13

2

(562) 1 kwietnia 2012

Zmartwychwstanie 2012
Święta Zmartwychwstania
Pańskiego zwiastują wiosnę nadziei,
która nie zawodzi. Zwycięski
Chrystus - źródło nadziei - niech
błogosławi i strzeże we wszelkich
zadaniach podejmowanych dla dobra
duchowego i materialnego tych, do
których nas posyła, i niech użycza
obfitości darów Bożych oraz zdrowia
i sił na każdy dzień.
Duszpasterze
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Jarosław 16 marca 2012
Od kościoła NMP Królowej Polski do Kolegiaty

Droga Krzyżowa za Ojczyznę
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20 lat proboszczowania
ks. prałata
Andrzeja Surowca

Czcigodny Księże Prałacie !
W ten radosny dzień, jakim jest Jubileusz 20-lecia posługi kapłańskiej ks.
Prałata jako Proboszcza tej Parafii, zgromadziły się wspólnoty parafialne na
uroczystej Eucharystii, by razem modlić się i dziękować za ten dar.
Tę radość pragniemy wyrazić Bogu Ojcu dziękując za wyjątkowy dar tej
posługi. Wdzięczni za posługę Słowa, za każdy udzielony Sakrament, za
wszystkie Msze św., dziękujemy również za niezwykłą charyzmę, cierpliwość oraz za wszystkie dzieła, jakie z Bożą i ludzką pomocą ks. Prałat
dokonał na przestrzeni tych 20 lat.
Ukoronowaniem Jubileuszu 20-lecia proboszczowania jest ta piękna świątynia – wspaniałe dzieło współczesnej sztuki sakralnej – wybudowana na
chwałę Bożą i zbawienie ludzi; zagospodarowane podziemia tej świątyni,
budynek Katolickiego Centrum Kultury, sala sportowa, strzelnica, ośrodek
rekolekcyjno-sportowy w Heluszu. Ten kompleks budynków i pomieszczeń
stanowi swoistego rodzaju centrum religijno-kulturalne i jest zapleczem dla
„Żywego Kościoła”. W parafii funkcjonuje ponad 40 wspólnot skupiających
dzieci, młodzież i dorosłych.
Jesteśmy wdzięczni za wielokierunkowość duszpasterstwa, za działania
charytatywne, których uwieńczeniem jest świetlica; działania społeczne na
rzecz ludzi biednych, oraz kulturalne i sportowe poprzez funkcjonowanie Katolickiego Centrum Kultury, biblioteki, Parafialnego Klubu Sportowego.
Jesteśmy wdzięczni za inicjatywy i działania, które na stałe wpisały się
w kalendarz parafii lub miasta tj.: pikniki „Z bliźnim na majówkę”, pikniki
dziecięce, pielgrzymki do Jodłówki, Orszak Trzech Króli, Droga Krzyżowa
ulicami miasta, marsz Światła. Jesteśmy również dumni z wszystkich nagród,
jakie otrzymała nasza parafia poprzez ręce naszego Proboszcza.
Największym prezentem, jaki możemy dzisiaj ofiarować ks. Prałatowi
jest nasz wpólnotowy udział w Eucharystii i przyjęcie komunii św. Niech
dobry Bóg obdarzy ks. Prałata zdrowiem, radością, pokojem, a ciągle
rozwijający się Żywy Kościół Parafialny „Wspólnota Wspólnot”, niech
będzie dla Czcigodnego ks. Proboszcza nagrodą za włożony trud i nadzieją
na owocną przyszłość.
Szczęść Boże na dalsze lata pasterzowania w służbie Bogu, ludziom
i Kościołowi.
Tekst wygłoszony przez Przedstawiciela Rady Parafialnej na Mszy św. 27 marca

Dedykacja
od redakcji

Mimo wszystko...
Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko o własny interes;
Przebaczaj im, mimo wszystko.
Jeśli jesteś życzliwy, ludzie oskarżają cię o egoizm i niskie pobudki;
Pozostań życzliwy, mimo wszystko.
Jeśli osiągniesz w życiu sukces, znajdziesz wielu fałszywych
przyjaciół i wielu prawdziwych wrogów;
Staraj się osiągnąć sukces, mimo wszystko.
Jeśli jesteś szczery i otwarty, ludzie mogą to wykorzystać;
Bądź szczery i otwarty, mimo wszystko.
W jedną noc ktoś może zniszczyć to, co budowałeś przez lata;
Buduj, mimo wszystko.
Jeśli odnajdziesz pokój i szczęście, wielu będzie ci zazdrościć;
Bądź szczęśliwy, mimo wszystko.
O dobru, które czynisz dzisiaj, ludzie zapomną pewnie już jutro;
Czyń dobro, mimo wszystko.
Dawaj z siebie ile możesz, a często powiedzą ci, że to za mało;
Mimo to dawaj z siebie wszytko.
Widzisz, w ostatecznym rachunku, liczy się tylko to, co działo się między tobą a Bogiem;
Między tobą a „nimi”, i tak nic nigdy nie było.
Matka Teresa z Kalkuty

Chrystus Królem



NIEDZIELA PALMOWA
6. niedziela Wielkiego Postu, nazywana Niedzielą Palmową, czyli Męki
Pańskiej, rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia Kościoła
wspomina uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, a także rozważa
Jego Mękę. W Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia
palm i uroczysta procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia palm po raz
pierwszy pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei
procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. Poświęcone tego dnia
w kościele palmy, wierni zabierają do swoich domów i zawieszają
najczęściej pod krzyżem. Ten zwyczaj pojawił się w XI wieku. Ma to
z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Popiół z tych palm
w następnym roku zostanie poświęcony i użyty w obrzędzie Środy
Popielcowej.
Dzisiejsze uroczystości Niedzieli Palmowej, przypominają wydarzenia
sprzed ponad 2 tys. lat. Niedziela Palmowa przybliża nas do Zmartwychwstania Pańskiego — punktu kulminacyjnego w całej historii
zbawienia.
Czytania mszalne Wielkiego Tygodnia, który dziś rozpoczyna się,
będą nam przypominać kolejne epizody: wypędzenie kupców ze
świątyni, ostatnie dyskusje Jezusa ze starszyzną żydowską, decyzję
Sanhedrynu o konieczności zgładzenia „człowieka, który czyni wiele
znaków” (J 11,47), wezwanie do czujności. „Wtedy szatan wszedł
w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu. Poszedł więc
i umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, jak ma im Go wydać.

Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że
dadzą mu pieniądze. On zgodził się
i szukał sposobności, żeby im Go
wydać bez wiedzy tłumu” (Łk 22,36). Wydarzenia zaczynają się toczyć coraz szybciej. Najważniejsze
z nich przypomniane zostaną
w wielkotygodniowej liturgii Tri-

duum Paschalnego.
Poniedziałek, wtorek i środa
Wielkiego Tygodnia są dniami
szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej
Środy włącznie Pan Jezus dzień
spędzał w Jerozolimie i nauczał
w świątyni.
Szczytem roku liturgicznego
i Wielkiego Tygodnia jest Święte
Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje ono liturgię Mszy Wieczerzy
Pańskiej, sprawowaną wieczorem
w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz
najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła
— Wigilię Paschalną sprawowaną
po zapadnięciu zmroku w Wielką
Sobotę — w Wielką Noc. Triduum
kończy się wieczorem w Niedzielę
Zmartwychwstania.

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

WIELKI CZWARTEK
W wieczornej Mszy Wieczerzy
Pańskiej rozpoczynającej Triduum Paschalne podczas śpiewu
hymnu Chwała na wysokości
Bogu grają organy i dzwonią
wszystkie dzwony. Potem milkną
aż do śpiewu tego hymnu w czasie

miejscu. Kościół zaleca, by tu
wierni adorowali Chrystusa Eucharystycznego do północy. Adoracja
ma być wyrazem wdzięczności
czyznom („Mandatum”) Obrzęd za niewypowiedziany dar miłości
ten jest przypomnieniem umycia Chrystusa do człowieka.
nóg Apostołom przez Chrystusa
w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po
Adoracja Najświętszego
modlitwie po Komunii św. kapłan
przenosi Najświętszy Sakrament
Sakramentu
do tabernakulum w odpowiednio

Wielki Czwartek

18:00 – Msza Święta
do godz. 22:00 – Adoracja
w ciemnicy
Ks. Prałat
Andrzej
Surowiec
Proboszcz
Dziekan
Archiprezbiter
Jarosławski

ks. Daniel
Odor
wikariusz

ks. Radosław
Maziarz
wikariusz

ks. Stanisław
Dyndał
Duszpasterz
Akademicki

Mszy Wigilii Paschalnej (używa
się kołatek). Teksty biblijne uwydatniają fakt paschy w znaku uczty
jako drogi miłości „aż do końca”.
Z Liturgią Wieczerzy Pańskiej
łączy się wzruszający i wymowny
obrzęd umycia nóg dwunastu męż-

ks. Krzysztof
Filipek
wikariusz

WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek jest dniem męki

ks. Krzysztof
i śmierci Jezusa Chrystusa. Jest to
Majder
jedyny dzień w roku, w którym nie
Kapelan
ma Mszy św. Jest tylko Komunia
Szpitala

przygotowanej kaplicy, zwanej
często „ ciemnicą”. Jest to starożytny zwyczaj, sięgający czasów,
kiedy nie było jeszcze w kościołach tabernakulów i Najświętszy Sakrament przechowywano
w zakrystii lub w innym godnym

św. z Hostii konsekrowanych poprzedniego dnia. W Wielki Piątek
(jedyny raz w roku) klęka się przed
Krzyżem jak przed Najświętszym
Sakramentem. Ołtarze w tym dniu
są obnażone i puste tabernakulum
jest otwarte. Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią
słowa, w której naczelne miejsce

dokończenie na str. 6



Chrystus Królem

WIELKI PIĄTEK

uroczysta „modlitwa powszechna”. W modlitwie tej wspomina
dokończenie ze str. 5
się w dwunastu różnych intencjach wszystkich, których obmyła
zbawcza Krew Chrystusa przelana
na krzyżu. Punktem szczytowym
liturgii w tym dniu jest adoracja
Krzyża. Pieśni towarzyszące
adoracji Krzyża w przepiękny
sposób sławią jego tajemnicę.
Po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej w procesji zanosi się
eucharystyczne Ciało Chrystusa
w monstrancji przykrytej białym przezroczystym welonem
do tzw. Bożego Grobu. Wierni
licznie gromadzą się w swoich
kościołach przy Bożym Grobie
- tu rozmyślają o Męce Pańskiej,
śpiewają pieśni pasyjne. W ten
sposób adorują eucharystyczne
Ciało swojego Zbawiciela. Adorację kończy uroczysta procesja
zajmuje opis Męki Pańskiej wg rezurekcyjna.
św. Jana. Po homilii następuje

WIELKA SOBOTA
Wielka Sobota aż do Wigilii
Paschalnej jest w dalszym ciągu dniem smutku po złożeniu
Chrystusa Pana w grobie. Jest
też dniem nawiedzania Grobów

Pańskich i adoracji Najświętszego Sakramentu. Przed południem tego dnia błogosławi się
pokarmy na wielkanocny stół.
Wierni przynoszą do kościoła tzw.
„święcone”. Cała dynamika nocy
paschalnej koncentruje się wokół
nowego życia, przyniesionego
nam przez Chrystusa. Dlatego
liturgia Wigilii Paschalnej pełna
jest wymownych symboli, którymi są: światło, słowo, woda
i uczta. Przed bramą świątyni
kapłan poświęca ogień - symbol
światłości wiekuistej. Potem
od tego ognia zapala paschał świecę nocy paschalnej, symbol
Chrystusa zmartwychwstałego,
mówiąc: „Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”. Następnie
w procesji wnosi paschał do

pogrążonej w ciemnościach świątyni. W czasie procesji trzykrotnie
śpiewa: „Światło Chrystusa”, na
co wierni odpowiadają: „Bogu
niech będą dzięki” i stopniowo zapalają od paschału swoje świece.
Tak powoli rozchodzi się wśród
obecnych „Światło Chrystusa”,
napełniając świątynię swoim blaskiem. Śpiewany potem najpiękniejszy hymn Exsultet (Weselcie
się...) wzywa do radości niebo
i ziemię, bo Chrystus zmartwychwstał, „ krwią serdeczną zmazał
dłużny zapis starodawnej winy”,
wyprowadził nas z niewoli grzechu i prowadzi do krainy życia
w zmartwychwstaniu. Po uroczystym rozpoczęciu czuwania
na cześć Pana wierni słuchają

dokończenie na str. 7

Adoracja Najświętszego Sakramentu
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
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

Chrystus Królem

WIELKA SOBOTA
słowa Bożego (stworzenie świata,
ofiara Abrahama, przejście Izraela
przez Morze Czerwone, trwałość przymierza, nowe i wieczne
przymierze, mądrością jest księga
przykazań Boga, „Pokropię was
wodą czystą”) i odpowiadają na
nie śpiewem psalmów i pieśni,
a kapłan podsumowuje modlitwą.
Po ostatnim czytaniu ze Starego
Testamentu zapala się świece
ołtarzowe i przy dźwiękach organów oraz biciu w dzwony śpiewa
się hymn „Chwała na wysokości
Bogu”. Następuje odczytanie epi-

tego chrzest i odnowienie obietnic
chrzcielnych zajmują tak ważne
miejsce w liturgii Wigilii Paschalnej. Chrzest jest tym sakramentem,
który wszczepia nas i zanurza
w paschalne misterium Chrystusa.
Liturgia światła, słowa i chrztu
są wprowadzeniem do radosnego
spotkania ze Zmartwychwstałym
Chrystusem w Eucharystii. To
w Eucharystii obdarza On swoich
wiernych nowym życiem. Dar ten
otrzymują wszyscy, którzy tej Nocy
przyjmą Ciało i Krew Baranka Bożego, który zgładził grzech świata.
Procesja rezurekcyjna jest kroczeniem za Chrystusem Zmartwychwstałym jako wyznanie wiary
w Jego zwycięstwo nad śmiercią

stoły (Rz 6,3-11 na temat nowego
życia) a po uroczystym Alleluja
Ewangelii o zmartwychwstaniu
Pańskim. Następnie kapłan poświęca wodę. Woda podtrzymuje
życie, jest symbolem życia nadprzyrodzonego. Znaczenie wody
najlepiej wyjaśnia modlitwa odmawiana w czasie jej poświęcenia:
„Prosimy Cię, Panie, niech przez
Syna Twojego zstąpi na tę wodę
moc Ducha Świętego, aby wszyscy
przez chrzest pogrzebani razem
z Chrystusem w śmierci, z Nim też
powstali do nowego życia”. Dla-

i szatanem. Jest również dziękczynieniem za otwarcie wierzącym
bramy do Królestwa Bożego. Na
początku procesji okrążającej
kościół trzy razy niesie się krzyż
ozdobiony czerwoną stułą oraz
figurę Zmartwychwstałego. Cała
niedziela zmartwychwstania jest
dziękczynieniem za nowe życie,
którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa oraz uwielbieniem Go za zapewnienie wierzącym zmartwychwstania do nowego
życia w pokoju, sprawiedliwości
i chwale bez końca.

dokończenie ze str. 6

Dla sekcji krótkofalarskiej
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga zakupiło
w Mielcu (po okazyjnej cenie) specjalny
maszt antenowy o wysokości 25 m. Maszt
zostanie odnowiony i postawiony w naszym
Ośrodku w Heluszu. Wymaga to jednak
dłuższych przygotowań.



Słowo Rekolekcjonisty
Nazywam się ks. Włodzimierz
Strogusz. Urodziłem się w 1980
r. w Biskowicach, w powiecie
Samborskim, obwodzie Lwowskim. Mimo, iż urodziłem się
na Ukrainie, jestem Polakiem,
gdyż moi Rodzice, dziadkowie,
pradziadkowie byli Polakami
mieszkającymi na tych terenach
gdy jeszcze należały do Polski,
i chociaż dziś te ziemie są ukraińskie mimo to, w domu, rodzinie są (dzieci) zwłaszcza gdy chodzi
kultywowane polskie tradycje.
o Parafialny Dom w Łosiaczu.
Katechizacja odbywała się i od„Przychodzę, Boże, pełnić Twoją bywa się w Domu Parafialnym.
wolę...”
Sam ten dom był wybudowany za
Polski. Konieczne są inwestycje,
W 1997 r. dzięki łasce powołania aby odremontować ten dom (wykapłańskiego po szkole średniej miana okien, ogrzewania). Jedną
udałem się na studia do Krakowa, część domu udało się wyremonna PAT. Po ukończeniu studiów tować dzięki ludziom dobrej woli.
w 2003 r. zostałem skierowany do W tym roku mam cichą nadzieję,
pracy jako diakon do Rzeszowa iż przed odpustem parafialnym uda
(Misjonarze Saletyni). W 2005 r. się wykończyć drugą część domu,
w Sanktuarium MB Saletyńskiej tak aby dzieci i starsi podczas
w Dębowcu z rąk Ordynariusza spotkań mieli odpowiednie waDiecezji Rzeszowskiej J.E. ks. runki. W Skale-Podolskiej musimy
bp Kazimierza Górnego przyją- wymienić przekrycie dachowe,
łem sakrament kapłaństwa. Od gdyż zacieka kościół, ale na razie
2006 r. zostałem skierowany do zbieramy fundusze na ten cel, gdyż
„swoich”. Następnie służyłem połać dachu jest duża!
w parafii św. Trójcy w Medenicach (obw. Lwowski). Decyzją „...należy to spisać dla przyszłych
naszego Metropolity Lwowskiego pokoleń, lud, który się narodzi,
J.E. ks. Abpa Mieczysława Mok- niech wychwala Pana...” (z Ps.
rzyckiego zostałem skierowany 102/101)
w roli administratora do parafii św.
Antoniego z Padwy w Łosiaczu Pragnę wyrazić moją wdzięczw obwodzie Tarnopolskim, pow. ność Panu Bogu za to, iż moBorszczowskim. Od 2010 r. aż głem znaleźć się tutaj pośród Was
do dziś mieszkam i posługuję w Parafii Chrystusa Króla w Jaw Łosiaczu.
rosławiu. Jestem pod wrażeniem
życia tej Wspólnoty Kościoła.
Oprócz wyżej wymienionej parafii
mam jeszcze 3 kościoły dojaz- Wasz kościół określiłbym mianem
dowe: w Skale-Podolskiej, Bez- Wspólnoty Wspólnot, gdyż widać
eżance, Burolikowcach. Obwód i odczuwa się będąc wśród was,
Tarnopolski posiada swoją specy- że w tej wspólnocie tętni życie.
fikację (mała ilość wiernych). Na Jestem również pod ogromnym
Mszę św. w niedzielę uczęszcza wrażeniem wyznawanej wiary
ok. 20 osób. Najbardziej tragicz- przez Was. Nadal w tymże Duny obraz w Burolikowcach ok. 6 chu umacniajcie ją i pogłębiajcie
osób. Parafię stanowią przeważnie i bądźcie dumni z tego iż do takiej
starsze osoby. To dzięki nim wia- wspólnoty przynależycie. Brońra w Chrystusa ukrzyżowanego cie Krzyża! Brońcie Kościoła
i zmartwychwstałego przetrwała i Ewangelii Chrystusa!
do dziś.
Z okazji zbliżających się Świąt
Gdy chodzi o katechizację dzieci Zmartwychwstania Pańskiego
to z 4 parafii uczęszcza na kate- życzę Wam – Drodzy prawdziwej
chizację ok. 9 osób. Rodziny są wiosny zmartwychwstania. Niech
mieszane. W domu porozumie- On – Chrystus Zmartwychwstawają się po ukraińsku, dlatego ły obdarzy Was swoim obfitym
także i Eucharystia i katechizacja błogosławieństwem, miłością
odbywa się w ukraińskim języku. i pokojem.
Potrzeby są ogromne wobec ludzi

Dziękujemy za dar ołtarza:
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga ze świetlicą; Akcja Katolicka;
Bractwo Najświętszego Sakramentu; Bractwo MB Szkaplerznej;
Apostolat Margaretka; Oaza młodzieżowa; Róże: św. Barbary; św.
Kingi; Kręgi: św. Wojciecha, św. Zofii; św. Vianneya; św. Augustyna;
św. Piotra; św. Franciszka i Hiacynty.
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Ile Kościół ma naprawdę pieniędzy
Bogaty i pazerny – taki obraz
Kościoła próbuje narzucić opinii publicznej wielu polityków
i dziennikarzy. Najwyższy czas
obalić kilka mitów

temu opublikowała Katolicka
Agencja Informacyjna. Jest to
pierwsze tak obszerne i wszechstronne opracowanie na temat
kościelnych finansów.

Zjawisko to nie jest nowe, ale
przybrało na sile wraz z wejściem
na scenę polityczną antyklerykalnego Ruchu Palikota. Gra na
najniższych emocjach wykorzystywana jest do celów politycznych - najpierw w sprawie
likwidacji Komisji Majątkowej,
a teraz - Funduszu Kościelnego.
W grę tę włączyli się również
rząd i premier Donald Tusk,
który w exposé oznajmił, że czas
skończyć z przywilejami emerytalnymi księży, by niedawno,
w kontekście likwidacji etatów
kapelanów wojskowych, powiedzieć jeszcze dosadniej, że nie
może być „świętych krów”.

Nieprawdą jest, że Kościół, co
próbuje się wmówić Polakom,
żyje na koszt państwa. Kościół
żyje przede wszystkim z ofiar
wiernych, czyli z tacy i ofiar
składanych na intencje mszalne,
za śluby, chrzty, pogrzeby, przy
okazji kolędy, a także darowizny.
Datki te stanowią, jak obliczyli
autorzy raportu, 80 proc. przychodów Kościoła.

O tym, że finanse Kościoła są
dzisiaj jednym z głównych tematów debaty publicznej, najlepiej
świadczy tegoroczna Manifa.
Demonstracja organizowana
przez feministki z okazji Dnia
Kobiet tym razem przebiegała
pod hasłem „Przecinamy pępowinę”, co miało się odnosić do
rzekomego uzależnienia państwa
od Kościoła. Feministki mówiły
przy okazji o miliardach złotych,
które jakoby Kościół otrzymywał
od państwa. Jak ujawniła jednak
„Rz”, w materiałach propagandowych wielokrotnie zawyżyły te
kwoty. Według aktywistek ruchu
Kościół za pośrednictwem Komisji Majątkowej miał otrzymać od
państwa majątek wart ok. 240 mld
zł. Tymczasem z rzeczywistych
szacunków wynika, że było to
najwyżej 5 mld zł, co stanowiło
około jednej trzeciej wartości
majątku zabranego Kościołowi po
wojnie przez komunistów.
Takich wyssanych z palca kwot
- zarówno w materiałach feministek, jak i w mediach, a przede
wszystkim w Internecie – jest
znacznie więcej. Od lat można
też usłyszeć, że Kościół i księża
nie płacą podatków, co nie jest
prawdą. - Mitów narosło tak
wiele, że część polityków twierdzi
nawet, że wystarczy opodatkować
Kościół i zabrać mu przywileje,
a finanse publiczne zostaną całkowicie uzdrowione - śmieje się
jeden z księży.
Ofiary od wiernych
Warto obalić kilka najważniejszych mitów na temat rzekomego
bogactwa Kościoła. Pomaga
w tym raport na temat finansów
Kościoła, który kilka tygodni

- Jest to około 2,5 mld zł rocznie
- mówi Marcin Przeciszewski,
szef Katolickiej Agencji Informacyjnej, podkreślając, że są to dane
szacunkowe.
Ofiary na tacę w 10 500 polskich
parafii są bardzo zróżnicowane.

i budynki parafialne (największe
koszty to ogrzewanie i prąd),
płacą wynagrodzenia organistom,
kościelnym, sprzątaczkom, gospodyniom oraz uiszczają liczne
opłaty – na rzecz kurii diecezjalnej (jedna taca w miesiącu),
a także na rzecz np. seminarium,
KUL, budowę kościołów i inne.
Na remonty i renowacje zabytków
parafie najczęściej muszą szukać
dodatkowych środków.
Drugim, poza ofiarami wiernych,
źródłem dochodów Kościoła rzadziej parafii, częściej diecezji
i zgromadzeń zakonnych - jest
działalność gospodarcza. Kościelne podmioty prawne wynajmują
lokale, dzierżawią ziemię, prowadzą wydawnictwa, księgarnie,
domy pielgrzyma. Furorę robią
sklepy benedyktyńskie, w których sprzedawana jest żywność
wytwarzana według tradycyjnych
receptur. W Polsce jest ich już
kilkadziesiąt, a wciąż powstają
nowe. Przedsiębiorstwo to ma
ponad 1 mln zł rocznego obrotu.
Klasztor jest największym pracodawcą w okolicy - za jego murami
pracuje ponad 60 osób. - Gdyby
nie zyski z tej działalności, nie
moglibyśmy utrzymać klasztoru,
zapłacić rachunków za gaz czy
prąd ani wykonywać remontów
i konserwacji zabytkowych budynków - opowiadał jakiś czas
temu opat klasztoru w Tyńcu
o. Bernard Sawicki.
Archidiecezja katowicka z działalności gospodarczej uzyskuje
rocznie ok. 2,5 mln zł, archidiecezja poznańska – 3,5 mln. Kuria
tarnowska z wynajmu lokali ma
ok. 25 tys. zł zysku. Natomiast
archidiecezja warszawska, która
czerpie dochody m.in. ze współwłasności biurowców w centrum
Warszawy (Centrum Jasna) oraz
Roma Office Center, ponad połowę z wydawanych rocznie 13
mln zł ma właśnie z działalności
gospodarczej.

Zależą od wielkości i charakteru
parafii - miejskiej lub wiejskiej,
ale przede wszystkim liczby
praktykujących parafian oraz zamożności regionu Polski. Ksiądz
Sławomir Kokorzycki, proboszcz
parafii św. Stanisława Kostki
w Korytowie w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie na niedzielną mszę przychodzi 200-300
osób, na tacy znajduje dziesięcio-,
a nawet pięciogroszówki. - To
tereny popegeerowskie, ludzie - W związku z ubożeniem społesą bez pracy, sami potrzebują czeństwa wzrastać będzie własna
pomocy – tłumaczy.
działalność gospodarcza Kościoła, której nie należy się wstydzić
W dużych miejskich parafiach - zauważa kard. Kazimierz Nycz,
niedzielna taca przynosi do kilku przewodniczący Rady Ekonotysięcy złotych. Na przykład micznej Konferencji Episkopatu
w liczącej trzy tysiące ludzi para- Polski. Podkreśla, że ta dziafii w diecezji bielsko-żywieckiej łalność musi być prowadzona
jej wysokość wynosi średnio 2,3 w sposób transparentny i zgodny
tys. zł, w ośmiotysięcznej parafii z polskim prawem.
w archidiecezji lubelskiej około
3 tys. zł, a w dziesięciotysięcz- Księża płacą podatki
nej w centrum Warszawy - 4,1
tys. zł. Roczne dochody parafii Szeroko rozpowszechniony jest
wynoszą od 30 tys. do 300-400 mit, że księża i Kościół nie płacą
tys. zł. Z tych pieniędzy pro- podatków. To nieprawda. Na
boszczowie utrzymują kościół przykład parafia w Leśnej płaci

1,3 tys. zł rocznie podatku rolnego
i od nieruchomości - wyliczonego
według stawek, które obowiązują
wszystkich mieszkańców gminy.
Urząd skarbowy wylicza także
podatek dochodowy księży (inne
stawki są dla wikariuszy i proboszczów), biorąc za podstawę
liczbę mieszkańców w parafii,
których w Leśnej jest 3250. To
około 2 tys. zł rocznie.
A są parafie, gdzie do Kościoła
uczęszcza mniej niż 30 proc.
wiernych. Mimo tego podatek
odprowadzany jest od wszystkich.
- Okazuje się więc, że Kościół
płaci podatki również za pana
Palikota - komentował ten fakt
abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.
Podatki, według tych samych zasad co inni Polacy, płacą też księża i siostry zakonne zatrudnieni
na etatach – w szkole, szpitalu
czy kurii. W 2009 r. pracowało
w Polsce 33 492 katechetów,
w tym 18 348 katechetów świeckich, 11 382 księży diecezjalnych, 1152 księży zakonnych
i 2610 sióstr zakonnych. Jak wynika
z wyliczeń KAI, rocznie daje to
69 mln zł podatku PIT od pensji
osób duchownych zatrudnionych
w szkołach, nie licząc innych
duchownych płacących tę formę
podatku.
Miliony złotych rocznie z tytułu
podatków wpłacają do budżetu
również parafie i kościelne instytucje. Nieprawdą jest też, że
to państwo w całości finansuje
emerytury osób duchownych.
- Ponad połowa księży, która
jest zatrudniona na umowach
o pracę, płaci takie same składki
emerytalne do ZUS jak wszyscy Polacy – mówi ks. Ireneusz
Dosz, kanclerz poznańskiej kurii.
- Pozostali pokrywają 20 proc.
składki, a 80 proc. dopłaca im
państwo w ramach Funduszu
Kościelnego - dodaje. Zwraca
uwagę, że księża płacą również
składkę zdrowotną, rozliczając się
za posługę duszpasterską. Wyjątkiem są misjonarze oraz członkowie zakonów kontemplacyjnych
klauzurowych. W ich przypadku
państwo opłaca 100 proc. składek
ubezpieczeniowych.
– Składki te płacone są od najniższego ustawowo obowiązującego
wymiaru wynagrodzenia.
W wyniku tego duchowni, za
których składki opłaca fundusz,
otrzymują najniższe emerytury,
w wysokości kilkuset złotych miedokończenie na str. 9
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ILE KOŚCIÓŁ MA NA- jaką państwo wydało na dofiPRAWDĘ PIENIĘDZY nansowanie niektórych działań
dokończenie ze str. 8
sięcznie - podkreśla ks. Dosz.
Państwowy garnuszek?
Obok podatków i emerytur największe emocje wzbudza dofinansowanie działalności publicznej Kościoła z budżetu państwa.
W ubiegłym roku, według danych
zebranych przez KAI w różnych
instytucjach państwowych, było
to ok. 500 mln zł. Portal Money.
pl wyliczył, że jest to 1,6 mld zł.
Skąd taka różnica? Otóż portal
włączył do tej sumy ok. 1,1 mld,
które rocznie państwo wydaje na
opłacenie katechezy w szkołach.
- Nie jest to dotacja na rzecz Kościoła, ale na rzecz państwowego
systemu edukacji, wynikająca
z przyjętych rozwiązań ustawodawczych - wyjaśnia Marcin
Przeciszewski.
Około 90 mln trafia rocznie do
Funduszu Kościelnego, z którego
finansowane są składki ubezpieczeniowe za część księży i sióstr
zakonnych. - Fundusz to nie jest
ani dar, ani łaska państwa wobec
Kościoła, tylko próba oddania
sprawiedliwości - podkreśla kard.
Kazimierz Nycz. Fundusz powstał
jako rekompensata za majątek zagrabiony Kościołowi, ale przez
większość czasu (od 1950 do
1989 r.) dwie trzecie jego budżetu
były przeznaczane na działalność
wrogą Kościołowi. Komisja Majątkowa zwróciła około 66 tys. ha
ziemi (ze 155 tys. zabranych), ok.
500 budynków i wypłaciła 143
mln zł rekompensaty.
Z pieniędzy publicznych (221,5
mln) dotowana jest działalność
dwóch katolickich szkół wyższych
(KUL i Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie) oraz
kilku wydziałów teologicznych na
państwowych uczelniach. Budżet
finansuje także Ordynariat Polowy (20 mln) ze 151 kapelanami,
utrzymanie ok. 1500 kapelanów
szpitalnych (3 mln), więziennych
(2,5 mln), Straży Granicznej (842
tys.), Państwowej Straży Pożarnej
(745 tys.), policji (440 tys.) i BOR
(150 tys.).
Na utrzymanie i renowację kościelnych zabytków Ministerstwo
Kultury przeznaczyło w ub. r.
26 mln 665 tys. Roczne dotacje
z Unii Europejskiej dla kościelnych podmiotów sięgają 121
mln zł.

Za życiem

Kościoła – mówi Marcin Przeciszewski.

A przecież oprócz Caritasu pomocy udzielają także zgromadzenia
zakonne, które prowadzą ponad
1550 placówek wychowawczych,
medycznych, charytatywnych.
W parafiach działa 6,8 tys. organizacji kościelnych, które otaczają
opieką ponad 660 tys. chorych.
Wartość tej pomocy trudno jest
wycenić.
W Europie też dają
Polakom próbuje się wmówić, że
państwo dofinansowuje publiczną
działalność Kościoła w sposób
znacznie wyższy niż w innych
krajach Unii. To kolejny mit.
W wielu krajach UE państwo
w sposób znaczący pomaga Kościołom w pełnieniu ich misji społecznej. I to niezależnie od tego,
czy istnieje możliwość odpisu
z podatku na Kościoły (Włochy
- 0,8 proc., Hiszpania - 0,7 proc.,
Węgry - 1 proc.), czy wierni płacą
podatek kościelny (Niemcy, Austria, Szwajcaria).
Standardem jest też, że państwo
płaci za lekcje religii w szkołach.
I to niezależnie od tego, czy są
one obowiązkowe, jak w Austrii,
Danii, Grecji, na Słowacji, czy
fakultatywne lub dobrowolne, jak
w Niemczech, Hiszpanii, Belgii, we Włoszech, w Irlandii,
Czechach, Finlandii lub na Węgrzech.
Szkoły wyznaniowe finansowane
są w całości lub części.
W pełni finansowane są na Słowacji, w Irlandii, gdzie 90 proc.
szkół to szkoły katolickie. Koszty
zatrudnienia personelu szkół wyznaniowych państwo ponosi np.
w Austrii, Belgii (tutaj 60 proc.
uczniów szkół średnich uczęszcza
do szkół katolickich), Hiszpanii,
a także we Francji. Uniwersytety katolickie finansowane są
z budżetu np. w Hiszpanii i na
Słowacji. Tam, a także w Austrii
czy Grecji, państwo utrzymuje
wydziały teologii katolickiej na
państwowych uniwersytetach.

Państwo pokrywa także koszty
utrzymania kapelanów wojskowych np. w Austrii, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech,
w Irlandii czy na Węgrzech. Kapelanów w placówkach służby
zdrowia i w więzieniach opłaca
się we Francji, w Hiszpanii, Ir- Tylko Caritas udzielił pomocy landii, we Włoszech dotyczy to
o wartości 482 mln zł, czyli nie- tylko więzień.
mal w takiej samej wysokości, W kilku krajach UE państwo

24 III w Przemyślu organizowany był już czwarty MARSZ
DLA ŻYCIA – czyli w obronie
życia poczętego. Nasza parafia
w sposób czynny zaangażowana
była w to ważne diecezjalne wydarzenie. Podczas Eucharystii,
której przewodniczył ks. Abp
Józef Michalik, dary ofiarne
nieśli nasi reprezentanci (małżeństwo ze Wspólnoty Domowego
Kościoła, oczekujące dziecka).
Po Mszy świętej przeszliśmy
ulicami miasta, gdzie młodzież
niosła, wcześniej przygotowaną
przez przedstawicieli różnych
środowisk, własnoręcznie przepisaną encyklikę papieża Pawła
VI „Humane vitae”. Wśród kilkunastu stronnic znalazła się także
strona przepisana przez młodzież
oazową naszej parafii (Jarosław
był twórcą dwóch stron: jedną
tworzyli uczniowie Gimnazjum
Sióstr Niepokalanek, drugą Oaza

młodzieżowa Parafii Chrystusa
Króla). Akcentem najbardziej
zauważalnym był nasz strój. Ks.
Daniel – koordynator wyjazdu
– wraz z p. Robertem R. przygotowali koszulki z logo Marszu
Dla Życia. Żółty kolor koszulek
wyróżniał nas (przedstawicieli
różnych wspólnot istniejących
przy Parafii Chrystusa Króla),
oczywiście nie dla każdego koszulek wystarczyło, ale staliśmy się
w ten sposób wyraźnymi świadkami głoszącymi wartość życia
każdego człowieka od poczęcia
aż do naturalnej śmierci. Dzisiaj
możemy Bogu podziękować za
ten dar wspólnej modlitwy ponad
1200 osób z diecezji przemyskiej
(naszą parafię reprezentowało ok.
100 przedstawicieli), a owocem
dla wielu z nas stała się podjęta
modlitwa Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
Ks. Daniel O.

wypłaca nawet duchownym wynagrodzenia (Słowacja, Czechy,
Grecja, a na Węgrzech - w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców).
***
Kościół w Polsce, wbrew stereotypom, nie jest ani bogaty,
ani biedny. Jest taki, jacy są jego
wierni. Według prognoz dochody
parafii z tac mogą się zmniejszyć

z powodu kryzysu gospodarczego
oraz spadku praktyk religijnych.
Ale Kościół w Polsce nie zrezygnuje z ofiar wiernych na rzecz
innego systemu finansowania. Jak
mówił prymas Stefan Wyszyński
- Kościół powinien utrzymywać
się z hojności ludzi, którym służy.
To tworzy więź między wiernymi
i duchowieństwem.
Ewa K. Czaczkowska
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Misterium w KCK
Zbliżający się czas przeżywania Misterium męki, śmierci
i zmartwychwstania Pana Jezusa
to wspaniała okazja, aby w inny
sposób – przy zaangażowaniu
ludzi – przybliżyć tę największą
prawdę naszej wiary. Sekcja teatralna istniejąca przy świetlicy
Kolpinga, do której należą uczniowie różnych jarosławskich szkół
(podstawowych i gimnazjalnych),
wraz z grupą teatralną ze Szkoły
Podstawowej nr 10 pod okiem
ks. Daniela i p. Marleny przygotowała 40 minutową inscenizację
opartą o słowo, muzykę i światło.
Samo Misterium posiadało dwie
wyraźne części. Pierwsza skupiała nas przy krzyżu – znaku Bożej

miłości. W tę Miłość my także
zostaliśmy włączeni, bo to z Miłości do nas Jezus wziął krzyż na
ramiona, umarł i zmartwychwstał
– ukazywała to druga, paschalna
część Misterium. Ostatnie słowa
wypowiedziane na scenie „Jezus
żyje! Mój przyjaciel żyje! A może
Go spotkam któregoś dnia?”. To
wezwanie, abyśmy - nie tylko
podczas rekolekcji w ramach
których inscenizacja dwukrotnie
byłą wystawiana - lecz zawsze
szukali Jezusa. W Misterium,
które wystawione zostało 27 III
br., zaangażowane były 33 osoby,
którym za wysiłek i trud pracy
dziękujemy.
Marlena R. i Ks. Daniel O.

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak,
Maria Konopelska. Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka,
Barbara Kapała, Lidia Brodowicz, Małgorzata Naleśnik, Katarzyna Marcińczak. Pomoc pedagoga. Krystyna Zygmunt,
Zofia Ożyło.
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska;
język polski: Janina Fedan,
język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek.
Radca prawny:
- Maria Drabik - 27 III, 24 IV, 29 V - godz. 16.00-17.00.
- Jerzy Mitkowski - 16 IV - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
2 IV
S. kulinarna
9 IV

Wtorek
3 IV
S. kulinarna
10 IV

Przerwa świąteczna
16 IV
S. kulinarna
23 IV
S. kulinarna
30 IV
S. kulinarna

17 IV
S. kulinarna
24 IV
S. kulinarna

Środa
4 IV

Czwartek
5 IV
Przerwa świąteczna
12 IV

11 IV
Jajko
w świetlicy
18 IV
J. Niemczycka
25 IV
J. Niemczycka

Piątek
6 IV
13 IV

Ł. Rzepa
19 IV
Ł. Rzepa
26 IV
Ł. Rzepa

20 IV
27 IV

Dzielenie się jajkiem w świetlicy „U Kolpinga”
11 kwietnia 2012 r. o godz. 16:00

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
w każdy wtorek i środę od godz. 16.00

Każdy może pomóc !
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
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.

w rocznicę śmierci:
14.04.85 – Bogusław Weland

04.04.86 – Maria Sroka
15.04.87 – Antoni Plęs
12.04.89 – Eugeniusz Dorota
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
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 – Hieronim Drabik
09.04.02 – Józef Bałabaj
01.04.03 – Irena Potoczna
14.04.03 – Stanisława Jasiewicz
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

Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku. Dzięki nim mogliśmy rozpocząć remonty w Ośrodku RekolekcyjnoSzkoleniowym w Heluszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Całkowity koszt inwestycji
w Heluszu okazał się jednak dużo większy i jeszcze przez dwa lata
musimy spłacać finansowe należności (ponad 100 tys. zł.). Oprócz
tego od 11 lat w Jarosławiu prowadzimy świetlicę charytatywną
przy Katolickim Centrum Kultury dla ok. 200 dzieci w 15 sekcjach
zainteresowań. Każda pomoc jest więc dla nas bezcenna.

Chrystus Królem

Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński w Jaroslawiu
11-12 maja 2012

11.05.2012 (piątek) - Parafia Chrystusa Króla
10.00 - Msza Św.
10.45 - Prelekcja – Sala KCK
12.30 - Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Smoleńsko - Katyńskim
Przemarsz do Klasztoru Sióstr Niepokalanek – złożenie kwiatów pod
tablicą upamiętniającą pobyt Legionistów Piłsudskiego 1915-1917
i pomnikiem „Żyje Polska” - upamiętniającym 10. i 90. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 1918 r.
Rynek – Ratusz
15.00 - Rynek Miasta - Spotkanie przy tablicy upamiętniającej Jana
Pawła II
Szlakami Historii
Pomnik kpt. Władysława Koby; Cmentarz w Maleniskach - Pomnik Lotników; Pawłosiów - Pomnik Rodziny Czerwonków; Pruchnik – Rynek,
Pomnik Sługi Bożego ks. Br. Markiewicza; Helusz – Nabożeństwo Majowe przy Grocie Matki Bożej, a po nim wspólne przejście trasą Drogi
Krzyżowej ze świętymi, bez rozważań, ognisko, kolacja, nocleg.
12.05.2012 (sobota) - Kolegiata Jarosławska
10.00 - Msza Św. Jubileusz 150 - lecia cudownego ocalenia obrazu Matki
Bożej Śnieżnej oraz 400 - lecia śmierci ks. Piotra Skargi; Akt zawierzenia N.M.P.; Złożenie kwiatów pod Krzyżem Misyjnym i pomnikiem
Bohaterów i Ofiar II Wojny Światowej przy Kolegiacie

Przejazd ulicami miasta pod:

1. Pomnik Baśki Puzon
2. Dawną siedzibę UB przy ul. Sienkiewicza
3. Dawną siedzibę GESTAPO przy ul. Słowackiego 2
4. Pomnik Walk i Męczeństwa ul. Słowackiego

Jeden z upamiętnionych
na Pomniku Katyńskim

Stec Jan syn Antoniego i Magdaleny z d. Bednarczyk urodził się
12 maja 1907 r. w Zaleszanach.
W 1929 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie Męskie
w Rudniku n. Sanem. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty uzyskał stopień
podporucznika ze starszeństwem
od 1 I 1933 r. Przed wojną pełnił służbę w kilku jednostkach
m. In. W Składnicy Materiałów
Intendentury Nr 2 w Stawach
kolo Lublina. Otrzymał przydział
do 3 pułku piechoty Legionów.
W latach 1938-39 był nauczycielem w szkole w Oleszycach koło
Lubaczowa. Żonaty z Walerią
Olejnik, mieli syna Ryszarda
(1937 r.). Mieszkali w Oleszycach
kolo Lubaczowa.
W 1939 roku gdy
szedł na wojnę powiedział do żony
: Idę walczyć, Ojczyzna mnie wzywa.
Powołany przed wybuchem wojny do
służby. Jako ppor.
rezerwy we wrześniu
1939 r. został zmobilizowany do macierzystego 3 pułku
piechoty Legionów

w Jarosławiu. Znalazł się w szeregach batalionu marszowego 3
pułku piechoty sformowanego
z początkiem września 1939 r.
z nadwyżek mobilizacyjnych.
Batalion marszowy walczył najpierw w obronie linii Sanu koło
Jarosławia i Radymna. Potem
nękany przez niemiecki Wehrmacht i Luftwaffe wycofał się
na wschód do Puszczy Różanieckiej. Stamtąd resztki batalionu
zmierzały w kierunku Tarnopola.
18 września batalion został otoczony przez Czerwoną Armię
i w miejscowości Załoźce złożył
broń, a żołnierze i oficerowie dostali
się do sowieckiej niewoli. Osadzony
w obozie w Starobielsku. Z obozu
wysłał jedną kartkę, że jest mu
dobrze, ale staraj się mnie stąd wydostać, Wiosną 1940 roku wywieziony z obozu do Charkowa, gdzie
został zamordowany przez NKWD.
Był podporucznikiem rezerwy WP.
Żona Waleria wraz z synem
i całą rodziną została wywieziona
w kwietniu 1940 roku do Kazachstanu. Z Kazachstanu wróciła
z synem w 1946 r. O miejscu jego
śmierci rodzina dowiedziała się
dopiero w 1990 roku. 4 maja 2012
r. J. Steca przy gimnazjum w Oleszycach upamiętniono kamieniem
i tablicą pamięci oraz posadzono
Dąb Pamięci.
Dionizy Garbacz
„Niżańsko-stalowowolska lista katyńska”

Bierzmowanie klas III

Po trzyletnim cyklu przygotowań
i końcowym egzaminie do bierzmowania, którego udzieli ks. bp
Adam Szal 2 kwietnia br., zostali
Opactwo Jarosławskie
dopuszczeni następujący ucznio17.30 - Msza Święta i koncert pieśni patriotycznych; Złożenie kwia- wie:
tów i zniczy pod Krzyżem Golgoty Narodów; Ognisko integracyjne Bajdak Oliwia, Batko Paulina,
Bielecki Kamil, Burek Mateusz,
i nocleg.
Chmielowiec Kacper, Chmura
Beata, Ciuła Gabriela, Czarnecka
Ilona, Drozd Mateusz, Działo
Kamil, Fil Anna, Florek Emmanuel, Giżycka Aleksandra, Grela
Klaudia, Groszek Dawid, Gut
Aleksandra, Guziewicz Karolina,
15.00 - Wyjazd do Wiązownicy.
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Guziewicz Korneliusz, Kawa
Patryk, Kawulka Małgorzata,
Kopczacka Natalia, Kowal Krystian, Kowal Patrycja, Ledwożyw
Michał, Lotycz Przemysław, Maczułajtys Maciej, Marcinkiewicz
Alicja, Nalepa Jakub, Niedzwiedz
Karolina, Osiniak Patryk, Pajda
Mateusz, Pałys Martyna, Pawlak
Adrianna, Plęs Adrianna, Rusinek
Pamela, Staszków Jakub, Steczkiewicz Patryk, Superson Daria,
Szpunar Michał, Szylar Mateusz,
Tuleja Hubert, Turowska Aleksandra, Wańkowicz Kamil.
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Ogłoszenia parafialne
1. W poniedziałek (2 IV) o godz.
18.00 w czasie Mszy św. ks. Bp
Adam Szal udzieli Sakramentu Bierzmowania 43 uczniom
klas trzecich z Gimnazjum nr 1
w Jarosławiu. Zapraszamy młodzież z rodzinami oraz świadków.
2. Spotkanie dla rodziców klas
II w ramach przygotowania do
I Komunii Św. odbędzie się we
wtorek po Mszy św. wieczornej.
Zapraszamy na Eucharystię wraz
z dziećmi.
3. W Wielki Czwartek Msza
św. Wieczerzy Pańskiej będzie
o godz. 18:00. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy
i adoracja do 22:00.
4. 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
i później sprawnie podchodziły
do ołtarza.
5. 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.
6. Ofiary zebrane przy adoracji
Krzyża Świętego w Wielki Piątek
oraz przy Bożym Grobie są przeznaczone na renowację zabytków
w Ziemi Świętej.
7. 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 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.
8. Od Wielkiego Czwartku do
soboty nie będzie Mszy św. porannej.
9. 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.
10. W związku ze Świętami nasza
świetlica oraz biblioteka będą
nieczynne od Wielkiej Środy (4
IV) do wtorku po Wielkanocy (10

IV) włącznie.
11. Bardzo dziękujemy za dodatkowe ofiary na zapłacenie rachunków i na inwestycje. Starajmy się
być solidarni w ponoszeniu tych
ciężarów.
12. W Poniedziałek Wielkanocny
porządek Mszy św. jak w każdą
niedzielę. O godz. 17:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
13. W najbliższą środę po Świętach o godz. 16.00 w świetlicy
charytatywnej „U Kolpinga”
będzie dzielenie się jajkiem wielkanocnym. Zapraszamy dzieci,
rodziców, wychowawców i wolontariuszy.
14. Trwają przygotowania do
Pikniku „Z bliźnim na majówkę”.
Prosimy o zgłaszanie się naszych
parafian i osób zaprzyjaźnionych
do pomocy w obsłudze Pikniku.
Potrzebna będzie każda życzliwa
osoba zwłaszcza przy wydawaniu
posiłków, pamiątek i przyjmowaniu przyjeżdżających grup.

Niedziela 1 IV
8:00

++ Stanisław, Stanisław, Stanisław.

9:30
11:00

7:00

+ Romuald w 1 roczn. śmierci.

18:00

+ Tadeusz.

++ Szymon, Albina, Franciszka.

7:00

+ Jan w 5 roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

18:00

+ Marian Pysiak (począt.
greg.).

16:00

+ Marian Pysiak - od pracowników.

18:00

7:00

+ W 17 roczn. śmierci Józefy.

18:00

Bierzmowanie.

7:00

Dziękczynna w roczn. urodzin
Adeli, o błogosł. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha Św.

18:00

O Boże błogosł. i opiekę MB
dla Barbary z okazji urodzin
- int. od Rodziców.

Zbiórka na tacę
Niedziela 1 IV 12 GRUPA II
Niedziela Wielkanocna
Niedziela 8 IV 12 GRUPA I
Poniedziałek Wielkanocny
Niedziela 9 IV 12 GRUPA II

Marek MAJEWSKI
s. Władysława i Bronisławy
zam. Jarosław, ul. Dolnoleżajska
Agnieszka Teresa BOROWIK
c. Janusza i Walerii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Józef PAŁCZYŃSKI
Tadeusz KARDASIŃSKI

18:00

Dziękczynna za wysłuchanie
w sprawie.
Czwartek 5 IV

18:00

O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla kapłanów z naszej
Parafii od: Bractwa Najśw.
Sakramentu, Akcja Katolicka,
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga ze świetlicą, Róże: św.
Barbary, św. Faustyny.
Piątek 6 IV
Nie ma Mszy św.
Sobota 7 IV

19:00

Za misje, misjonarzy i Koło
Misyjne.
Niedziela 8 IV

+ Marian Pysiak (2).
Piątek 13 IV

7:00
11:00

Uroczystości Katyńsko-Smoleńskie.

18:00

+ Marian Pysiak (3).

7:00

1) + Stanisława Jasiewicz w 9
roczn. śmierci.
2) + Marian Pysiak (4).

18:00

1) O błogosł. Boże i opiekę
MB dla Macieja w 19 roczn.
urodzin.
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosł. dla Sabiny i Stanisławy
z okazji urodzin.

8:00

++ Helena, Mieczysław.

9:30

+ Marian Pysiak (5).

11:00

++ Stanisław, Stanisława, Zdzisław, Genowefa.

12:15

+ Edward w 8 roczn. śmierci.

16:00

+ O radość życia wiecznego dla
Wacława Serafinko w 7 roczn.
śmierci.

18:00

Za parafian.

7:00

+ Marian Pysiak (6).

Sobota 14 IV

Środa 4 IV

Niedziela 15 IV

Poniedziałek 16 IV
18:00
Wtorek 17 IV
7:00

+ Marian Pysiak (7).

18:00
Środa 18 IV

6:00

++ Tekla, Mieczysław.

9:30

+ Anna w 19 roczn. śmierci.

7:00
18:00

11:00

Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o błogosł. Boże
i opiekę Matki Najśw dla Marii i
Antoniego w 40 roczn. ślubu.

+ Marian Pysiak (8).
Czwartek 19 IV

7:00

+ Marian Pysiak (9).

18:00

Z Róży św. Bernadetty o zdrowie i błogosł. członkiń i ich
Rodzin.

12:15

+ Hieronim Drabik.

16:00

Za parafian.

7:00

8:00

++ W int. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej profesora
Lecha Kaczyńskiego, Jego
żony Marii i wszystkich, którzy
wraz z nimi zgineli 10 IV 2010
w drodze do Katynia.

7:00

+ Marian Pysiak (11).

9:30

+ Marian Pysiak - od pracowników.

18:00

W 23 roczn. Patryka (dziękczynno-błagalna).

11:00

++ Aneta, Feliks.

12:15

O błogosł. Boże dla Rodz.
i opiekę Matki Najśw.

8:00

Dziękczynna za 41 lat życia
Agnieszki z prośbą o dalszą
opiekę MB.

16:00

9:30

+ Marian Pysiak (12).

18:00

11:00

+ Leszek Wyglądarski w 8
roczn. śmierci.

Dodatkowe ofiary na remont elewacji i opłacenie rachunków:

12:15

Małgorzata i Tadeusz w 25
roczn. ślubu o opiekę Bożą,
dary i łaski w życiu małżeńskim
i rodzinnym.

Poniedziałek 9 IV

Niedziela 15 V 12 GRUPA I
Zapowiedzi przedślubne

Czwartek 12 IV
7:00

7:00

26.03.2012 r. os. Kombatantów bl.
11 m. 46-60. Sprzątali i ofiara: Nikt
nie przyszedł.

4 IV (środa wieczorem)
os. Kombatantów bl. 12 m. 1 - 14
7 IV (sobota wieczorem)
os. Kombatantów bl. 12 m. 15 - 28
10 IV (wtorek wieczorem)
os. Kombatantów bl.13 m. 1 - 16

Środa 11 IV

Wtorek 3 IV

D z i ę k u j e m y ...
za sprzątanie kościoła:

Dyżury do sprzątania kościoła

++ Stanisława Kraus w 12
roczn. śmierci, Maria Bogdanowicz w 2 roczn. śmierci,
Jan Szczykutowicz w 35 roczn.
śmierci.
Poniedziałek 2 IV

18:00

24.03.2012 r. os. Kombatantów bl. 11
m. 31-45. Sprzątali i ofiara: Kalemba,
T. K. Zakrzackie, Kisiel, Kopczackie
(2 os.), M. Kamińska, Mosiężny.
Razem – 50 zł na środki czystości
i kwiaty.

Wtorek 10 IV

+ Julia Skrzeczyńska w 20
roczn. śmierci.

R. i R. Osuch, H. i M. Plasło, S. Strojwąs, Nietrzeba.
Razem 400 zł.

Piątek 20 IV
18:00

+ Marian Pysiak (10).
Sobota 21 IV

Niedziela 22 IV

16:00
18:00

Za parafian.

Piknik

26 maja * Zapraszamy na piknik do Helusza

Zapraszamy do udziału w organizacji pięknej imprezy charytatywnej
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W dniu 17.03.2012 w Jaśle odbyły
się II Otwarte Mistrzostwa Miasta
Jasła w judo. W zawodach wzięło
udział 440 zawodników z 26 klubów
z Ukrainy, Rumunii, Węgier, Czech,
Słowacji i Polski. Znakomicie spisali
się zawodnicy PKS Kolping-Jarosław zdobywając: 2 złote, 3 srebrne
i 5 brązowych medali. Złote medale
zdobyły: Natalia Fecowicz (kat. wag.
29 kg), Izabela Płocica (kat. wag. 44
kg). Srebrne medale z Jasła przywieźli:
Paweł Putera (kat. wag. 46 kg), Radek
Oronowicz (kat. wag. 55 kg), Kamil
Waszajło (kat. wag. 42 kg). Na trzecim
miejscu po zaciętych walkach zawody
zakończyli: Ernest Czarniecki (kat.
wag. 34 kg), Edyta Ratusznik (kat. wag.
36 kg), Kornel Kowal (kat. wag. 55 kg),
Nikodem Rusinkiewicz (kat. wag. 50
kg), Adrian Majcher (kat. wag. 50 kg).
W kwalifikacji drużynowej na 26 ekip
startujących nasza ekipa zajęła bardzo
dobre 4 miejsce, minimalnie przegrywając o jeden punkt w walce o 3 miejsce
z zawodnikami z Rumunii.

Chrystus Królem

Ogromne sukcesy tenisistów
* w maju walczymy o wejście do Ekstraklasy
* młodsi zawodnicy Mistrzami Województwa - jadą na Ogólnopolski Finał
* w kategorii żak Antoni Rejterowski - czwarty w Polsce

W dniu 21 marca odbył się w Łańcucie Finał Wojewódzki Memoriału w Tenisie Stołowym im. Andrzeja Grubby. Na starcie stawiło się 32 drużyny szkolne
z województwa. Najlepiej spisali się uczniowie SP-10 w Jarosławiu (na codzień trenujący w klubie PKS Kolping-Jarosław), zdobywając I miejsce i zapewniając sobie udział w Finale Ogólnopolskim Memoriału, który odbędzie się
w Gdańsku.
Klasyfikacja: 1 m. - SP-10 Jarosław: Adrian Kowal, Jakub Kondrat, Arkadiusz Suchy, Jakub Zastyrec; 2 m. - SP -1 Nisko; 3 m. - SP Kolbuszowa.

W dniach 24-25.03 odbył się w Gdańsku Turniej
Żaków o Puchar Przeglądu Sportowego i PZTS,
będący MP Żaków. Bardzo dobry wynik uzyskał
Antoni Rejterowski (Mistrz Województwa Żaków),
zajmując 4 miejsce wśród 48 żaków z całej Polski (po
3 z każdego województwa).
Drugi reprezentant naszego klubu Jakub Kondrat
został sklasyfikowany na 25 miejscu.

Chrystus Królem
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Chrystus Królem

Marsz Światła
w hołdzie dla bł. Jana Pawła II
OO. Reformaci - Ratusz
Bp Adam Szal

2 kwietnia godz. 20.00
Wyjście z placu przed kościołem OO. Reformatów, ulicą Grunwaldzką, Grodzką - zakończenie na Rynku. Przed złożeniem zniczy, na scenie przy Ratuszu
odbędzie się inscenizacja aktorów z Janem Nowickim na czele. Uwaga! Niesiemy ze sobą lampiony i składamy je na Rynku w formie napisu JPII.
“Koncert “Co może jeden człowiek. Janowi Pawłowi II... z miłością” w reżyserii Jana Nowickiego, a z udziałem Marka Stryszowskiego, Cezarego
Chmiela, Tomasza Kudyka oraz oczywiście Jana Nowickiego jest liryczno-sentymentalnym projektem z poezją Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego,
Bolesława Leśmiana i samego reżysera”.

Uroczystości
Katyńsko-Smoleńskie
13 kwietnia
godz. 11.00
Bp Marian Rojek

