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(601) 21 kwietnia 2013

21 - 27 kwietnia

IV NIEDZIELA WIELKANOCY

Tydzień modlitw o powołania kapłańskie
Powołania znakiem nadziei opartej na wierze /fragment/
Niedzielę Wielkanocną, pragnę zaprosić Was do
refleksji na temat: „Powołania znakiem nadziei
opartej na wierze”. Temat ten dobrze wpisuje się
w kontekst Roku Wiary i w pięćdziesiątą rocznicę rozpoczęcia Ekumenicznego Soboru Watykańskiego II. Sługa Boży, Paweł VI, w czasie
Soboru ustanowił ten Dzień wspólnej inwokacji
do Boga Ojca, aby nadal posyłał robotników do
swego Kościoła (por. Mt 9, 38). „Sprawa wystarczającej liczby kapłanów – podkreślał wówczas
Papież – dotyka z bliska wszystkich wierzących:
nie tylko dlatego, że od powołań zależy religijna
przyszłość społeczeństwa chrześcijańskiego, lecz
także dlatego, że sprawa ta jest precyzyjnym
znakiem żywotności wiary i miłości poszczególnych wspólnot parafialnych i diecezjalnych, jak
również świadectwem zdrowia moralnego rodzin
chrześcijańskich. Tam, gdzie rozkwitają liczne
powołania kapłańskie i konsekrowane, tam żyje się
wielkodusznie Ewangelią” (Paweł VI, Przesłanie
radiowe, 11 kwietnia 1964 r.).
Od pięćdziesięciu już lat, różne wspólnoty kościelne, rozsiane po całym świecie, łączą się duchowo
każdego roku, w czwartą Niedzielę Wielkanocną,
W związku z Pięćdziesiątym Światowym aby prosić Boga o dar świętych powołań i podDniem Modlitwy o Powołania, który będzie dawać wspólnej refleksji potrzebę odpowiedzi na
/Benedykt XVI/
obchodzony 21 kwietnia 2013 roku, w czwartą Boże wezwanie.

I CZYTANIE: Dz 13,14.43-52

Apostołowie zwracają się do pogan

REFREN PSALMU: My ludem
Pana i Jego owcami.
II CZYTANIE: Ap 7,9.14b-I7

Baranek będzie ich pasł i prowadzał ich do źródeł wód życia

EWANGELIA: J 10,27-30

Jezus daje swoim owcom życie
wieczne

Jezus powiedział: „Moje owce
słuchają mego głosu, a Ja znam
je. Idą one za Mną i Ja daję im
życie wieczne. Nie zginą one
na wieki i nikt nie wyrwie ich
z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od
wszystkich. I nikt nie może ich
wyrwać z ręki mego Ojca. Ja
i Ojciec jedno jesteśmy”.
Kalendarz wydarzeń

29. IV.
Akcja Katolicka zaprasza
do wspólnej modlitwy
g. 17.00 - Nabożeństwo Różańcowe
i Koronka

W hołdzie ofiarom Katynia i Smoleńska
– I znowu błądzimy w ciemnościach, ponieważ nikt nie chce
doszukać się prawdy, albo ci,
którzy mogą tę prawdę ujawnić, skrupulatnie tego unikają
– mówił w homilii podczas
dzisiejszych uroczystości katyńsko-smoleńskich w Jarosławiu ks. prałat Zbigniew
Suchy, redaktor przemyskiej
edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
Wydarzenia religijno-patriotyczne w kościele garnizonowym pw. Chrystusa Króla
związane zarówno z ludobójstwem katyńskim z 1940 r., jak
i tragedią smoleńską z 2010
r. zgromadziły przedstawicieli
Rodzin Katyńskich, Rodzin
Smoleńskich, sybiraków, parla-

mentarzystów, władz samorządowych powiatu i miasta oraz
służby mundurowe i młodzież
jarosławskich szkół.
Eucharystii przewodniczył ks.
bp Adam Szal z Przemyśla,
który poddał pod rozwagę
przesłanie płynące ze słów
i wydarzeń, jakie miały miejsce
w Katyniu i Smoleńsku.

żyli najwyższą ofiarę, ofiarę
swojego życia. Nam, Polakom,
nie wolno zapomnieć ani o tej
tragedii z czasów wojny, ani
o tym, co wydarzyło się trzy
lata temu. Dlatego tu jesteśmy.
Dla siebie, aby poczuć się jedną wielką rodziną zatroskaną
o losy naszego kraju, ale także
jako rodzina ludzi wierzących,
która chce modlić się o zbawienie dusz tych Polaków, którzy
byli naszymi reprezentantami
w Katyniu – mówił ks. prałat
Surowiec, archiprezbiter jarosławski.

Proboszcz parafii ks. prałat
Andrzej Surowiec przypomniał
ofiarę zarówno tych, którzy
zginęli w Katyniu, jak i ofiary
tragedii smoleńskiej. – Lecieli
do Katynia polskim samolotem, O Katyniu w homilii mówił
by oddać hołd i cześć, żeby po- też ks. prałat Zbigniew Suchy,
modlić się za „katyńczyków”. przypominając, że polscy ofiDo swojej modlitwy, do swojej
dokończenie na str. 3
gotowości oddania czci doło-

g. 18.00 - Msza św. dziękczynna w int.
ks. Abp Józefa Michalika z racji 20-lecia
posługi pasterskiej

12. V. g. 9.15
I Komunia Św.

19. V. g. 9.30
Rocznica I Komunii Św.

25. V.
Piknik charytatywny
„Z bliźnim na majówkę”
Helusz
godz. 10.00
Msza św.
I CZYTANIE:
Dz Michalik
5,27b-32.40bAbp Józef
41

Cierpienie dla
imienia Jezusa
Koncert

Krzysztof Krawczyk

REFREN PSALMU: Sławię Cię,
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Chrystus Królem

Cristiada w reżyserii Deana
Wrighta to najdroższa produkcja w historii meksykańskiego kina, z gwiazdorską
obsadą (m.in. Andy Garcia,
Eva Longoria i Peter O’Toole).
Film opowiada o powstaniu
meksykańskich katolików
nazywanym Cristiadą (Krucjatą) przeciwko ateistycznej
tyranii rewolucyjnych władz
Meksyku w latach 1926-1929.
W roku 1926 prezydent Meksyku Plutarco Elias Calles
zaczął wprowadzać antyklerykalne przepisy uderzające
w Kościół katolicki. Calles był
masonem i socjalistą nazywanym „antychrystem”. Za jego
rządów zamknięto szkoły katolickie i większość kościołów
oraz zarządzono przymusową
rejestrację wszystkich księży.
W odpowiedzi powstała Krajowa Liga Obrony Wolności
Religii, która zorganizowała
akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa polegającego
m.in. na bojkocie wszystkich
państwowych przedsiębiorstw
i instytucji. Dwa miliony Meksykanów podpisały petycję do
Światową premierę film miał
władz z żądaniem anulowania
rok temu. Od 5 kwietnia br. jest
antykatolickich zapisów konw polskich kinach. To jeden
stytucji. Wówczas wybuchło
z tych obrazów, które trzeba
powstanie, które przeszło do
zobaczyć. To film o tym. że
historii pod nazwą Cristiady.
wiary nie można zabić!
Jego uczestnicy zasłynęli jako
cristeros, czyli chrystusowcy.
W ciągu kilku lat w walce z socjalistami zginęło ok. 90 tysięcy
ludzi. Jednym ze sportretowanych w Cristiadzie postaci jest Jose
Luis Sanchez del Rio. W chwili śmierci w 1928 r. miał niecałe 15
lat. Był żołnierzem armii powstańczej w stanie Michoacan. Bronił
się do wyczerpania amunicji, a następnie trafił do niewoli podczas
potyczki z wojskami rządowymi, gdy odstąpił swojego konia
dowódcy cristeros, gen. Prudencio Mendozie. Został wtrącony
do więzienia w rodzinnej miejscowości. Gdy nie chciał przejść na
stronę rządową i zaprzeć się wiary, poddano go torturom - zdarto
mu nożem skórę ze stóp i pędzono na piechotę na miejscowy
cmentarz, gdzie został powieszony i dobity strzałem z pistoletu.
Pytany przez oprawców, co mają powtórzyć jego rodzicom,
odpowiedział: „Niech żyje Chrystus Król! I że się spotkamy
w niebie!”. Jose Luis Sanchez del Rio został beatyfikowany przez
papieża Benedykta XVI w 2005 r.

Ten film
trzeba zobaczyć!

Kino Helios w Rzeszowie
17 854 70 55

Obsadzie Cristiady przewodzi Andy Garcia, odgrywający rolę
generała Gorostiety, wojskowego w stanie spoczynku, który
przyglądając się z żoną (Eva Longoria) temu, jak Meksyk pogrąża
się w brutalnej wojnie domowej, na początku wzbrania się przed
zaangażowaniem w sprawę. Jednakże wkrótce staje się porywającym tłumy przywódcą, zdolnym do złożenia ofiary z własnego
życia. Zmienia bandę prześladowanych za wiarę, nieudolnych
rebeliantów w bohaterów będących siłą, z którą trzeba się liczyć.
Generał ma niewielkie szanse w walce z wszechwładnym i bezwzględnym prezydentem Plutarco Callesem, ale ludzie, których
spotyka na swej drodze, młodzi idealiści, zadziorni renegaci,
a przede wszystkim jeden zwykły nastolatek imieniem Jose,
uświadamiają mu, że odwaga i wiara mogą narodzić się nawet
wtedy, gdy już nie można liczyć na sprawiedliwość.
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Chrystus Królem

W hołdzie ofiarom Katynia kiedy ona jest zagrożona, ma
obowiązek jej dociekać. Im
i Smoleńska
dokończenie ze str. 1

cerowie zostali zamordowani w sposób niehumanitarny,
bez sądu i bez jakiejkolwiek
winy. Wskazał, że choć prawda
o tej zbrodni wyszła na jaw,
to w Rosji wciąż próbuje się
manipulować społeczeństwem
i faktami, zakłamując, kto był
sprawcą i twierdząc, że nie było
to ludobójstwo. Podkreślił, że
kiedy na horyzoncie pojawiła
się jutrzenka prawdy, do bólu
Katynia przed trzema laty doszedł kolejny ból, ból ofiar
tragedii smoleńskiej. – Znów
gości w sercach Polaków ból.
Ból tych 96 matek, ojców, żon
i dzieci. I znowu błądzimy
w ciemnościach, ponieważ nikt
nie chce doszukać się prawdy,
albo ci, którzy mogą tę prawdę
ujawnić, skrupulatnie tego
unikają – mówił kaznodzieja,
podkreślając, że prawdy mimo
wysiłku stłumić się nie da.
Nawiązując do tragedii z 10
kwietnia 2010 r., ks. Suchy
mówił, że po latach zniewolenia wydawało się, że państwo
polskie będzie miało prawo
i przedstawicieli, którzy poprowadzą Naród, który jak św.
Weronika oczyści to, co oplute,
uwydatni i uszlachetni to, co
zbezczeszczone, i wpisze na
karty historii to, co obca przemoc przekreśliła. Jednak, jak
zauważył ksiądz prałat, stało
się inaczej.
– Chrześcijanin ma obowiązek
strzeżenia prawdy, a wtedy,

wyższe piastujemy stanowiska,
im większe mamy możliwości,
tym dobitniej powinniśmy wołać o prawdę. Ten Naród ma
prawo mieć świadomość, że
tych, których wybrał, wybrał
jako przewodników na drodze
poszukiwania prawdy. Dlatego zanim będziemy stróżami
prawdy, musimy tej prawdy
poszukiwać. Bo ona, jak pokazuje kazus Katynia, nie może
umrzeć. Ona się uratuje. (…)
Prawda zwycięży, ona się ujawni. Obyśmy wtedy nie musieli
mieć poczucia okrycia się hańbą – mówił kaznodzieja, przestrzegając przed zamykaniem
swoich sumień przed prawdą.
Podkreślił, że ludzie mają prawo oczekiwać od kapłanów,
parlamentarzystów stanowczej
i uczciwej postawy w obronie
prawdy. – Ludzie mają prawo
oczekiwać, że nie będziemy
zostawiać naszych sumień tylko dla siebie, że nie będziemy
mówić, że in vitro, aborcja to
są dzisiaj kulturowe standardy.
Musisz powiedzieć, że to jest
zabójstwo. To jest także troska
o prawdę, którą trzeba dać nowej, młodej generacji Polaków
– mówił ks. Zbigniew Suchy.

Następnie na dziedzińcu kościoła Chrystusa Króla, pod
pomnikiem Pamięci Narodowej
poświęconym ofiarom Katynia
i Smoleńska odbył się Apel
Poległych.
Mariusz Kamieniecki
/Nasz Dziennik/

Judo
W dniu 13 kwietnia 2013r.
w Bardejovie na Słowacji odbył
się Międzynarodowy Turniej Judo.
Do naszych sąsiadów z południa
zjechało 384 zawodników z 28
klubów, w tym Kolping Jarosław
9 osób. Nasi zawodnicy dzielnie
spisali się w konfrontacji z zawodnikami z Czech, Słowacji, Ukrainy
i Polski.
Złoty krążek z Bardejova przywiozła Nikola Kudła. Na najniższym
stopniu podium zawody ukończył Olivier Kudła. Punktowane
7 miejsce zajął nasz najmłodszy
zawodnik Mikołaj Soja. Bardzo
dobre walki stoczył Hubert Kudła,
dwie wygrywając i dwie przegrywając. Zwycięską walkę odbył
także Jakub Rogała. Zawodników
dzielnie wspierali ich rodzice
i trener.

Świetlica „U KOLPINGA”
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
22 IV
stażyści

Wtorek
23 IV
E. Waszczuk
J. Przyczyna

Środa
24 IV

Czwartek
25 IV

Piątek
26 IV

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

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

Tenis stołowy
W dniu 14.04. zakończył się
cykl Mistrzostw Podkarpacia
w kategoriach: młodzik, kadet
i junior. Zawodnicy naszego klubu uzyskali następujące wyniki:
Juniorzy:
Hubert Żołyniak - złoty medal w mikście, brązowy medal
w deblu; Paweł Oziębło - brązowy medal w deblu.
Paweł Oziębło i Hubert Żołyniak
Kadeci:
Maksymilian Mroczka - złoty
medal w mikście, brązowy medal
w deblu, brązowy medal indywidualnie, Adrian Kowal - brązowy
medal w deblu.
Młodzicy:		
Antoni Rejterowski - złoty medal
w deblu, brązowy medal indywidualnie; Arkadiusz Suchy - złoty
medal w deblu, brązowy medal
Arkadiusz Suchy i Antoni Rejterowski
indywidualnie.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 21 IV 13 GRUPA II
Niedziela 28 IV 13 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża Boga Ojca
VII - p. Komsza; IX Róża św.
Andrzeja
PONIEDZIAŁEK – Róża X św.
Moniki - p. Mazur + Róża Boga
Ojca XI - p. Budzyński
WTOREK – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga + Świetlica charytatywna
ŚRODA – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
CZWARTEK – Róża VI św. Krzysztofa - p. Osuch
PIĄTEK - Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
SOBOTA – Wspólnota osób zbierających składki na inwestycje

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś nabożeństwo i koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 17.00.
2. Dziś rozpoczyna się tydzień modlitw
o powołania kapłańskiei zakonne. Jak
wiemy, w naszej parafii aktualnie nie
mamy żadnego kleryka. Pamiętajmy
więc o modlitwie w intencji nowych
świętych powołań kapłańskich i zakonnych.
3. Spotkanie dla rodziców dzieci kl.
II odbędzie się w czwartek (25 IV) po
Mszy św. wieczornej, a dzień później
w piątek (26 IV) także po Mszy św.
wieczornej będzie spotkanie dla rodziców dzieci kl. III.
4. Dyżur do sprzątania kościoła 22
IV 13 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 19 m. 63-79 oraz 27
IV 13 (sobota rano) os. Niepodległości
bl. 1 m. 1-16.
5. Trwają przygotowania do Pikniku
„Z bliźnim na majówkę”. Prosimy
o zgłaszanie się naszych parafian
i osób zaprzyjaźnionych, do pomocy
w obsłudze Pikniku.
6. W podziemiach kościoła jest czynny

punkt pomocy przy wypełnianiu PITów. Zapraszamy codziennie od wtorku
do piątku o godz. 16.00 do sali komputerowej. Zachęcamy, aby 1% z odpisu
przekazywać na rzecz Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga, które prowadzi
naszą świetlicę i utrzymuje Ośrodek
w Heluszu.
7. Bardzo dziękujemy za wszystkie dodatkowe ofiary na utrzymanie parafii.

Niedziela 21 IV
8:00

9:30

11:00
12:15

16:00

Informacja dla
rodziców dzieci kl. II
Próby dla dzieci przed pierwszą
Komunią św.:
- pon. (22.IV.) g. 16.00-17.15
- środa (24.IV.) g. 16.00-17.15
- czwartek (25.IV.)
g. 18.30-20.00
- piątek (26.IV.) g. 16.00-17.30

D z i ę k u j e m y ...

18:00

7:00

18:00

15.04.2013 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 33-47. Sprzątali i ofiara:
Nawrot, Konieczny, Koprowicz,
Czyżowska. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Łukasz MROZOWICZ
s. Wojciecha i Marii
zam. Jarosław, os. Niepodległości
Katarzyna LOTYCZ
c. Jerzego i Bożeny
zam. Jarosław, Gen. Sikorskiego
Łukasz Paweł DRAPAŁA
s. Marka i Anny
zam. Pruchnik
Ewa DOMINIK
c. Kazimierza i Marii
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Krzysztof SAJDUTKA
s. Józefa i Stanisławy
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Ewelina Anna PIŁAT
c. Krzysztofa i Danuty
zam. Kielce
Mateusz Karol MAZUREK
s. Jana i Marii
zam. Kidałowice
Krystyna MAZUREK-SĘK
c. Jana i Józefy
zam. Kidałowice

„Mam na imię Beata. Mam 29 lat. Pochodzę z Jarosławia. W styczniu
tamtego roku oddałam szpik kostny z talerza kości biodrowej. Potrzebowała go 50-letnia Pani chora na białaczkę - mój „bliźniak genetyczny”. Wystarczy tak mało, żeby dać szansę drugiej osobie na nowe
życie. Dlatego zachęcam Was do rejestracji w Dniu Dawcy Szpiku
w Jarosławiu.
Fundacja DKMS Polska wspólnie z Beatą Łanowy organizuje „Dzień
Dawcy Szpiku w Jarosławiu”. Dnia 23 kwietnia 2013r. w Instytucie
Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej będziesz mógł zarejestrować się jako potencjalny dawca
szpiku.
Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:
Data:
23 kwietnia 2013r.,
Godziny: 10.00 – 18.00
Miejsce: Instytut Ochrony Zdrowia, PWST-E
Adres: ul. Czarnieckiego 16, Jarosław

7:00

w rocznicę ślubu:
22.04.89 – Zbigniew i Barbara H.
22.04.95 – Andrzej i Beata P.
22.04.98 – Robert i Anita K.
22.04.06 – Krzysztof i Katarzyna B.
24.04.93 – Piotr i Małgorzata K.
24.04.93 – Zenon i Ewa B.
25.04.92 – Maciej i Teresa B.
25.04.98 – Robert i Anna L.
27.04.85 – Andrzej i Marta P.
27.04.91 – Czesław i Grażyna M.
27.04.96 – Andrzej i Jolanta P.
27.04.02 – Łukasz i Ewa P.

w rocznicę śmierci:
21.04.83 – Ludwik Jucha

24.04.85 – Wojciech Kmieć
27.04.86 – Maria Łazarz
24.04.87 – Jerzy Skrzypek
24.04.91 – Józef Plęs
22.04.93 – Stanisława Łukaszczuk
27.04.94 – Władysław Kopeć
25.04.95 – Edward Gomułczak
24.04.97 – Józef Sowiński
27.04.00 – Kazimierz Kostka
21.04.03 – Helena Jastrzębska
24.04.04 – Bronisław Zieliński
25.04.04 – Edward Stybel
24.04.06 – Gertruda Jasińska
22.04.07 – Krzysztof Stanasiuk
27.04.08 – Tadeusz Mecger
21.04.12 – Emilia Kalamarz

Za parafian.
1) + Łukasz Kochan.
2) + Józefa Bal w 8 roczn.
śmierci.
1) + Aniela Obszarna (21)
2) + Zofia Trubas (22).
1) + Aniela Obszarna (22).
2) + Władysław.
1) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błogosł.
i opiekę MB dla p. Wojciecha
- int. od chóru.
2) + Zofia Trubas (23).
Środa 24 IV

7:00

18:00

1) + Zofia Trubas (24).
2) + Jakub Kania - int. kuzynów z Muniny.
1) + Aniela Obszarna (23).
2) ++ Halina i Eugeniusz
Cierlińscy.
Czwartek 25 IV

7:00

18:00

1) + Zofia Trubas (25).
2) ++ Maria, Władysław.
1) + Aniela Obszarna (24).
2) W int. ks. Marka o zdrowie,
Boże błogosł. i potrzebne
łaski w dniu imienin.
Piątek 26 IV

7:00

18:00

1) + Kazimiera.
2) + Jakub Kania - int. rodziny
Osiniak.
1) + Aniela Obszarna (25).
2) + Zofia Trubas (26).
Sobota 27 IV

7:00

Polecamy w modlitwach

+ Krzysztof Pawlak - int. od
sąsiadów z bl. nr 12.
+ Krzysztof Jakubas - int. od
mieszkańców os. Niepodległości bl. nr 1.

Wtorek 23 IV

za sprzątanie kościoła:

Beata już pomogła!
Teraz Ty zostań potencjalnym dawcą
szpiku.
Dzień Dawcy Szpiku w Jarosławiu

+ Zofia Trubas (21).

Poniedziałek 22 IV

18:00

13.04.2013 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 18-32. Sprzątali i ofiara:
A. Głąb, Wojdyła, Sajdutka, Płoskoń, König. Razem – 80 zł na
środki czystości i kwiaty.

+ Aniela Obszarna (20).
++ O radość życia
wiecznego dla zmarłych z Róży męskiej św.
Józefa: Władysław, Michał,
Tadeusz, Józef, Edmund - int.
od Róży.

18:00

1) + Tadeusz Mecger w 5
roczn. śmierci.
2) O łaskę powrotu do zdrowia Jana.
1) + Aniela Obszarna (26).
2) + Zofia Trubas (27).
Niedziela 28 IV

8:00
9:30
11:00
12:15

16:00
18:00

+ Aniela Obszarna (27).
++ Zdzisław, Zofia.
+ Zofia Trubas (28).
O wypełnienie woli Bożej
w życiu Barbary.
+ Krzysztof Jakubas - int. od
mieszkańców os. Niepodległości bl. nr 1.
Za parafian.

