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Przed kanonizacją...
Miłośnik sztuki
Sztuka jest
wyrazem nadprzyrodzoności człowieka.
W h i s t o r i i
było to rozumiane bardzo różnie. W Egipcie pozostawała
ona na usługach państwa dla
wyrażenia nieś miertelności
władców. Dla Hindusów była
formą modlitwy. Dla Platona poza muzyką i poezją - stanowiła niemoralną oznakę rozkładu
społecznego. W misteriach
orfickich oczyszczała dusze.
W chrześcijaństwie zaś sztukę
rozumiano albo jako bezbożną,
albo przeciwnie, jako najwyższą
formę duchowości prowadzącej
do piękna. Piękno zaś jest pewnego rodzaj u doskonałością
i dlatego zachwyca. Z drugiej
strony jest ono jedną z fundamentalnych wartości, do których człowiek dążył od zawsze.
Jeśli zauważamy niekiedy we
współczesnym świecie pochwa-

łę brzydoty, to tylko dlatego, że
wielu ludzi nie potrafi odbierać
i przeżywać piękna, gdyż zostali wewnętrznie zranieni. Z tego
powodu współczesny człowiek
potrzebuje artystów, by mógł
rozpoznać piękno, a tym samym
rozpoznać i siebie.
Czy Jana Pawła II można nazwać artystą piękna? Ależ tak
i to w wielorakim sensie. Najpierw w ogólnym sensie piękna
duchowego, które zaprowadziło
go na szczyty człowieczeństwa
i świętości, a także w znaczeniu
umiejętności dostrzegania,
tworzenia i podziwiania piękna
w otaczającym świecie. Jana
Pawła II można nazwać szczególnym miłośnikiem sztuki.
W Liście do artystów zwracał
się do tych wszystkich, którzy
poszukują nowych „epifanii”
piękna w twórczości artystycznej i mówił o sztuce stającej
wobec tajemnicy Wcielonego

Marsz Światła
w hołdzie dla bł. Jana Pawła II

Słow a, o przymierzu Ewangelii i sztuki, o prawdziwym
humanizmie odnoszącym się
do Boga, o powołaniu artysty
do służby na rzecz piękna i dobra. Twórczość artystyczna jest
bowiem darem Boga. Artysta
uczestniczy w boskiej mocy
tworzenia, otrzymując „iskrę
transcendentnej mądrości”.
Twórca, a każdy prawdziwy
artysta nim jest, nadaje formę
i znaczenie czem uś, co już
istnieje. Nie stwarza więc - to
może czynić tylko Bóg - ale
tworzy, objawiając się w ten
sposób jako „obraz Boży” i realizując Boże zadanie: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”.
Jan Paweł II był przekonany,
że Bóg, powołując człowieka
do istnienia, uzdolnił go do
bycia twórcą, przede wszyst
kim twórcą własnego człowieczeństwa. Każdy jest powołany do bycia „artystą życia”
w znaczeniu kształtowania własnej osobowości. Nie wszystkim jednak Bóg dał talent
dokończenie na str. 2

Uroczystości
Katyńsko-Smoleńskie

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: 1 Sm 16,1b.6–
7.10–13a
Namaszczenie Dawida na króla

REFREN PSALMU: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
II CZYTANIE: Ef 5,8–14

Powstań z martwych, a zajaśnieje
ci Chrystus

EWANGELIA: J 9,1.6–9.13–
17.34–38

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

...„Położył mi błoto na oczy,
obmyłem się i widzę”. Niektórzy
więc spośród faryzeuszów rzekli:
„Człowiek ten nie jest od Boga,
bo nie zachowuje szabatu”. Inni
powiedzieli: „Ale w jaki sposób
człowiek grzeszny może czynić
takie znaki?”. I powstało wśród
nich rozdwojenie...
Kalendarz wydarzeń

11. IV. g. 10.00
Uroczystości Katyńskie
Bp Adam Szal

11 - 13. IV.
Spotkanie Młodych
Archidiecezji Przemyskiej
w Leżajsku

12. IV.

OO. Reformaci - Ratusz

Spowiedź parafialna
10.00 - 12.00
15.00 - 17.00

14. IV. g. 18.00
Bierzmowanie
Abp Józef Michalik

2 kwietnia godz. 20.00

11 kwietnia godz. 10.00

Wyjście z placu przed kościołem OO. Reformatów, ulicą Grunwaldzką, Grodzką - zakończenie
na Rynku. Uwaga! Niesiemy ze sobą lampiony
i składamy je na Rynku w formie napisu JPII.

Msza św. - przewodniczy Bp Adam Szal
Po Mszy św. przed pomnikiem: Apel Poległych
Wojska i Policji, Salwa Honorowa,
- składanie wiązanek kwiatów

27. IV. g. 18.00
Koncert dziękczynny
za kanonizację JP II
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Chrystus Królem

Miłośnik sztuki
dokończenie ze str. 1

tworzen ia w ścisłym tego
słowa znaczeniu. Ci, którzy
go otrzymali, tworząc dzieła
sztuki, objawiają w nich siebie
i dzięki nim porozumiewają
się z innymi ludźmi. Jan Paweł II uważał, że każda autentyczna sztuka jest drogą
poznania człowieka i świata,
a w konsekwencji prowadzi
do wiary. Twórcy chcą udzielić odpowiedzi na życiowe
pytania: Kim jest Bóg? Skąd
przychodzi i dokąd zmierza
człowiek? Jaki jest sens życia?
Jak pogodzić cierpienie z niewinnością i sprawiedliwością?
Prawdziwa sztuka zawsze
stawiała te pytania.
Dla Papieża sztuka jest szkołą
człowieczeństwa. Jest także
wezwaniem do Tajemnicy,
czyli drogą prowadzącą do
Boga. Jest „łaską” - jak mówił
Papież - daną niektórym, aby
przecierali szlaki dla innych.
Nawet opisując ciemne i złowrogie strony człowieka, przerażające aspekty zła, artysta
czyni się głosem powszechnego oczekiwania na odkupienie.
Artysta poprzez swoją sztukę
może dążyć do świętości, służyć innym, wypełniać posługę
społeczną, żyć duchowością.
Życie Jana Pawła II do dziś
wzbudza zachwyt wielu ludzi.
Nikt tak jak on nie potrafił
połączyć w sobie artystycznej
wrażl iwości z mistycznym
zjednoczeniem z Bogiem. Sam
przecież pisał, że poprzez sztukę „rzeczywistość duchowa,
niewidzialna” ma stawać się
postrzegalna i, wzbudzając
zachwyt, „przenosić ludzkie
dusze ze świata zmysłowego
w rzeczywistość wieczną”.
Piękno, będąc powołaniem
artysty, powinno rodzić tęsknotę za świętością jednoczącą
z Bogiem. Często jednak tak
nie jest. Sztuka bywa żałosnym
hymnem na cześć brutalności
i grzechu. Być może dlatego, że prawdziwe piękno nie
utożsamia się ze światowym
rynkiem kosmetyków, odzieży,
luksusowych samochodów,
designu sztuki nowoczesnej.
Piękno traktowane jest w ich
obrębie jako wartość sama
w sobie, bez odniesienia do
dobra i prawdy. Współczesne

społeczeństwa, choćby przez
stosowaną agresywną reklamę
medialną, produkują fałszywe
kanony „prowokującego piękna”, którego jedynym celem
jest wzbudzanie zmysłowego
upodobania, pragnienia użycia
i konsumpcji, przyjemności za
wszelką cenę. Ojciec Święty
podkreślał, że nie są one właściwą drogą prowadzącą do
kontemplacji Boga.
Jan Paweł II sztukę wiązał
z cnotami wiary, miłości i na
dziei. „Człowiek, który wierzy, wkracza w nowy świat”,
odn ajdując w sztuce nowy
wymiar doświadczenia duchowego. Wiara jest bowiem umiejętnością patrzenia na świat, na
życie i historię poprzez piękno
i harmonię. Sztuka poprzez
swój specyficzny język przywołuje tajemnicę tego, co
niewyrażalne. W jakimś sensie
wiara rodzi sztukę sakralną. Sztuka, będąc sposobem
wyrażania się człowieka,
a zatem także i jego emocji,
w całej pełni objawia miłość, gdyż „jest odkrywaniem
i wyrażaniem ukrytego oblicza
drugiej osoby, jej głębokiej
radości bądź niewidocznego
cierpienia, jej siły bądź słabości”. Sztuka jest wyrazem
miłości, która odnosi się do
tego, co w człowieku najgłębsze. „Świat bez sztuki naraża
się na to, że będzie światem
zamkniętym na miłość”.
Zdaniem Papieża sztuka jest
też uprzywilejowanym wy
razem nadziei. Nie sposób żyć
w kulturze, którą pokrywa
„całun smutku”. Papież stwierdza, że w wielu przestrzeniach
życia uwidacznia się brak
nadziei, co także powoduje
rozdarcie sztuki współczesnej.
Obnaża ona wtedy tragizm
człowieka, cierpienie, poniżenie, rezygnację, a nawet roz
pacz. Świat potrzebuje sztuki,
która wyraża wiarę, prowadzi
do miłości i daje nadzieję.
Jan Paweł II poprzez umiłowanie piękna - choćby wtedy,
gdy maszerował po górskich
szlakach, jeździł na nartach
czy pływał na kajakach w swoisty sposób głosił orędzie ewangeliczne. Język barw,
kształtów, dźwięków i obrazów
pomagał mu w odnajdywaniu
Boga. Zakochany w pięknie

świata, zdawał sobie sprawę,
że to Duch Święty jest tajemniczym artystą wszechświata,
a gdy Jego boskie tchnienie
spotka się z geniuszem człowieka, wtedy rozbudzają się
ludzkie możliwości twórcze,

przejawiające dobro i piękno.
Jego własna „droga życia”, na
której dotykał piękna, może
poruszyć też serce współ
czesnego człowieka.

Rekolekcje z meksykańskim
męczennikiem i błogosławionym

W czasie rekolekcji poniedziałkowe przedpołudnie było wyjątkowo wzruszające.
Przez trzy godziny gościliśmy bowiem obraz Matki Bożej z Guadalupe oraz relikwie
z obrazem meksykańskiego chłopca Jose Sanchez del Rio, który męczeńsko
zginął w czasie prześladowań katolików na początku XX wieku. Zarówno fragment
filmu z okrutną śmiercią księży jak i niezłomną postawą chłopca, który nawet
w obliczu tortur i męczeńskiej śmierci nie zaparł się Chrystusa, zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Warto obejrzeć film Cristiada w całości...

Rekolekcje
parafialne
W dniach 22-25 marca
w naszym kościele odbyły się
rekolekcje wielkopostne, które
prowadził ks. Krzysztof Rzepka - Dyrektor Diecezjalnego
Radia Fara.
Zachęcamy do
słuchania Radia Fara na falach 98,2 FM
i 104,5 FM.

Chrystus Królem
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Warto poszukać

Świetlica „U KOLPINGA”

i zakupić dla siebie

Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar - jęz.
hiszpański.
Radca prawny: Maria Drabik.

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów jest we wtorki
i czwartki od godz. 16.00 w podziemiach kościoła w sali komputerowej. Już dziś zapraszamy zarówno tych, którzy społecznie chcą
pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy będą
chcieli skorzystać.

Tenis stołowy

„Tydzień z pasją”

Szkolenie w Heluszu

Członkowie Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga w Jarosławiu ściśle współpracują ze Związkiem Centralnym Dzieła
Kolpinga w Polsce m.in. przez udział
w licznych programach krajowych oraz
programach Międzynarodowego Dzieła
Kolpinga, które obejmuje ponad 50 krajów. W ostatnim czasie z takiego szkolenia
w Niemczech wróciły dwie nasze panie:
Maria Konopelska i Elżbieta Mazur.
Z kolei do nas już drugi raz przyjechał
Krzysztof Wolski Sekretarz Generalny
Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach
szwajcarskiego programu szkoleniowego. Obok szkolenia był też czas na
atrakcyjne ognisko.

Jarosławskie koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
od 17 do 20 marca było organizatorem w naszym mieście
„Tygodnia z pasją”. Gośćmi
pierwszego dnia imprezy, prowadzonego pod hasłem „Sport
to rozrywka”, byli między
innymi zawodnicy Jarosławskiego Kolpinga: Wang Zeng
Yi, trener Kmail Dziukiewicz
oraz Vitali Nekhviadovich. Nasi
zawodnicy zaprezentowali grę
pokazową przy stole oraz wy-

myślili konkurencje z piłeczką
pingpongową. Sędzią głównym
był aktualny mistrz Europy
zawodnik Jarosławskiego Kolpinga Wandżi.
Wszyscy zgromadzeni w hali
mieli więc okazję przekonać się
poprzez zabawę, z jakimi problemami borykają się każdego
dnia osoby niepełnosprawne. Ci
zaś, dzięki obecności naszych
zawodników, mogli uświadomić sobie, że sport może uprawiać każdy.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 30 III 14 GRUPA I
Niedziela 6 IV 14 GRUPA II
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
31.03.86 - Dariusz i Jolanta Cz.
04.04.83 - Ryszard i Halina L.

w rocznicę śmierci:
31.03.93 – Alicja Benbenek
31.03.09 – Leontyna Kot
30.03.12 – Ryszard Foryś
04.04.86 – Maria Sroka
01.04.91 – Józef Plęs
01.04.91 – Leokadia Szalast
01.04.95 – Józefa Kiełt
03.04.01 – Józef Zawada
01.04.03 – Irena Potoczna
01.04.08 – Franciszka Czereba
01.04.13 – Jan Kardynał
05.01.13 – Jakub Kania
Zapowiedzi przedślubne
Marcin KAŃCZUŁA
s. Ryszarda
zam. Zwierzyniec
Agnieszka STACHOWICZ
c. Tadeusza
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Grzegorz Paweł SKRZAT
s. Piotra i Janiny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Anna Maria NIEMIEC
c. Józefa i Marii
zam. Jarosław, ul. Kamienna
Krzysztof KABAŁA
s. Kazimierza i Stanisławy
zam. Wietlin III
Malwina Patrycja UTZIG
c. Tadeusza i Lidii
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Piotr WENDYCZ
s. Zbigniewa i Zofii
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Agnieszka KLUZ
c. Stanisława i Zofii
zam. Mielec
Grzegorz DREWNIAK
s. Ryszarda i Ewy
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Kamila Monika SYKAŁA
c. Janusza i Marty
zam. Studzian

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym i koronka do Bożego
Miłosierdzia. Dziękujemy za
ofiary na kwiaty do Bożego
Grobu.
2. W poniedziałek 31 marca na
Mszy św. wieczornej dzieci przygotowujące się do I Komunii św.
otrzymają książeczki. Po Mszy
św. odbędzie się zebranie rodziców dzieci z kl. III (komunijnych
i rocznicowych).
3. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek o godz. 17.00,
natomiast dla dorosłych w piątek
o godz. 17.00 w kościele.
4. W tym tygodniu wypada
pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek rano odwiedziny u chorych, po południu
spowiedź św. od godz. 16.00.
W sobotę na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
5. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
6. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas
można jeszcze nabyć w kiosku.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
31 III 14 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 19
m. 1-17 oraz 5 IV 14 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 19
m. 18-32.
8. W podziemiach kościoła jest
czynny punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy
we wtorki i czwartki o godz.
16.00 do sali komputerowej.
9. Wspólną inicjatywą Duszpasterzy, Burmistrza Miasta

Dawid GAŁAS
s. Janusza i Kazimiery
zam. Nielepkowice
Marta Wioleta CHMIELOWICZ
c. Stanisława i Beaty
zam. Jarosław, os. Niepodległości

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.0017.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Zapisy u ks. Stanisława Dyndała.
Piątki Miesiąca.

Niedziela 30 III

Jarosławia oraz Starosty Jarosławskiego będzie Marsz Światła z Różańcem mieszkańców
całego Jarosławia i okolic na
trasie od Starostwa do Ratusza,
który odbędzie się w rocznicę śmierci JP II czyli w środę
2 kwietnia o godz. 20.00.
Zbieramy 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 Powiatu
Jarosławskiego. Wydaje się,
że szczególną potrzebą naszego czasu jest m.in. modlitwa
przez wstawiennictwo bł. Jana
Pawła II w intencji Ojczyzny
i świata oraz bardzo czytelne
życie tym, co pozostawił nam
w testamencie duchowym. Jeszcze raz zapraszamy na Marsz
Światła 2 kwietnia o godz. 20.00
i wspólną modlitwę ulicami miasta Jarosławia.

8:00

++ Ryszard, Józef.

9:30

W 18 roczn. urodzin o Boże
błogosł. i potrzebne dary Ducha
Św. i opiekę MB dla Aleksandry
Turowskiej.

11:00

+ Maria Kaim w 1 roczn. śmierci.

12:15

1) Za parafian.
2) + Stanisław Kruk (21).

16:00

+ Stanisława Iwanowicz (30 koniec greg.).

18:00

Za cierpiące w czyśćcu dusze
- int. od Apostolstwa Pomocy
Duszom Czyśćcowym.

7:00

+ Stanisław Kruk (22).

18:00

1) Za Rodzinę, która dziękuje
Panu Bogu za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosł. i opiekę
MB w dalszym życiu.
2) ++ Aniela, Szczepan.

7:00

++ Józefa i zmarłych z Rodziny.

18:00

1) + Romuald (począt. greg.).
2) + Stanisław Kruk (23).

7:00

+ Michał Makar w 18 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Stanisław Kruk (24).
2) + Romuald (2).

7:00

Dziękczynna w roczn. urodzin
z prośbą o Boże błogosł., potrzebne łaski i opiekę MB dla
Adeli.

18:00

1) O Boże błogosł. dla kapłanów
naszej parafii - int. od Bractwa
Najświętszego Sakramentu.
2) + Romuald (3).
3) + Stanisław Kruk (25).

7:00

+ Stanisław Kruk (26).

18:00

1) + Romuald (4).
2) ++ Franciszka Czereba
w 6 roczn. śmierci, Szymon
i Albina.

7:00

+ Stanisław Kruk (27).

18:00

1) + Józefa Masełko z okazji
imienin od chrześnicy.
2) + Romuald (5).

Poniedziałek 31 III

Wtorek 1 IV

Środa 2 IV

Czwartek 3 IV

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

22.03.2014 r. os. Kombatantów
bl. 14 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Mecger, Cieliczko, Pietluch.
Razem – 30 zł na środki czystości i kwiaty.
24.03.2014 r. os. Kombatantów
bl. 14 m. 16-30. Sprzątali
i ofiara: Waręciak, Wlazło,
Przyczyna, Sielski, Iwanowicz,
Hołowacz, Mazur - Bednarska,
Korda. Razem – 60 zł na środki
czystości i kwiaty.

Piątek 4 IV

Sobota 5 IV

Niedziela 6 IV
8:00
9:30

Dziękczynna z prośbą o zdrowie
i Boże błogosł., opiekę MB dla
Krystiana i Moniki w 1 roczn.
ślubu.

11:00

+ Romuald (6).

12:15

1) Za parafian.
2) ++ W int. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Lecha Kaczyńskiego
i wszystkich, którzy z nim zginęli
w drodze do Katynia 10 kwietnia
2010 roku oraz o odrodzenie
Narodu Polskiego w przededniu
4 roczn. katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem.

16:00

++ Ryszard, Józef.

18:00

+ Stanisław Kruk (28).

