
Katechumeni przygotowywali się przez cały rok, aby
w wigilię Wielkanocy umrzeć
dla świata i narodzić się dla
Chrystusa. Obecnie wierni
w czasie liturgii Wielkiej Soboty odmawiają przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekają się
grzechu i tego, co prowadzi
do zła, a następnie wyznają
wiarę.
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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WIELKA NIEDZIELA

Wielkanoc rozpoczyna się
uroczystą Mszą Świętą zwaną rezurekcją. Może być
ona odprawiana w Wielką
Sobotę po liturgii Wigilii
Paschalnej lub - co częściej
jest praktykowane - o świcie
w Wielką Niedzielę. Nabożeństwo to było powszechne
w Kościele od X wieku,
obecnie kultywowane jest
przede wszystkim w Polsce,
Austrii i Niemczech. Rezurekcję poprzedza procesja
z Najświętszym Sakramentem wyniesionym z Grobu
Pańskiego. Wierni trzykrotnie okrążają budynek
kościoła (a dawniej również
i cmentarz przykościelny).
Procesja ma na celu uświadomienie wiernym obecności Chrystusa zmartwychwstałego pod postaciami

eucharystycznymi.
Poprzez triumfalne pieśni,
huk petard, wystrzałów
i dźwięk dzwonów chrześcijanie ogłaszają całemu światu swoją radość ze zmartwychwstania Chrystusa.
Wielkanoc w Polsce to nie
tylko czas niewysłowionej radości wynikającej ze
zmartwychwstania Pana
Jezusa, to również święto
rodzinne. Domownicy zasiadają do suto zastawionego stołu, na którym znajdują
się poświęcone w Wielką
Sobotę pokarmy.

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY
Cały okres oktawy wielkanocnej powinien być
świętowany jako „jedna
wielka niedziela”. Taki też
charakter ma celebrowanie
Poniedziałku Wielkanocnego. Nie ma on szczególnego
rytu w liturgii, który mógłby
go wyróżnić spośród innych
dni oktawy. Tego dnia msze
święte odbywają się jak
w niedzielę, a ludzie zgodnie z tradycją polewają się
wodą. Od tego obyczaju
Poniedziałek Wielkanocny
zwany jest również Lanym
Poniedziałkiem. Jest to zarazem drugi dzień oktawy
Wielkiej Nocy. Oktawa to
okres ośmiu następujących
po sobie dni. Przedłuża ona
świętowanie najważniejsze-

go dla chrześcijan wydarzenia, a wierni przez osiem
kolejnych dni powtarzają
prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa.
Oktawę wielkanocną kończy Biała Niedziela zwana
również niedzielą Miłosierdzia Bożego. Święty
Jan Paweł II ustanowił ten
dzień świętem Miłosierdzia
Bożego.

Komunikat z 368. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
dzielają polscy biskupi. Pod
przewodnictwem Nuncjusza
Apostolskiego w Bazylice
Świętego Krzyża w Warszawie biskupi celebrowali
Mszę Świętą w intencji Ojca
Świętego.

W dniach 11 i 12 marca 2015
r. biskupi zgromadzili się
w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie na 368. zebraniu plenarnym. Uczestniczył
w nim także abp Celestino
Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz zaproszeni
goście z trzynastu konferencji biskupów.

2. Biskupi omawiali aktualne problemy bioetyczne, będące przedmiotem prac legislacyjnych ministerialnych
i parlamentarnych, które
dotyczą ludzkiego życia
w najwcześniejszych fazach
jego istnienia. Obecnie –
mimo poważnych zastrzeżeń natury medycznej, psychicznej, wychowawczej
i etycznej – forsowana jest
ustawa o zapłodnieniu pozaustrojowym (in vitro)
w formie skrajnie liberalnej.
Prawodawca nie dostrzega
wartości życia ludzkiego
w okresie embrionalnym.
Traktuje je przedmiotowo
i instrumentalnie, tak
w akcie powoływania do
istnienia, jak i w akcie pozbawiania życia z motywów
utylitarnych.

1. Zebranie plenarne Episkopatu odbywało się
w przeddzień drugiej rocznicy wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.
Ojciec Święty jest dla Kościoła darem i nadzieją. Jego
wyrazista osobowość, styl
duszpasterski i radykalizm
ewangeliczny budzą autentyczny szacunek, który po- Ustawodawca nie dostrzega

zagrożeń dla dobra dziecka
poczętego w laboratorium.
Naraża je na większe ryzyko
wad rozwojowych i chorób
wrodzonych, odmawiając
mu też w niektórych sytuacjach prawa do poznania
biologicznych rodziców.
Dopuszczenie do tej procedury związków konkubenckich i innych par pozostających we wspólnym pożyciu
– bez żadnych zobowiązań
formalnych – nie gwarantuje wzrastania w stabilnej
rodzinie. Biskupi przypominają, że zarówno nauka
Kościoła, jak i autentyczne
i obiektywne dobro człowieka wykluczają jakąkolwiek
metodę zapłodnienia pozaustrojowego.
Następnym problemem bioetycznym jest udostępnienie
bez ograniczeń środków
wczesnoporonnych. Sprzedaż preparatów hormonalnych o silnym działaniu
osobom biologicznie i psychologicznie niedojrzałym
(od 15 roku życia) jest niebezpieczna z wielu powodów. Oznacza ona między

innymi rezygnację z wychowania do wstrzemięźliwości
i samokontroli. Obrót tymi
środkami przyniesie dalszą degradację społeczną
w odniesieniu do zdrowia
biologicznego, psychicznego i wrażliwości na wartość
ludzkiego życia.
3. W związku ze zbliżającym
się Zwyczajnym Synodem
Biskupów w Rzymie biskupi
podjęli refleksję dotyczącą
małżeństwa i rodziny. Ukazała ona znaczenie rodziny
w perspektywie filozoficznej, teologicznej i prawnej.
Po raz kolejny wskazali na
niezastąpione znaczenie
sakramentu małżeństwa
i rodziny dla życia chrześcijańskiego oraz wzrostu Kościoła. Podkreślono
konieczność rozwijania
duszpasterstwa rodzin, aby
umocnić wiernych w zrozumieniu i realizacji sakramentalnego małżeństwa,
pojętego jako święty i nierozerwalny związek kobiety
i mężczyzny. Z nauczania
i tradycji Kościoła wynika,
że osoby żyjące w związ-

Komunikat z 368. zebrania każdy. Dlatego zwracamy się dziękować Wam za pomoc,
plenarnego KEP
do polskich parafii o nawią- jakiej udzieliliście naszym

kach niesakramentalnych
pozbawiają się możliwości przyjmowania Komunii
świętej. Żyjącym w takich
związkach należy zapewnić opiekę duszpasterską,
aby mogli zachować wiarę
i trwać we wspólnocie Kościoła. Pastoralna troska
o związki niesakramentalne
powinna także uwzględniać
dzieci, które mają prawo
do pełnego uczestnictwa
w życiu i misji Kościoła.
4. Nie możemy pozostać
obojętnymi wobec narastającej fali prześladowań
chrześcijan w różnych miejscach na świecie. Naszą
odpowiedzią na przemoc
powinna być solidarność
z prześladowanymi i głośno wypowiedziany sprzeciw. Biskupi z uwagą wysłuchali relacji świadków
i ofiar prześladowań w Iraku. Postanowili w odrębnym liście pasterskim szerzej przedstawić problem
prześladowania chrześcijan,
włącznie z przypomnieniem
setnej rocznicy ludobójstwa
Ormian.
5. Zatroskani o rozwój sytuacji za naszą wschodnią
granicą, biskupi apelują
o modlitwę za naszych Braci
Ukraińców i o pomoc dla
nich. Pamiętamy, że kiedy
my walczyliśmy o wolność,
Europa nam pomagała. Dziś
– pomagając Ukrainie –
mamy okazję choć w części
spłacić ów dług. Dużą pomoc
potrzebującym na Ukrainie
niesie już teraz Caritas Polska oraz Zespół Pomocy
Kościołowi na Wschodzie.
W tę pomoc może się włączyć

zanie bezpośrednich kontaktów z parafiami na Ukrainie:
rzymsko- i greckokatolickimi. Niech partnerskie relacje
między parafiami owocują
wzajemnymi odwiedzinami
i pomocą, według lokalnych
możliwości. Piąta niedziela
Wielkiego Postu, 22 marca
br., obchodzona będzie jako
Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie.

6. W czasie obrad biskupi wysłuchali też relacji
z przygotowań do pielgrzymki duchowieństwa polskiego
z okazji 70. rocznicy oswobodzenia niemieckiego
obozu koncentracyjnego
w Dachau przez wojska
amerykańskie. Odbędzie
się ona 29 kwietnia br.
W okresie II wojny światowej
obóz ten był głównym miejscem więzienia duchownych
z Kościołów chrześcijańskich. W nieludzkich warunkach przebywało w nim m.in.
blisko 1800 księży, zakonników i biskupów katolickich
z Polski, wśród nich bł.
bp Michał Kozal. Ponad
połowa z nich zginęła
w Dachau męczeńską śmiercią. W pielgrzymce weźmie
udział około tysiąca księży,
kleryków i świeckich z Polski i innych krajów.
Biskupi zachęcają wszystkich do przemiany życia
i błogosławią kapłanom
i wiernym uczestniczącym
w rekolekcjach oraz biorącym udział w nabożeństwach
wielkopostnych.
Podpisali: Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce
Warszawa, 12 marca 2015 r.

Apel Zespołu Pomocy Kościołowi
na Wschodzie
Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Siostry i Bracia w życiu konsekrowanym,
Wszyscy wierzący w Chry-

stusa,
Ludzie dobrej woli!
Pragniemy w tym świętym
czasie Wielkiego Postu po-

siostrom i braciom, a zwłaszcza dzieciom, młodzieży
i osobom starszym względnie chorym – w tych krajach, w których nienawiść
i wrogość daje o sobie znać
poprzez wojenne działania,
którym bardzo często towarzyszą straszliwe okrucieństwa. To z kolei zmuszało
i zmusza setki tysięcy osób
do opuszczania własnych
d o m ó w, m i e j s c o w o ś c i
i ratowania życie, poszukując wsparcia w państwach
i wśród narodów, które wyrażają zgodę i wychodzą
naprzeciw potrzebującym
wsparcia.
Nie był i być nie może obojętnym nasz Naród. Co więcej, wypada nam podkreślić,
że spotykamy się z życzliwością ze strony społeczeństwa naszego zawsze, kiedy
odwołujemy się do ludzkiej
wrażliwości na potrzeby
naszych sióstr i braci narażonych na prześladowania.
Z tego to względu wyrażamy
wdzięczność. Czynimy to
w obliczu Pana, którego
wrażliwość na ludzkie potrzeby jest wyjątkowo czytelna w okresie Wielkiego
Postu, zwłaszcza, gdy rozważamy Mękę Chrystusową.
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Oto fragment z jego kazania:
„Istnieją trzy rzeczy, bracia,
mówi on, na których stoi
wiara, wspiera się pobożność
i trwa cnota. Są to: modlitwa,
post i uczynki miłosierdzia.
To, o co kołata modlitwa,
zjednywa post, a osiąga miłosierdzie. (…) Niech ich
nikt nie rozłącza, gdyż nie
znają podziału. (…) Kto się
więc modli, niech pości, a kto
pości, niech spełnia uczynki
miłosierdzia, niech wysłucha
proszącego, który chce być
słyszany”.

Kierując ten apel, do nas
wszystkich, czynimy to
w imieniu tysięcy proszących.
I w ich imieniu już teraz dziękujemy. Mamy nadzieję, że
dzięki ofiarności naszej, wiele osób na świecie, będących
w potrzebie, przekona się,
że są ludzie życzliwi, że
Ewangelia otwiera serca na
potrzeby ludzi znajdujących
się w jakiejkolwiek biedzie.
I że jest nadzieja na to, że
jednak będziemy w stanie
Tymczasem ludzi cierpią- przezwyciężyć wrogość
cych wciąż przybywa. Wi- i nienawiść, największe przydzimy to w sąsiadującej czyny wszelkich tragedii.
z nami Ukrainie, tak nam
bliskiej przez wieki współ- Już teraz wyrażamy wdzięczistnienia. Dostrzegamy też ność za wszelkie formy pocoraz większe tragedie na mocy, pamięci i solidarności
wielkich połaciach Azji z potrzebującymi.
i Afryki. A ponieważ trudno
sobie wyobrazić chrześcija- Mamy nadzieję, że miłość
nina, który byłby niewraż- zwycięży! Z taką nadzieją
liwy na ludzkie cierpienia, zbliżamy się do święta Zmardlatego ponawiamy naszą twychwstania Pańskiego,
prośbę o dalsze wspieranie zapewniając o modlitewpotrzebujących. A można nej pamięci, obejmującej
to czynić na różne sposoby. wszystkich darczyńców.
Przez modlitwę, post czy- I życzymy, aby Zmartwychli ograniczanie własnych wstały Chrystus wspomagał
potrzeb i jałmużnę. Bar- wszystkie ludzkie wysiłki,
dzo przekonywująco mówi zmierzające do pojednania,
o tym św. Piotr Chryzolog pokoju i wzajemnej współw swoim kazaniu (żył on pracy w duchu miłości.
w latach ok. 380-450 po Tak nam tego potrzeba.
Tak wielu czeka na popraChr).
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Apel Zespołu Pomocy
Kościołowi na Wschodzie

wę. Więc nie lękajmy się dawać początek nawróceniu.
A jego zewnętrznym przejawem
niech będzie nasza pomoc dla
nieszczęśliwych, wszystkich
cierpiących.
Na tej drodze i takim postawom
niech błogosławi Zmartwychwstały Pan! A my życzymy Błogosławionych przeżyć Wielkiego Tygodnia i pogodnych Świąt
Wielkanocnych. Alleluja!
Apel ten przyjęli do wiadomości Kardynałowie, Arcybiskupi,
Biskupi Polski oraz goście
z zagranicy, obecni na Zebraniu
Konferencji Episkopatu Polski
w dniach 11 i 12 marca 2015 roku
w Warszawie.
Zespół Pomocy Kościołowi
na Wschodzie
Bp Antoni Pacyfik Dydycz
– przewodniczący
Bp Tadeusz Bronakowski
Bp Marian Rojek
Ks. Leszek Kryża

Ps. Dla ułatwienia wspierania
inicjatyw zmierzających do
wspomagania potrzebujących,
podajemy numer konta Zespołu
89 1090 1014 0000 0000 0301
4449

Niedziela Miłosierdzia Bożego
Nazywana jest także Białą Niedzielą i jest obchodzona w Kościele katolickim
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy jako święto ku czci Bożego Miłosierdzia. Ustanowił ją papież Jan Paweł II podczas kanonizacji Świętej Faustyny
17 sierpnia 2000 roku.
Święta siostra Faustyna Kowalska dzięki prywatnym objawieniom mistycznym
przekazała światu życzenie Jezusa Chrystusa, który polecił ustanowienie tego
święta i dał obietnice z nim związane. Święto poprzedza nowenna do Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna sie w Wielki Piątek.
Od 1937 roku ks. Michał Sopoćko, spowiednik i powiernik Świętej Faustyny
Kowalskiej prowadził działania promujące kult Miłosierdzia Bożego. Dzięki
rozsianym po świecie Polakom kult ten szybko przekroczył granice Polski.
Został spopularyzowany w innych krajach szczególnie w czasie II wojny
światowej*.
* Za: E.K. Czaczkowska, Siostra Faustyna. Biografia świętej, Kraków 2012.

Dyktatura relatywizmu
W niedzielę, 8 marca br.,
w miejscowości Nancy we
Francji z okazji Dnia Kobiet
grupa feministek zaatakowała i znieważyła katolików,
którzy wychodzili z bazyliki
Saint-Epvre po Mszy Świętej.
Tego rodzaju akty przemocy
fizycznej i słownej mnożą się
w całej Europie i dołączają
do coraz częstszych inicjatyw sądowych mających zastraszyć katolików i odebrać
im prawo głosu. To właśnie
tego rodzaju duch nietolerancji popycha w Polsce do
działania osoby takie jak
feministka Małgorzata Marenin czy obrończyni aborcji
w Parlamencie Europejskim
Joanna Senyszyn.
Marenin wytoczyła proces
ks. abp. Józefowi Michalikowi z Przemyśla za to, że
w jednej ze swoich wielkopostnych homilii powtórzył
to, co wypowiedział już
w ubiegłym roku: „Wiele
dziś się mówi - i słusznie o karygodnych nadużyciach
dorosłych wobec dzieci.
Tego rodzaju zła nie wolno
tolerować, ale nikt nie odważy się pytać o przyczyny,
żadna stacja telewizyjna
nie walczy z pornografią,
z promocją fałszywej, egoistycznej miłości między
ludźmi. Nikt nie upomina się
za dziećmi cierpiącymi przez
brak miłości rozwodzących
się rodziców, a to są rany
bolesne i długotrwałe. Na
naszych oczach następuje
promocja nowej ideologii
gender. Już kilkanaście najważniejszych uniwersytetów w Polsce wprowadziło
wykłady z tej nowej i niezbyt jasnej ideologii, której
programową radę stanowią
najbardziej agresywne polskie feministki, które od lat
szydzą z Kościoła i etyki
tradycyjnej, promują aborcję i walczą z tradycyjnym
modelem rodziny i wierności
małżeńskiej”.

trzeba dodać, że ideologia
gender ma swoje głębokie
korzenie w marksistowskofreudowskim nurcie XX
w., który rodzinę uznał za
społeczną „podstrukturę”
przeznaczoną na wymarcie.
Jednym z pierwszych laboratoriów ideologicznych
tych teorii był w latach 30.
XX w. marksistowski Instytut Badań Społecznych we
Frankfurcie, znany bardziej
jako Szkoła frankfurcka,
z Maksem Horkheimerem
(1895-1973), Theodorem

czasów. Etapami tej „rewolucji kulturalnej” z ostatniego
półwiecza były: legalizacja
rozwodów i aborcji; rozpanoszenie się antykoncepcyjnej
kultury śmierci; nowe prawo
rodzinne; narzucenie edukacji seksualnej w szkołach;
a społeczeństwu - pornografii; uznanie i hołubienie homoseksualizmu; przekształcenie najgorszych moralnych
zachowań w cnoty publiczne
i prześladowanie wszystkich,
którzy ośmielą się sprzeciwić
temu procesowi kulturowej

Adorno (1903-1969) i Her- i moralnej degeneracji.
bertem Marcusem (18981979) na czele.
Tak jak wszystkie teorie
przeciwne naturze, ideologia
Podobną linię reprezentowali gender w sposób totalitarzałożyciel Komunistycz- ny musi realizować swoją
nej Partii Włoch Antonio perwersyjną wizję rzeczyGramsci (1871-1937) i tzw. wistości. Stąd pojawia się
postmodernistyczni autorzy, paradoks. Ideologia, która
jak Michel Foucault (1926- żąda uznania praw wszelkich
1984); domagali się oni „de- w imię zasady niedyskrymikonstrukcji” społeczeństwa nacji, dyskryminuje i demoi „rewolucji seksualnej”. nizuje swoich przeciwników:
Założenia te stały się pod- to prawdziwy dyktat, który
stawą dla wydarzeń w 1968 za pośrednictwem nacisków
roku. To z nich wywodzi medialnych, politycznych
Do tych słusznych uwag, się uderzająca w rodzinę i sądowych ma wszechogarktóre podziela każdy katolik, i naturę ideologia naszych niający wpływ, dotykając
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same środowiska katolickie.
Nie wszyscy jednak są skłonni dostosowywać prawdę
Ewangelii do zachowań narzucanych przez dyktaturę relatywizmu. Do głosu
ks. abp. Michalika dołączył
ostatnio - równie mocno - ks.
kard. Robert Sarah, arcybiskup Gwinei i prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego,
który w swojej niedawnej
książce „Dieu ou Rien” (Bóg
albo nic, Librairie Artheme
Fayard, Paris 2015) pisze:
„Ideologia gender stała się
perwersyjnym warunkiem
współpracy i rozwoju. Na
Zachodzie osoby homoseksualne domagają się, by
ich wspólne życie zostało
prawnie uznane - na wzór
małżeństwa; poszczególne
organizacje, nadając rozgłos swoim żądaniom, wywierają potężne naciski, by
ten model został uznany
również przez rządy krajów afrykańskich w imię
poszanowania praw człowieka. W tym konkretnym
przypadku, według mnie,
zarzucamy historię moralną
ludzkości. W innych przypadkach mogłem stwierdzić
istnienie międzynarodowych
programów, które narzucają
aborcję i sterylizację kobiet.
Takie polityczne programy
są tym bardziej odrażające,
że zdecydowana większość
afrykańskich populacji jest
bezbronna, pozostając na łasce fanatycznych ideologów
z Zachodu.
[...] Stolica Święta powinna
spełniać swoją rolę. Nie
może akceptować propagandy i grup nacisku tworzonych
przez lobby LGBT - lesbijek, gejów, biseksualistów
i transgenderystów. Proces
ten niepokoi tym bardziej,
że rozpoczął się niedawno i
szybko się rozwija. Skąd taka
szaleńcza wola narzucenia
teorii gender? Jakaś antropologiczna wizja nieznana
jeszcze kilka lat temu, efekt
dziwacznej myśli kilku
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Dyktatura relatywizmu

że afrykański Kościół twardo przeciwstawi się każdej
socjologów i pisarzy, jak rebelii względem nauczania
Michel Foucault, miałaby Jezusa i magisterium”.
się stać nowym eldorado
świata? Nie można pozo- Biskupi polscy, i wielu instać biernym wobec takiego nych też, z całą pewnością
oszukaństwa - niemoralne- postąpią tak samo: ks. Józef
go i demonicznego. Papież Michalik został konsekroFranciszek słusznie kryty- wany na biskupa przez św.
kuje działanie diabła, który Jana Pawła II 16 paździerpostępuje tak, by podkopać nika 1986 r. Z tej okazji
fundamenty chrześcijańskiej Papież przypomniał mu, że
cywilizacji. Za nową prome- „zawsze, ale szczególnie
tejską wizją Afryki czy Azji w naszych czasach, pasterz
stoi znak diabła”.
winien być skałą Prawdy,
a jednocześnie mieć serce
To mocne słowa warte prze- pełne miłości, aby każdy
myślenia. Nieprzypadkowo człowiek w swojej życiowej
podczas synodu o rodzinie wędrówce mógł się na nim
odbywającego się w paź- oprzeć i jego uchwycić”.
dzierniku 2014 r. najsilniejszy opór wobec prób Siła wiary i duch miłości
wypaczenia duszpasterstwa winny być wyróżnikiem
Kościoła dotyczącego osób prawdziwych chrześcijan.
rozwiedzionych w nowych Nienawiść i nietolerancja
związkach i homoseksu- wobec bliźniego powoalizmu postawili biskupi duje tym, kto chce dzisiaj
z Polski i Afryki, a ks. kard. rozmywać wiarę i katolicSarah zapowiedział walkę ką moralność - w Polsce
o przyszły synod zaplano- i w Europie.
Prof. Roberto de Mattei
wany na październik 2015
Nasz Dziennik
r.: „Uroczyście oświadczam,

Miłość nam umarła
Widziałem pogrzeb Ojca
Świętego.
W wigilię Bożego
Miłosierdzia
2 kwietnia 2005 r. o godzinie
21.37
Miłość nam umarła.
Księża, wstawajcie,
odprawiajcie Msze!
Płakali dobrzy i dranie.
Ustawiali znicze ze łzami
przy kościołach, przy
krzyżach,
wzdłuż ulic. Pogodzili się
w Sejmie,
wyciszyli się kibice, na
krótko,
tylko na miesiąc.
Stanął mi przed oczyma
Sienkiewiczowy
opis śmierci Piotra.

A Piotr po raz ostatni
patrząc na miasto Cezarów,
wyciągniętą prawicą
błogosławi urbi et orbi.
A w Watykanie był pogrzeb
według rzymskich rytuałów.
Drewniana trumna na ziemi,
jedna róża na trumnie,
wiatr szarpał kartami księgi,
wreszcie zamknął księgę
i amen.
I co my zrobimy bez Papieża,
co mówił do nas i za nas?
Teraz Wy będziecie mi
świadkami (Dz 1,8)
Subito Santo!
Nie tak szybko, ale bardzo

szybko
Papież Polak został
błogosławionym,
a potem kanonizowanym,
czyli ogłoszony Świętym.

S ł o w a Tw o j e z a m i e ń
w czyn
Bóg niech będzie uwielbiony.
Niech zadrży ziemia, zagra
róg:
Janie Pawle, teraz przyjdź bo nic nad Boga i Któż jak
pośród Świętych wywyż- Bóg!
szony,

Prawda o gender

Humaniści, prawnicy, filozofowie z Polski i zagranicy podczas międzynarodowej konferencji
„Gender - spojrzenie krytyczne” obnażyli mechanizmy działania ateistycznej
ideologii.

przez ludzi, dla których seks
stał się Bogiem. Dlatego
należy szeroko informować i pokazywać prawdę
o tej ideologii. - Tak jak
wcześniej Kościół robił
sympozja o marksizmie, tłumaczył, na czym polega ta
zbrodnicza ideologia, teraz
pokazuje, na czym polega
zło genderyzmu - podkreśla
ks. Oko. Dodaje, że w sporze z marksizmem Kościół

Trzydniowa konferencja
zorganizowana przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II odbyła się w dniach
23-25.03. br.
Ideologia gender wchodzi do
przedszkoli, szkół, na uczelnie. Musimy ratować przed
nią nasze dzieci i młodzież.
Manipulacje mainstreamowych mediów sprawiają, że
ludzie nie widzą zagrożenia.
- Seksdeprawacja dzieci jest
kluczowym narzędziem
gender, prowadzi do zaburzenia ich rozwoju. Blokuje
rozwój człowieka do wyższych wartości duchowych
- podkreśla w rozmowie
z „Naszym Dziennikiem”
ks. dr hab. Dariusz Oko
z komitetu organizacyjnego
konferencji, a także jeden
z prelegentów. Przestrzega,
że gedner to rodzaj utopii ateistycznej stworzonej

Ks. dr hab.
Dariusz Oko

w stu procentach miał rację
i podobnie jest w przypadku
gender.
Polscy biskupi zdecydowanie opowiedzieli się
przeciwko ratyfikacji przez
Polskę tzw. Konwencji przemocowej, która bocznym torem wprowadza genderyzm
do naszego prawa.
Patronat nad konferencją
w Krakowie objął ks. kard.
Stanisław Dziwisz.
Małgorzata Bochenek

ZAPROSZENIE
Spotkanie z ks. prof. Dariuszem Oko na temat: „Gender - zagrożenie dla dzieci, młodzieży i rodziny” odbędzie się w Jarosławiu
w sali gimnastycznej S. Niepokalanek - 20 kwietnia o godz.
17.30.

Nawracajcie się i wierzcie lewej
i po prawej stronie, gdy
w Ewangelię
Jezus
Tym wołaniem rozpoczął będzie Królem.
Nie wiesz, o co prosisz
Pan
(Mt 10,28).
Jezus swoje publiczne
nauczanie.
Co to znaczy nawrócić się! Władcy tego świata podŹle idziesz! Nawróć się, idź bijają
narody i panują nad nimi.
inną drogą.
Po prostu zmień swój spo- Pośród Was będzie inaczej,
kto chce być pierwszym,
sób
niech będzie jako niewolmyślenia i postępowania.
nik,
Człowieku znudzony wia- a przełożony jako sługa
(Mk 10,42).
rą,
Ty nigdy tego nie zrobisz, Minister to znaczy służący.
Gdyby to wiedzieli nasi
bo jesteś leniwy.
Tylko ludzie mocni pory- rządzący,
gdyby się w szkole łaciny
wają
uczyli,
Królestwo.
O daj Boże rządy mądrych,
Dziwne, że mój dziadek,
dobrych ludzi! (J. Tuwim)
gdy mówił
do zwierzątek: nawróć się,
to biedactwo odwracało się Pełnię tego królestwa
osiągniemy wtedy,
w jego stronę.
gdy Chrystus przyjdzie
Człowiek tylko taki
w chwale.
krnąbrny,
udaje, że nie widzi, nie I będzie to Królestwo prawdy,
słyszy,
sprawiedliwości i pokoju.
że to nie do niego.
Kiedy to będzie?
Wiarą znudzony!
Nie wiem.
Na pewno będzie.
Wszyscy są łakomi
na królewskie stanowiska.
To wy poczekajcie aż
Nawet pobożna
przyjdzie,
matka synów
ja tymczasem odpocznę.
Zebedeuszowych
Wałkoń!
prosiła Pana Jezusa,
Prześpisz Królestwo,
aby ci dwaj
jej synowie siedzieli po wiarą znudzony.

Niedziela - cotygodniowa pamiątka Paschy
Pierwszego dnia tygodnia
zmartwychwstał Chrystus
Pan. Z tego powodu niedziela jest szczególnie ważnym
dniem dla chrześcijan. Jak
zauważył Święty Justyn,
niedziela upamiętnia prawdę o zmartwychwstaniu
Chrystusa, a równocześnie
zwraca uwagę na pierwszy
dzień stworzenia: „jest to
pierwszy dzień, w którym
Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył

świat, a Jezus Chrystus,
nasz Zbawiciel, w tym dniu
zmartwychwstał”.
Najpełniej sens niedzieli oddaje rosyjska nazwa
tego dnia woskriesjenie,
która znaczy tyle co zmartwychwstanie. Również
inne języki ukazują głębię
pierwszego dnia tygodnia.
W językach romańskich
występuje nazwa, którą
tłumaczymy jako „Dzień

Pański”, języki germańskie
zachowały echa pogańskiej
tradycji, dlatego określają
one niedzielę mianem dnia
słońca (angielskie sunday
czy niemieckie sonntag).
Ale błąd popełni ten, kto
na germańską etymologię
słowa oznaczającego niedzielę będzie się zżymał
lub usiłował wyciągnąć
zbyt daleko idące wnioski,
wykraczające poza logiczne
rozumowanie tego słowa.
Przyrównanie niedzieli do
dnia słońca jest niezwykle
fortunną zbieżnością, wszak
Chrystus jest Światłością;
jak słońce rozgania noc,
tak On pokonał ciemności
śmierci. Na tę prawdę zwraca uwagę Święty Hieronim:
„Dzień Pański, dzień Zmartwychwstania, dzień chrześcijan, jest naszym dniem,
jest on nazywany dniem
Pańskim, ponieważ właśnie
w tym dniu zwycięski Chrystus wstąpił do Ojca. Jeżeli
poganie nazywają go dniem
słońca, to chętnie się na to
godzimy, ponieważ dziś
zajaśniało światło świata,
dziś ukazało się słońce sprawiedliwości, którego blask
przynosi zbawienie”.

Chrystus Królem

Czasami niedziela określana jest mianem „ósmego
dnia”. Nie oznacza to, że
niespodziewanie tydzień
został wydłużony. Takie
zaskakujące określenie dnia
Pańskiego związane jest ze
szczególnym znaczeniem
niedzieli względem pozostałych dni. Następuje ona
po szabacie, siódmym dniu
tygodnia, a określanie jej
jako ósmego dnia podkreśla
jej wyjątkowość.
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Od początków chrześcijaństwa niedziela była świętem dla wiernych, którzy
narażając swoje życie gromadzili się we wspólnocie,
aby kontemplować prawdę
o zbawczym dziele Chrystusa oraz jednoczyć się z Nim
w Eucharystii. Niezależnie
od kontekstu historycznego i grożących niebezpieczeństw chrześcijanie nie
ustawali w świętowaniu
niedzieli, uczestnicząc we
Mszy Świętej. Tym bardziej chrześcijanie żyjący w czasach względnego
spokoju powinni czuć się
w obowiązku do cotygodniowego udziału w niedzielnej Eucharystii.

Rezurekcja
Rezurekcja jest to obrzęd
radosny, w krajach słowiańskich powszechny,
którym obchodzi kościół
Zmartwychwstanie Pańskie. Polega on na wyniesieniu N. Sakramentu
z tzw. grobu i trzykrotnej
uroczystej procesyi wokoło kościoła pośród pieśni
wielkanocnych. Obchód
ten powstał z misterjów
średniowiecznych, a na
jego rozszerzenie wpłynęli prawdopodobnie bożogrobcy (miechowici).
Im dawniejszych ten obrzęd rezurekcyi sięga czasów, tem więcej widzimy
w nim cech dramatyczności. Według rękopisu
z XIII w, znajdującego
się w bibliotece katedry
płockiej, rezurekcja odprawianą była w sposób
wiele różny od obecnego.

Agenda Powodowskiego
i rytuał piotrkowski inny
już obejmują ceremonjał
rezurekcyi. Po ukończonem responsorium, lud
śpiewa pieśń „Chrystus
zmartwychwstań jest”
i inne według zwyczajów
miejscowych. Zwyczaj
obecny jednak niektóre
części tego ceremonjału
w inny już sposób odprawiać zaleca. W Warszawie
tak wspaniale odbywała się
rezurekcja u św. Krzyża, że
nuncjusz apostolski Antici
za Stanisława Augusta,
przytomny nabożeństwu
wielkopiątkowemu w tym
kościele, w podziwieniu
zawołał: O bone Deus,
ąuanta majestas! i doniósł
Ojcu Świętemu, „że nic
bardziej wzruszającego nie
widział”.
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Chrystus Królem

21.03.2015 r.
Krótką mamy pamięć
Od śmierci Ojca Świętego
Jana Pawia II
minęło dopiero 10 lat.
Pan Bóg wysłuchał wołanieKościoła
Subito Santo! I szybko został
beatyfikowany,
potem kanonizowany,
to znaczy
ogłoszony świętym dla całego świata.
Jan Paweł II - Papież, Polak.
Wielką miłość święty Papież okazał Polakom.
Zostawił nam w depozycie
mądrość swego nauczania.
Odmienił oblicze tej ziemi.
Zapomnieli o tym Polacy.
A ja wierzę, że przyjdzie
pokolenie ludzi, którzy będą
całować miejsca,
gdzie był Papież,
że będą czytać, co nam
powiedział,
Święty Papież, Wielki Polak.
A ponieważ jest sobota,
ja przypomnę jedną prośbę
Świętego Papieża:
Weź do ręki koronkę różańca.
Jest takie ładne zdjęcie
Karola - studenta,
w samodziałowej kurtce,
w studenckiej czapce
i trzyma w kieszeni prawą
rękę.
Jest taka moda, że urzędnicy
wygarniturowani
trzymają w kieszeni prawą
rękę.
A masz tam różaniec?
No to po co tam trzymasz
rękę?
Wojtyła, student,
Mówił wtedy Różaniec.
Różaniec mówią mądrzy
i pobożni.
Papież o sobie mówił tak:

Papież mówił:
To ma być kryterium tej
wolności?
Wolność odbierania życia
nienarodzonemu dziecku?

Dokąd idziesz, Europo?

Po upadku jednego muru
odsłonił się
inny mur, który przebiega
Od lat młodzieńczych
przez ludzkie serca.
modlitwa ta
Jako Biskup Rzymu pragnę Do zjednoczenia Europy
miała ważne miejsce
zaprotestować
jeszcze daleka droga
w moim życiu;
przeciwko takiemu
i nie będzie jedności EuRóżaniec towarzyszył mi
kwalifikowaniu Europy.
ropy,
w chwilach
To obraża ten wielki świat póki nie będzie wspólnoty
radości i doświadczenia.
kultury
ducha.
To jest modlitwa, którą bar- chrześcijańskiej, którą
Bez Chrystusa nie można
dzo ukochałem.
współtworzyliśmy
budować jedności.
M o d l i t w a p r z e d z i w n a za cenę wielkich cierpień. Europa potrzebuje Polski!.
w swej prostocie
Kulturę Europejską two- Europa musi oddychać
i głębi zarazem.
rzyli
dwoma płucami.
męczennicy...
Słuchaj, wiarą znudzony! Tworzył ją ksiądz Jerzy.
Masz rację.
Masz Ty różaniec?
Dla Ciebie nie będzie Unii,
Pokręciło Ci się wszystko. Powinno się krzyczeć:
bo się wiarą znudziłeś!
A szkoda.
22.03.2015 r.
Europa potrzebuje Polski

Pascha

Paschą nazywa się chrześcijańskie święto Zmartwychwstania Pańskiego obchodzone głównie
w Kościołach wschodnich.
Pod tą samą nazwą znana jest również tradycyjna
Trochę źle wiesz. Papież
potrawa wielkanocna pomówił tak:
chodzenia północnorosyjMy wcale nie musimy
skiego. Przygotowuje się
do Europy wchodzić,
ją z twarogu lub mleka,
bo my w niej jesteśmy...
śmietany, masła, zwykle
ją tworzyliśmy, a tworzy- z dodatkiem żółtek, cukru,
liśmy
wanilii i innych składników,
z większym trudem niż ci, również bakalii. Potrawa
którzy przypisują sobie pa- zazwyczaj jest bardzo słodtent na europejskość.
ka, podawana w postaci
ściętej piramidki ozdobionej
A inni mówią:
rodzynkami i skórką pomaDo Europy bezmyślnym rańczową. Kształt ściętej
śladem
piramidy symbolizować ma
wlokąc za sobą małość
Grób Chrystusa.
i zdradę
idziemy niosąc nasze sym- W p o ł u d n i o w e j R o s j i
bole zdeptaną dumę i honor i na Ukrainie paschą nai wiarę. (KJ. Węgrzyn)
zywa się tzw. chleb wielkanocny (ros. kulich).
Obiecali nam wolność,
Pascha jako potrawa wiela ja nie wiem,
ile my musimy dać Europie,
aby użebrać dotację,
jałmużnę.
Dlaczego jednym z najczęStoją na Zakręcie chłopi.
ściej pojawiających się moCzego chcecie?
tywów wielkanocnych jest
Godziwej zapłaty za zboże, kurczaczek? Istotą Wielkiej
za mleko i mięso.
Nocy jest zmartwychwstanie
Przepisy Unii nie pozwa- Chrystusa, Jego triumf nad
lają.
śmiercią. Jajko wielkanocne
Widzisz, jak nas urządzili? symbolizuje nowe życie,
Ja, człowiek wiarą znudzony,
mam żal do Papieża,
dlaczego tak chciał Unii
Europejskiej.

kanocna znana jest również
w Polsce, zwłaszcza wśród
rodzin wywodzących się
z Kresów Wschodnich.
W ostatnich czasach,
w związku z zanikiem znajomości tradycji i symboliki, traktowana bywa
jako zwykły deser, podawany przez cały rok, także
w dni powszednie. W niektórych rejonach Polski
paschą [paską] określa się
także inne ludowe potrawy
wielkanocne m.in. słodki
aromatyczny chleb wypiekany w Wielki Piątek lub
też zbożową polewkę.

Znaczenie jajka i kurczaka
a przebijanie skorupki
to znak przezwyciężenia
śmierci. Z tego powodu wykluwający się kurczaczek
jest znakiem zmartwychwstania. Kurczaczek na stałe „przebił się” do tradycji
świątecznej.

Chrystus Królem

Parafialna Pielgrzymka do Łagiewnik i Centrum JPII

18 kwietnia
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Intencje modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II:
- dziękczynienie za otrzymane łaski dla naszej parafii,
- modlitwa o pogłębienie naszej wiary,
- modlitwa o błogosławieństwo Boże dla Ojczyzny,
- modlitwa o pokój na świecie.

U góry: kompleks
Centrum JPII.
Z boku: dolny Kościół
w Centrum JPII.
U dołu: Bazylika
Miłosierdzia Bożego.

Program:
6.00 - Wyjazd z parkingu przed marketem Frac
10.00 - Msza św. w Centrum JPII
11.00 - Zwiedzanie Centrum JPII
12.00 - Przemarsz do Bazyliki Miłosierdzia Bożego (ok. 500 m)
13.00 - Modlitwa w kaplicy Sióstr Miłosierdzia
15.00 - Koronka w Bazylice Miłosierdzia Bożego
16.00 - Powrót do autokarów i do Jarosławia
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Chrystus Królem

Z Helusza w Podkarpacie

Marcin Warchoła
Doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, absolwent studiów magisterskich, a następnie doktorant w Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie; swoje zainteresowania naukowe koncentruje
wokół tematyki związanej z aktywnością turystyczną i rekreacyjną młodzieży, problematyką turystyki
kwalifikowanej i aktywnej, oraz przewodnictwem i pilotażem turystycznym; przewodnik beskidzki,
członek koła Przewodników PTTK Rzeszów, opiekun Akademickiego Klubu Turystycznego PTTK
PWSTE w Jarosławiu, instruktor Nordic Walking PFNW/INWA.
Piotr Czerwiński
Z wykształcenia anglista, pracuje w Politechnice Rzeszowskiej. Miłośnik Karpat, w szczególności obszaru Pogórza Karpackiego, przewodnik beskidzki, członek koła Przewodników PTTK w Rzeszowie,
blogger, autor strony www.karpacko.pl, na której publikuje eseje związane z Pogórzem Karpackim
i Karpatami. W 2008 laureat konkursu Ligi Ochrony Przyrody „Esej z Karpatami w tle” w kategorii
„Karpacka tożsamość” za esej pt. „Za Pańską Górą”.
Robert Szmuc
Absolwent geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. Obecnie nauczyciel
geografii. Autor kilku naukowych artykułów z zakresu geografii turystycznej Podkarpacia. Pasjonat
turystyki górskiej (szczególnie Karpat Wschodnich); zdobywca Mont Blanc. Propagator aktywnej turystyki wśród dzieci i młodzieży, opiekun Szkolnego Kola Turystycznego PTTK. Jest pomysłodawcą
i współorganizatorem „Turystycznego Złazu Szkół Jarosławskich”. Przewodnik beskidzki, członek
koła Przewodników PTTK w Rzeszowie, instruktor Nordic Walking PFNW/INWA.

Promocja przewodnika aktywnego turysty
„Z HELUSZA W PODKARPACIE”
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W dniu 11 marca 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu odbyła się promocja przewodnika aktywnego turysty „Z Helusza w Podkarpacie” powstałego z inicjatywy
Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, ks. Prałata Andrzeja Surowca. Autorzy w osobach dr. Marcina Warchoły,
Piotra Czerwińskiego i Roberta Szmuca odebrali serdeczne gratulacje od Rektora PWSTE.
Najpierw szeroki kontekst powstania przewodnika ciekawie przedstawił ks. Archiprezbiter Andrzej Surowiec. Na sali
obecne były autorytety w dziedzinie geografii, historii, przewodnictwa turystycznego, pilotażu i krajoznawstwa, jak również podróżnicy, alpiniści, globtroterzy, a także osoby zainteresowane tematyką turystyki. Spotkanie z profesjonalistami
zaciekawiło również młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i Publicznego Gimnazjum nr 1
im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu. Nie zabrakło wykładowców i pracowników administracyjnych oraz studentów
naszej Uczelni, przewodników beskidzkich, terenowych i turystycznych z Ryszardem Nykunem, Prezesem Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników i Pilotów Wycieczek.
O bierności zastępowanej wypoczynkiem czynnym mówili prezentujący pozycję autorzy, którzy w syntetycznej i profesjonalnej formie przedstawili genezę powstania przewodnika, jego układ, zawartość i treść oraz zakres terytorialny. Jako
pierwszy głos zabrał dr Marcin Warchoła, pracownik dydaktyczny Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSTE
w Jarosławiu, przewodnik beskidzki, skupiający swoje zainteresowania naukowe na tematyce poświęconej aktywności turystycznej i rekreacyjnej młodzieży. W następnej kolejności wybrane elementy przewodnika prezentował Piotr
Czerwiński, z wykształcenia anglista, miłośnik Karpat, blogger, przewodnik beskidzki oraz Robert Szmuc, nauczyciel
geografii, autor kilku artykułów z zakresu geografii turystycznej, przewodnik beskidzki, pasjonat turystyki górskiej,
zdobywca Mont Blanc.
Obejmujący swoim zasięgiem wybrane fragmenty Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego przewodnik w założeniu autorów powinien znaleźć odbiorców wśród poszukujących dystansu do dynamiki dnia codziennego turystów aktywnych,
wypoczywających w ruchu i zainteresowanych właściwie pojętą działalnością krajoznawczo-turystyczną.
Spójną i przejrzystą, a jednocześnie fascynującą bogactwem fotografii, mapek i ilustracji strukturę kompendium
podzielono na kilka rozdziałów, z których pierwszy poświęcono sięgającej czasów osadnictwa historii regionu
z jej strukturą narodowościowo-religijną. Wyjątkowo dokładny i obszerny dział trzeci, w którym opisano wybrane
miejscowości leżące na przedstawianych trasach turystycznych poprzedził opis przyrody regionu, w którym rozważaniom poddano ukształtowanie powierzchni, hydrografię i lesistość, łącznie z obszarami chronionymi. Drugą część
wzbogaconego o miniporadnik z kartą turysty PTTK, pożytecznymi wskazówkami ogólnymi i charakterystyką turystyki
pieszej, rowerowej i samochodowej poradnika wypełniło kilkanaście zaproponowanych przez autorów tras turystycznych
z podziałem na piesze, rowerowe i jednodniowe trasy samochodowe. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie wytyczone szlaki znajdują swój początek i koniec w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowo-Szkoleniowym Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga, który posłużył jako konkretny obiekt dla potencjalnego turysty wyruszającego w głąb Podkarpacia.
Wstęp do przewodnika wzbogaciło słowo Archiprezbitera Jarosławskiego, ks. Prałata Andrzeja Surowca, Przewodniczącego istniejącego przy Parafii Chrystusa Króla - Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, będącego właścicielem
Ośrodka w Heluszu. Czytamy w nim o historii miejsca oraz wyjątkowo pięknym położeniu. Zauważając walory turystyczne i zdrowotne z uwagi na występujący tu mikroklimat, wskazano argumenty, dla których pionierski
w swojej formie przewodnik powinien stać się obiektem zainteresowania osób poszukujących doskonałego miejsca
na wypoczynek. Vademecum aktywnego turysty „Z Helusza w Podkarpacie” skierowane jest do wszystkich, którzy
tęsknią za wyciszeniem i kontaktem z naturą. Jednym słowem jest to godne polecenia miejsce do aktywnego spędzenia
wolnego czasu, stanowiące jednocześnie początkowy i końcowy punkt dla wypadów na teren całego województwa
podkarpackiego.
Z przepięknego Ośrodka Rekolekcyjno-Sportowo-Szkoleniowego, wartościowego zarówno historycznie, jak i kulturowo
oraz przyrodniczo, stanowiącego jednocześnie miejsce skupienia i modlitwy - rozchodzą się gwieździście wszystkie zaproponowane w książce szlaki. Usytuowany na 2-hektarowym leśnym terenie Helusz, słynący z wyjątkowych właściwości
uzdrowiskowych jest przystosowany do organizowania rekolekcji i zgrupowań sportowo-szkoleniowych, jak również
sympozjów i konferencji, czy obozów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży. Mieszczący się w górach, wśród lasów
Pogórza Dynowskiego w oddaleniu 30 km na zachód od Jarosławia na terenie Gminy Pruchnik stwarza latem doskonałe
warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, z kolei zimą dla saneczkarstwa oraz kuligów z ogniskami. Staraniem Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga na terenie Ośrodka powstała „Droga Krzyżowa ze Świętymi” oraz skalna grota
z figurą Matki Bożej Fatimskiej, a także pomnik Św. Jana Pawła II. Tradycyjnie w ostatnią sobotę maja odbywa się tu
organizowany od wielu lat międzynarodowy Piknik Charytatywny pod hasłem „Z bliźnim na majówkę”.
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Ogłoszenia
parafialne

1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i koronką
do Bożego Miłosierdzia.
Dziękujemy za ofiary na
kwiaty do Bożego Grobu.
2. Dziś Niedziela Męki
Pańskiej, czyli Niedziela
Palmowa. Obrzęd poświęcenia palm odbywa się na
wszystkich Mszach św. Dziś
po Gorzkich Żalach o godz.
18.00 w Katolickim Centrum Kultury przedszkolaki
ze Szkoły S. Niepokalanek
będą przedstawiać spektakl
„Pasja” - czyli Misterium
Męki Pańskiej. Serdecznie
zapraszamy.
3. Jutro, czyli w poniedziałek (30 III) w czasie
Mszy św. o godz. 18.00
ks. abp Józef Michalik
udzieli Sakramentu Bierzmowania 38 uczniom klas
trzecich z Gimnazjum nr 1
w Jarosławiu. Zapraszamy młodzież z rodzinami
oraz świadków, a także
wszystkich innych naszych
parafian.
4. Wspólną inicjatywą
Duszpasterzy, Burmistrza
Miasta Jarosławia oraz Starosty Jarosławskiego będzie
uroczystość „W hołdzie dla
św. Jana Pawła II”, naszego
Honorowego Obywatela,
w postaci Drogi Światła
z Różańcem na trasie Starostwo - Ratusz. Marsz odbędzie się w środę 1 kwietnia
o godz. 20.00. Prowadzi
go Bp Adam Szal. Zbierzemy się przed kościołem
O. Reformatów i przynosimy ze sobą lampiony, które
będziemy mogli ułożyć na
Rynku w postaci dużego
płonącego krzyża. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Jarosławia i okolic.
Wydaje się, że szczególną
potrzebą naszego czasu jest
modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
w intencji Ojczyzny
i o pokój na świecie. Wyrazem więc naszego szacunku
i miłości dla św. Jana Pawła
II niech będzie obecność
w Marszu Światła 1 kwietnia o godz. 20.00 i wspólna
modlitwa ulicami miasta

Jarosławia.
5. 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
mogą je złożyć osobiście
w procesji z darami, jako
swój dar ołtarza dla biednych. Prosimy, aby dzieci
przed Mszą św. ze skarbonkami ustawiły się na środku
kościoła i później sprawnie
podchodziły do ołtarza.
6. 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.
Adorację w postaci warty
przy Grobie Pańskim obiecali nasi Podhalańczycy.
7. Ofiary zebrane przy adoracji Krzyża Świętego
w Wielki Piątek oraz przy
Bożym Grobie są przeznaczone na renowację zabytków w Ziemi Świętej.
8. W Wielką Sobotę święcenie pokarmów co pół
godziny od godz. 8:30 do
godz. 13:00. Tego dnia
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 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.
9. Od Wielkiego Czwartku
do soboty nie będzie Mszy
św. porannej.
10. W Niedzielę Zmartwych-

wstania 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.
11. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy
św. jak w każdą niedzielę.
O godz. 17:00 nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego.
12. Dyżur do sprzątania kościoła są wewnątrz gazetki.
Jutro rano prosimy do sprzątania kościoła rodziców
uczniów przystępujących
w tym dniu do bierzmowania.
13. W związku ze Świętami
nasza świetlica, biblioteka
oraz punkt wypełniania PITów będą nieczynne od Wielkiej Środy (1 IV) do wtorku po Wielkanocy (7 IV)
włącznie, czyli zapraszamy
we wtorek przed świętami,
oraz w środę i czwartek po
świętach o godz. 16.00 do
sali komputerowej.
14. Wielkanocne baranki
i paschaliki rozprowadzane
przez Caritas można jeszcze
nabyć w kiosku.

15. Trwają już przygotowania do Pikniku „Z bliźnim
na majówkę”, który odbędzie się 30 maja. Prosimy
o zgłaszanie się naszych
parafian i osób zaprzyjaźnionych do pomocy w obsłudze Pikniku.
16. Jeszce trwają zapisy na
autokarową pielgrzymkę
parafialną do Łagiewnik
i Centrum JPII w Krakowie
w dniu 18 kwietnia. Zapisy
są w kiosku do 7 kwietnia.
17. W piątek (10 IV) pod
przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka odbędą
się uroczystości Katyńsko-Smoleńskie w naszym
kościele i pod Pomnikiem
Katyńskim z udziałem
Kompanii Honorowej Wojska, Policji i Salwą Honorową. Serdecznie wszystkich
zapraszamy kombatantów,
oraz w piątek na Mszę św.
o godz. 11.00 do naszego
kościoła. Uroczystości będą
miały charakter religijny
i patriotyczny. Szczególnie
zapraszamy poczty sztandarowe wszystkich szkół,
organizacji społecznych
i instytucji.

Finał XVI Wojewódzkiego Konkursu „Sacrum w literaturze i sztuce” 21 marca br. w Szkole S. Niepokalanek

Alicja Rachwał - I nagroda
Zespół Szkół im. Gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”
w Gniewczynie Łańcuckiej
W konkursie na najlepszą recytację wygrał Miłosz Momot
z Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. W konkursie poezji śpiewanej pierwsze miejsce zajęła Weronika
Lechowicz z Katolickiego Gimnazjum Zgromadzenia
św. Michała Archanioła w Krośnie.

Seniorzy przed Wielkanocą

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Krystyna
Zygmunt, Elżbieta Waszczuk, Elżbieta Mazur.
Pedagog wspierajacy. Maria Konopelska.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik.
W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywają się w następujących
sekcjach:

Członkowie naszego Kolpingowskiego Klubu Seniora
spotkali się w Katolickim
Centrum Kultury, aby podziwiać Wielkanocne Pisanki
wykonane przez Członków
Klubu. W prawdziwy za-

chwyt wprawiły obecnych
zajączki, koguciki i jajka
symbolizujace polską tradycję wielkanocną wykonane
przez członkinię Klubu - panią Ewę Kondycką

Wręczenie książeczek

W ramach przygotowań do I Komunii Świętej w niedzielę 22 marca dzieci otrzymały
książeczki. Ks. Prałat zachęcił dzieci do częstego z nich korzystania, a rodziców,
aby chętnie pomagały dzieciom.

Niespodziewane witaminy
W ramach pomocy sadownikom otrzymaliśmy dwa
tiry jabłek i jeden tir marchewki do darmowego
rozdania wszystkim chętnym z Jarosławia. Pomimo tak ogromnej ilości towaru zarówno jabłka jak
i marchewka rozeszły się błyskawicznie. Korek
w mieście też był
duży.

*s. taneczna:

czwartek, piątek g. 15.00 - 17.00;

H. Mól
*s. komputerowa:

KCK;
poniedziałek g. 16.10;

S. Durski
*s. teatralna:

sala komputerowa;
środa g. 16.00;

ks. M. Berdechowski
*s. modelarska:

scena KCK;
wtorek g. 16.00 - 17.30;

J. Kruk
*s. plastyczna:

pracownia modelarska;
wtorek g. 15.30 - 17.00;

W. Kruk
*s. judo:

sala plastyczna;
piątek g. 18.00 - 21.30, sobota g. 9.00 - 12.00,

ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:

14.00 - 17.00; KCK;
poniedziałek - piątek g. 15.00 - 16.00;

K. Dziukiewicz
*s. fotograficzna:

sala sportowa;
druga i czwarta sobota miesiąca g. 15.00;

ks. G. Gładysz
*s. muzyczna-gitara:

sala oazowa;
poniedziałek, wtorek, czwartek g. 16.00 - 17.00;

ks. R. Wójtowicz
*s. krótkofalarska:

sala oazowa;
czwartek g. 17.00;

T. Mazur
*s. bilarda:

sala oazowa;
środa, piątek g. 13.00 - 15.00;

P. Maciałek

KCK;
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Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
27.03.89 – Józef i Ewa B.
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.
13.04.13 – Krystian i Monika K.
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.
18.04.98 – Wiesław i Marzena C.
18.04.09 – Bogdan i Beata O.

w rocznicę śmierci:
29.03.83 – Marian Wąsacz
29.03.84 – Józef Wawro
29.03.84 – Stanisław Machura
28.03.86 – Franciszka Oronowicz
28.03.88 – Augustyn Mrozowicz
31.03.93 – Alicja Benbenek
23.03.94 – Aniela Mielniczek
26.03.94 – Jadwiga Gronowska
28.03.99 – Janina Krzan
23.03.00 – Stanisław Rupar
Zapowiedzi przedślubne
Mirosław Krzysztof PODOLEC

s. Józefa i Stanisławy
zam. Kruhel Pawłosiowski
Iwona JUCHA
c. Adama i Doroty
zam. Jarosław, ul. 3 Maja
Marcin BIENIEK

s. Stanisława i Bronisławy
zam. Jarosław, ul. Żołnierska
Katarzyna Maria STAŃCZAK
c. Henryka i Barbary
zam. Jarosław, ul. Żołnierska
Roland Salwador FLOREK

s. Mariana i Anny
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Patrycja Maria MAJCHER
c. Jerzego i Marty
zam. Sietesz
Zbiórka na tacę
Niedziela 29 IV 15 GRUPA II
Niedziela Wielkanocna
Niedziela 5 IV 15 GRUPA I
Poniedziałek Wielkanocny
Niedziela 6 IV 15 GRUPA II
Niedziela 12 IV 15 GRUPA I
Niedziela 19 IV 15 GRUPA II

Niedziela 29 III

Czwartek 9 IV

29.03.00 – Helena Kuca
25.03.01 – Józef Majcher
22.03.04 – Aniela Mrozowicz
25.03.09 – Weronika Pichitko
31.03.09 – Leontyna Kot
26.03.10 – Kazimiera Sobień
28.03.10 – Zbigniew Brincken
23.03.11 – Zbigniew Trojanowski
29.03.11 – Franciszek Szafrański
23.03.12 – Józef Pałczyński
26.03.12 – Tadeusz Kardasiński
27.03.12 – Wiesława Sztaba
30.03.12 – Ryszard Foryś
27.03.13 – Maria Kaim
14.04.85 – Bogusław Weland
17.04.85 – Łukasz Dziuba
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
18.04.97 – Stanisław Iwański
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
12.04.10 – Stanisława Fabisiak
14.04.11 – Marian Trojniak
16.04.12 – Zofia Trubas
18.04.12 – Jerzy Iwański
01.04.13 – Jan Kardynał
05.04.13 – Jakub Kania
11.04.13 – Augustyna Wałczyńska
03.04.14 – Tadeusz Rygowski
04.04.14 – Stanisław Kubas
08.04.14 – Stanisława Gintner

8:00

++ Bronisława, Zbigniew.

7:00

9:30

++ Jan Kardynał w 2 roczn. śmierci
i zmarli z Rodziny.

18:00

+ Władysław.

11:00

+ Emilia Prokuska - int. sąsiadów.

12:15

Za parafian.

7:00

++ Julia Skrzecińska, Mieczysław
Skrzeciński.

16:00

++ Aniela, Szczepan.

11:00

Uroczystości Katyńsko-Smoleńskie.

18:00

O błogosł. Boże dla kapłanów z
Róży św. Klary.

18:00

D z i ę k u j e m y ...
za sprzątanie kościoła:
14.03.2015 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 1-17. Sprzątali i ofiara:
Kucza, Gniewek, Tomków, Mątkowska, Jaroni. Ofiara: Łucko.
Razem – 110 zł na środki czystości i kwiaty.

6:00

16.03.2015 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 18-32. Sprzątali i ofiara:
Czyżowska, Wojdyła, Król, Głąb,
Kӧnig, Kaczorowska, Sajdutka,
Płoskoń. Razem – 70 zł na środki
czystości i kwiaty.
21.03.2015 r. os. Kombatantów bl. 19 m. 33-47. Sprzątali
i ofiara: Konieczny, Koprowicz.
Razem – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
23.03.2015 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 48-62. Sprzątali i ofiara: Chrzanowska, Prymon, Pelc.
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.

Poniedziałek 30 III

7:00

18:00

1) W int. dusz czyśćcowych - int.
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym.
2) ++ Daniela Cieliczka w 1 roczn.
śmierci, Ryszard, Katarzyna, Franciszek.
Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.
Wtorek 31 III

Piątek 10 IV

Sobota 11 IV
7:00

+ Jan w 8 roczn. śmierci.

18:00

1) ++ Katarzyna, Konstanty.
2) ++ Józef, Anna, Kazimiera Spiradek.

8:00

++ Za zmarłych z Róży św. Józefa:
Władysław, Michał, Tadeusz, Józef,
Edmund, Kazimierz.

9:30

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże
błogosł. i opiekę MB dla Moniki i Krystiana w drugą roczn. ślubu.

11:00

+ Marianna - od pracowników LEAR.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Ryszard, Józef.

18:00

++ O łaskę życia wiecznego dla
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego, jego
małżonki, oraz wszystkich poległych
10 kwietnia 2010 roku w drodze do
Katynia w piątą roczn. tej tragedii
narodowej, oraz w int. odrodzenia
Narodu Polskiego.

7:00

++ Stanisław w 19 roczn. śmierci,
oraz Maria, Aniela, Andrzej.

18:00

Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o błogosł. na dalsze dni dla
Rodziny.

7:00

1) + Stanisława Jasiewicz w 12 roczn.
śmierci.
2) ++ Mieczysław w 75 roczn. śmierci,
Tekla w 25 roczn. śmierci.

Niedziela 12 IV

7:00
18:00
Środa 1 IV
7:00
18:00

O Boże błogosł. dla członkiń z Róży
św. Barbary, oraz ich Rodzin.
Czwartek 2 IV

18:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla kapłanów naszej parafii, oraz
o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne - int. Bractwo
Najświętszego Sakramentu, Dzieło
Pomocy Powołaniom, Akcja Katolicka, Róża św. Faustyny.
2) O Boże błogosł. dla kapłanów
naszej parafii - Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga ze świetlicą, Róża
św. Barbary.
3) ++ Za zmarłych Rodziców: Anna,
Michał Makar.
Piątek 3 IV
Nie ma Mszy św.

Poniedziałek 13 IV

Wtorek 14 IV

18:00

Sobota 4 IV

19:00

1) ++ Maria i Romuald.
2) O Boże błogosł., opiekę MB dla
Grażyny i Andrzeja, oraz ich dzieci
Oli, Kasi i Maćka.
3) Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosł., potrzebne
łaski i opiekę MB Niepokalanej dla
Adeli w dniu urodzin.
Niedziela 5 IV
1) Za parafian.
2) ++ Władysław, oraz zmarli z
Rodziny Jędrzejczak.
3) + Emilia Prokuska - int. Rodziny
Kmiecik.
4) O potrzebne dary Boże, błogosł.
dla Piotra i Małgorzaty, oraz ich
dzieci Eweliny i Szymona.

9:30

++ Krystyna, Zdzisław.

11:00

+ Ryszard od firmy „Specjał”.

12:15
16:00
18:00

Nie ma Mszy św.
Poniedziałek 6 IV

Środa 15 IV
7:00

+ W 2 roczn. śmierci Augustyna
Wałczyńska.

18:00

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

Czwartek 16 IV
7:00
18:00
Piątek 17 IV
7:00
18:00
Sobota 18 IV
7:00

+ Jerzy Iwański w 3 roczn. śmierci.

18:00

++ Władysław, Zofia.

8:00

++ Waleria, Józef.

9:30

+ Emilia Prokuska - int. od pracowników firmy LEAR zmiana „B”.

11:00

+ Leszek Wyglądalski w 11 roczn.
śmierci.

Niedziela 19 IV

8:00

+ Józef.

12:15

Za parafian.

9:30

++ Krystyna, Zdzisław.

16:00

+ Edward w 11 roczn. śmierci.

11:00

+ Emilia - int. od pracowników
LEAR.

18:00

+ Marian w roczn. śmierci.

12:15

++ Julia, Bronisław.

16:00
18:00
Wtorek 7 IV
7:00
18:00

1) Za misje i misjonarzy.
2) ++ Jan Szczykutowicz, Stanisława, Mieczysław Kraus.
Środa 8 IV

7:00
18:00

1) + Tadeusz.
2) ++ Franciszka, Albina i Szymon.

Dyżury do sprzątania kościoła
30 III (poniedziałek wieczorem)
os. Niepodległości bl. 1 m. 1 - 16
1 IV (środa wieczorem)
os. Niepodległości bl. 1 m. 17 - 32
4 IV (sobota wieczorem)
os. Niepodległości bl. 2 m. 1 - 12
7 IV (wtorek wieczorem)
os. Niepodległości bl. 2 m. 13 - 24
11 IV (sobota rano)
os. Niepodległości bl. 3 m. 1 - 12
13 IV (poniedziałek wieczorem)
os. Niepodległości bl. 3 m. 13 - 24
18 IV (sobota rano)
os. Słoneczne bl. 1 m. 1 - 10
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18-19 maja br.

Nawiedzenie
Krzyża Światowych
Dni Młodzieży
w Jarosławiu
Program w Jarosławiu:
18 maja 2015
g. 16.30: Powitanie Krzyża przy kościele NMP KP.
g. 17.00: Msza św. z udziałem Ks. Biskupa.
g. 18.00: Droga Krzyżowa do Kolegiaty.
Adoracja Krzyża do g. 22.00.
19 maja
g. 8.00: Msza św. w Kolegiacie (gr. I - ZSD-GiL,
ZSE, ZSP, ZSTiO). Przemarsz do MOSiR.
Program słowno-muzyczny i modlitwa.
Powrót gr. I do szkół.
g. 11.00: Program dla II grupy młodzieży w MOSiR.
LO nr 1, ZSLiT, ZSBiO, ZSO - Czartoryskich, ZSSCiO, CKP, CKZiU, SOW
Przemarsz do Kościoła O. Reformatów.
Msza św.
Przemarsz do PWSTE.
Przekazanie Krzyża.
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Sportowy Plebiscyt
Zakończył się XXV Plebiscyt na Najlepszego-Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Wychowawcę Młodzieży
naszego miasta w roku 2014. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się w Urzędzie Miasta. W wyniku głosowania
za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta, oraz
kuponów drukowanych w Gazecie Jarosławskiej - patrona
medialnego plebiscytu, tytuł najlepszego-najpopularniejszego sportowca przypadł dla Jolanty Płocicy, II-ligowej
piłkarki ręcznej Klubu Sportowego 7 Jarosław, zaś tytuł
najlepszego-najpopularniejszego trenera wychowawcy
młodzieży dla Galiny Kowalenko. Kolejne miejsca na
podium w rywalizacji sportowców zajęli: Maciej Tomaszewski, lekkoatleta JGB Sokół Jarosław i Wang Zeng
Yi, ekstraligowy tenisista stołowy Kolpingu Jarosław (na
uroczystej gali reprezentował go trener Kamil Dziukiewicz). Wśród trenerów na drugim miejscu uplasował się
Wiesław Pikor, trener sportów walki Aikido, trzeci był
Kamil Dziukiewicz, trener ekstraligowych pingpongistów
Kolpinga Jarosław.
W tej edycji Plebiscytu - którego organizatorami
byli Urząd Miasta Jarosławia z wydziałem Edukacji
i Kultury Fizycznej oraz Biurem Informacji i Komunikacji Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
i Gazeta Jarosławska - nominowanych było 9 sportowców
i 8 trenerów.

Przez dwa lata z rzędu zdobywaliśmy już
brązowy medal Mistrzostw Polski
W tym roku ligę zakończyliśmy na trzecim miejscu. A więc walczymy w rozgrywkach play-off o coś wiecej.

Trzeci brąz już mamy!

W naszym garnizonie Podhalańczyków
1 kwietnia br. godz. 12.00

Chrystus Królem
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Dzielenie się jajkiem w wojsku

Przekazanie Dowodzenia w Garnizonie Jarosław
14 kwietnia
Do Warszawy awansuje ppłk Ryszard
Sugalski. Na dowódcę 14 Dywizjonu
Artylerii Samobieżnej im. gen.bryg.
Wacława WIECZORKIEWICZA
w Jarosławiu przychodzi ppłk Dariusz
Słota.
Dziękujemy dotychczasowemu Dowódcy.
Święto 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. Gen. Dyw. Józefa Ludwika Zająca
17 kwietnia
godz. 8.30 - Msza św. w kościele Chrystusa Króla, godz. 10.00 - Zbiórka na placu w koszarach

Judocy nadal zwyciężają
W dniu 7.03.2015 roku w Jaśle odbyły się Otwarte Mistrzostwa Jasła w Judo. W Turnieju
wzięło udział ponad 600 zawodników z Polski i zagranicy z 32 klubów. PKS Kolping reprezentowało 4 zawodników. Julia Lewkowicz - zdobyła srebrny medal, Marlena Maksym
- brazowy medal. Nikodem Rusinkiewicz zajął 7 miejsce, zaś Sylwia Mulawka - 5.

W dniu 21.04.2015 r. w Krośnie odbyły się Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego
w Judo dzieci i młodzików. W rywalizacji wzięło udział 8 drużyn zrzeszonych w Podkarpackim Okręgowym Związku Judo, w tym 4 zawodników naszego klubu PKS KolpingJarosław. Podczas konfrontacji na macie
nasi zawodnicy bardzo dobrze się spisali.
Mistrzynią Województwa Podkarpackiego
została Dominika Leżucha. W-ce mistrzem
został Karol Białowąs, natomiast trzecie
miejsce zajął Paweł Zielnicki. Zawody tuż
za podium na 4 pozycji zakończyła Sylwia
Mulawka. Gratulujemy.
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Działamy

Chrystus Królem

lokalnie
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Ania Wyszkoni

Helusz 30 maja

godz. 10.00 - Msza św.
godz. 11.00 - Koncert
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