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(676) 19 kwietnia 2015

19 - 25 kwietnia

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Czytajmy Pismo Święte

I CZYTANIE: Dz 3,13-15.17-19

W dniach od 19 do 25 kwietnia, będziemy przeżywać
VII Tydzień Biblijny, który
odbędzie się pod hasłem:
„Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!”. Wydarzenie
to obchodzone jest od 2009
roku z inicjatywy Dzieła
Biblijnego im. Jana Pawła
II i co roku przebiega pod
innym hasłem. Inspiracją
do powstania Dzieła był list
apostolski „Tertio millennio
adveniente” Jana Pawła II,
a zwłaszcza dokument Papieskiej Komisji Biblijnej
pt. „O interpretacji Biblii
w Kościele”. Celem Dzieła
Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia
Pańskiego w świetle Pisma
Świętego zgodnie z nauką
Kościoła oraz kształtowanie
duchowości i kultury biblijnej
w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie
i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Miejskie Uroczystości Katyńsko-Smoleńskie
W dniu 10 kwietnia 2015 r.
Jarosławianie uczestniczyli
w patriotyczno-religijnych
uroczystościach katyńskosmoleńskich, których organizatorem jest Parafia pw.
Chrystusa Króla w Jarosławiu, gdzie znajduje się Katyńsko-Smoleński Pomnik
Pamięci Narodowej. Uroczystość zainaugurowała Msza
Św., której przewodniczył
i Homilię wygłosił bp Stanisław Jamrozek.
Po zakończeniu Eucharystii
obchody 75. rocznicy zbrod-

ni katyńskiej i 5. rocznicy odbył się Apel Poległych
katastrofy smoleńskiej kon- Kompanii Honorowej Wojtynuowano przed Pomnikiem
Pamięci Narodowej, gdzie dokończenie na str. 3

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

REFREN PSALMU: Wznieś ponad
nami światłość Twoją, Panie.
II CZYTANIE: 1 J 2,1-5a

Chrystus jest ofiarą przebłagalną
za nasze grzechy

EWANGELIA: Łk 24,35-48

Musiały się wypełnić zapowiedzi
Pisma

Uczniowie opowiadali, co ich
spotkało w drodze, i jak poznali
Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On
sam stanął pośród nich i rzekł
do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się,
że widzą ducha. Lecz On rzekł
do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości
budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi:
to Ja jestem. Dotknijcie się
Mnie i przekonajcie: duch nie
ma ciała ani kości, jak widzicie,
że Ja mam”. Przy tych słowach
pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze
nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś
do jedzenia?” Oni podali Mu
kawałek pieczonej ryby. Wziął
i jadł wobec nich. Potem rzekł
do nich: „To właśnie znaczyły
słowa, które mówiłem do was,
gdy byłem jeszcze z wami:
Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie
w Prawie Mojżesza, u Proroków
i w Psalmach”. Wtedy oświecił
ich umysł, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał
i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie
grzechów wszystkim narodom,
począwszy od Jerozolimy. Wy
jesteście świadkami tego”.

10. V. g. 9.15
I Komunia Św.

17. V. g. 9.30
Rocznica I Komunii Św.
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Uroczystość Miłosierdzia Bożego
ciąg dalszy z gazetki nr 13

Wierny Bóg i niewierny
człowiek
Już w Starym Testamencie
Bóg objawia się jako miłosierny. Miłosierdzie jest
przymiotem Boga, który
ukazuje się najwyraźniej,
gdy - pomimo niewierności
członków ludu wybranego
- pozostaje wierny zawartemu z nimi Przymierzu.
Kiedy w momencie objawienia na Synaju lud uczynił sobie złotego cielca,
Bóg nie zapałał gniewem
wobec bałwochwalców, lecz
przedstawił się Mojżeszowi jako „Bóg miłosierny,
litościwy, cierpliwy, bogaty
w łaskę i wierność” (Wj
34, 6). Całe dzieje Starego
Przymierza ukazują lud,
który - mimo iż odchodzi od
Boga, zdradza go, grzeszy
- doświadcza troski Boga,
pochylającego się nad nim
i okazującego mu miłosierdzie. W mowach proroków
i w psalmach miłosierdzie
Boże jest wyrazem potęgi
miłości, która jest większa
niż grzech, niż największa
nawet niewierność ludu.
Miłosierny Bóg stale wychodzi na przeciw ludowi,
dając mu szansę pokuty
i nawrócenia. Wciąż także
objawia swoją gotowość do
przebaczenia.
W Nowym Testamencie miłosierdzie staje się znakiem
rozpoznawczym Mesjasza.
Jego dzieła miłosierdzia są
wystarczającą odpowiedzią

na pytanie uczniów Jana
Chrzciciela: czy Ty jesteś
tym, który ma przyjść (zob.
Łk 7, 19). W czasie swojej
misji Jezus daje świadectwo o miłosierdziu Bożym
„głosząc Ewangelię o Królestwie” (Mt 4,23), odpuszczając grzechy (Mt 9, 2) oraz
„lecząc wszelkie choroby
i wszelkie słabości wśród
ludu” (Mt 4, 23). Postawę
miłosiernego Boga wobec
grzesznego człowieka Chrystus ukazał w przypowieści
o synu marnotrawnym. Papież Jan Paweł II zwraca
uwagę, że przypowieść ta
w sposób dogłębny wyraża
rzeczywistość nawrócenia.
Nawrócenie jest zaś najbardziej konkretnym przejawem obecności miłosierdzia
w ludzkim świecie. Ojciec
Święty podkreśla bowiem,
że miłosierdzie nie polega
na najbardziej nawet współczującym spojrzeniu na zło
moralne, fizyczne czy materialne. „W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako
dowartościowywanie, jako
podnoszenie w górę, jako
wydobywanie dobra spod
wszelkich nawarstwień zła,
które jest w świecie i w człowieku. W takim znaczeniu podkreśla Papież - miłosierdzie stanowi podstawową
treść orędzia mesjańskiego
Chrystusa oraz siłę konstytutywną Jego posłannictwa”
(„Dives in misericordia”, 6).
Szczytem jednak objawienia miłosierdzia Bożego
jest misterium paschalne,
czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
W całych dziejach zbawienia „Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Boga
nad człowiekiem, nad tym,
co człowiek - zwłaszcza
w chwilach trudnych i bolesnych - nazywa swoim
losem” (jw. 13). Człowiek
przytłoczony cierpieniem,
a często własnym grzechem i jego niszczącymi
konsekwencjami skłonny

jest myśleć, że jest igraszką
w rękach Boga, tymczasem
Bóg dla ocalenia człowieka nie zawahał się wydać
swojego Syna, aby przez
Krzyż dokonał zbawienia.
Miłosierdzie „jako doskonałość nieskończonego Boga
jest również nieskończone” - pisze Ojciec Święty,
dodając, że niewyczerpana
jest także gotowość Boga
w przyjmowaniu powracających marnotrawnych
synów. Ograniczyć ją może
tylko upór człowieka, brak
dobrej woli, gotowości
nawrócenia, czyli pokuty.

siedem razy”, czyli każdemu i za każdym razem? „To
tak szczodrze wymagane
przebaczenie - wyjaśnia
Jan Paweł II - nie niweczy
obiektywnych wymagań
sprawiedliwości. Właściwie rozumiana sprawiedliwość stanowi poniekąd cel
przebaczenia. W żadnym
miejscu orędzia ewangelicznego, ani przebaczenie, ani
też miłosierdzie jako jego
źródło nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec
zgorszenia, wobec krzywdy
czy wyrządzonej zniewagi.
W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie
Miłosierdzie i sprawiedli- zgorszenia, wyrównanie
wość
krzywdy, zadośćuczynienie
za zniewagę jest warunJan Paweł II zwracał uwagę, kiem przebaczenia” („Diże bardzo często ludzkie za- ves in misericordia”, 14).
miary, mające urzeczywistnić sprawiedliwość ulegają 17 sierpnia 2002 r. Jan
wypaczeniu i stają się jej Paweł II zawierzył cały
zaprzeczeniem. Chrystus świat Bożemu Miłosierdziu
wytykał swoim słuchaczom i poświęcił sanktuarium
postawę „oko za oko, ząb za w Krakowie Łagiewnikach.
ząb”. W modlitwie, którą Bądźcie świadkami Bożeprzekazał swoim uczniom go Miłosierdzia! - wezwał
zawarł znamienne słowa swych rodaków Jan Paweł
„odpuść nam nasze winy, II następnego dnia, w czasie
jako i my odpuszczamy na- Mszy św. beatyfikacyjnej
szym winowajcom”. Spra- na krakowskich Błoniach
wiedliwość sama nie wy- w niedzielę 18 sierpnia.
starcza - uczył Papież-Polak Papież zaapelował, aby
- musi ona być udoskona- Polacy kierowali się nową
lona miłosierdziem. Cóż to „wyobraźnią miłosierdzia”,
znaczy, czy miłosierdzie nie w służbie najbardziej poprzeczy sprawiedliwości? trzebującym. Stwierdził, że
powinna stać ona u podstaw
Jak rozumieć słowa Pana duszpasterskiego prograJezusa do Piotra, że trzeba mu Kościoła w dzisiejszej
przebaczać „siedemdziesiąt Polsce.

Pismo Święte
Święty czuwał, aby napisali
to, co Bóg zechciał nam
powiedzieć. Dlatego Pismo
św. nie myli się w sprawach
naszego zbawienia.

Pismo św. jest słowem Bożym napisanym pod natchnieniem Ducha Świętego. Napisali je wybrani
przez Boga ludzie. Duch

Pismo św. składa się z 73
ksiąg, w tym z 46 Starego
Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Księgi
Starego Testamentu ukazują
przygotowanie na przyjście
Odkupiciela świata, czyli
Chrystusa. Nowy Testament
mówi o Jezusie Chrystusie.

Chrystus Królem

Bardzo polecamy!

Świetlica „U KOLPINGA”
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 - drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca g. 16.00 - KCK.

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów
Miejskie Uroczystości Ka- szeń, w tym Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młotyńsko-Smoleńskie
dzieży im. H i T. Zielińskich
dokończenie ze str. 1
w Jarosławiu oraz Rodzin
ska Polskiego oraz Salwa Katyńskich i Związku SyHonorowa i składanie wią- biraków.
zanek kwiatów.
Przy Katyńsko-Smoleńskim
W miejskim święcie upa- Pomniku Pamięci Narodomiętniającym ofiary zbrodni wej z okolicznościowymi
katyńskiej, a od 2010 r. tak- przemówieniami wystąpiże katastrofy smoleńskiej, li Burmistrz Miasta Jarow której obok Prezydenta, sławia, Waldemar Paluch
Lecha Kaczyńskiego i Jego i Starosta Jarosławski, Tamałżonki znaleźli się za- deusz Chrzan. Głos zabrała
służeni dla naszego kraju także Zofia Rutkowska,
czołowi politycy, szefowie przedstawicielka Rodzin
centralnych instytucji pań- Katyńskich, Prezes Stostwowych, duchowni, przy- warzyszenia Rodzin Ofiar
wódcy wojskowi oraz byli Katynia Polski Południowej
opozycjoniści demokratycz- w Krakowie - Koło w Przeni - uczestniczyli duchowni myślu.
jarosławskich i okolicznych
parafii, rodziny katyńskie, Dla przypomnienia uroczyparlamentarzyści, władze stość odsłonięcia i poświęsamorządowe, reprezen- cenia pomnika, który ma
tacja PWSTE, radni miej- bardzo bogatą symbolikę
scy, przedstawiciele służb nawiązującą zarówno do
mundurowych z Wojskiem chwały polskiego oręża,
Polskim, Policją, Strażą jak i tragicznego momentu
Pożarną i Strażą Miejską, rozstrzeliwania więźniów
a także poczty sztandarowe odbyła się 15 września 2005
organizacji: kombatanckich, r. Natomiast druga część
wojskowych, społecznych historii pomnika związana
oraz jarosławskich szkół, jest z katastrofą smoleńską,
Kompania Honorowa WP, upamiętniając ofiary z 10
jak również reprezentanci kwietnia 2010 r.
wielu fundacji i stowarzy-

jest we
wtorek, środę i czwartek od godz. 17.00 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
Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików
W sobotę 11 kwietnia na
Hali Sportowej w Błażowej
odbyły się Indywidualne
Mistrzostwa Podkarpackiego młodzików w tenisie
stołowym.
Brązowy medal w konkurencji deblowej wywalczyła
zawodniczka naszego Klubu Jagoda Chwojko w parze
Wiktorią Puzio GIM Tim5
Stalowa Wola.
W turnieju indywidualnym
młodziczek zawodniczki naszego Klubu zajęły:
9 m. - Jagoda Chwojko,

Wiktoria Puzio i Jagoda Chwojko

17 m. - Karolina Szczygieł.
W turnieju indywidualnym
młodzików nasz zawodnik Maciej Kowal zajął
13 miejsce.

Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów
W sobotę 12 kwietnia na rzycki, 13 m. - Maksymilian
Hali Sportowej w Jaro- Mroczka, 17 m. - Adrian
sławiu odbyły się indy- Kowal.
widualne Mistrzostwa
Podkarpackiego Juniorów
w tenisie stołowym. Nasi
zawodnicy Adrian Kowal
i Maksimilian Mroczka
wywalczyli brązowy medal
w grze podwójnej.
od lewej: Kamil Dziukiewicz,
W turnieju indywidualnym Stoją
Maksymilian Mroczka, Adrian Kowal,
juniorów nasi zawodnicy Kamil Pierzycki, Konrad Zieliński,
zajęli: 6 m. - Kamil Pie- Łukasz Adamski.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 19 IV 15 GRUPA II
Niedziela 26 IV 15 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
PONIEDZIAŁEK – Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
WTOREK – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
ŚRODA – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
CZWARTEK – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga + Świetlica charytatywna + Kolpingowski Klub
Seniora
PIĄTEK – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
SOBOTA – Róża VI św. Krzysztofa
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

11.04.2015 r. os. Niepodległości
bl. 3 m. 1-12. Sprzątali: Przepłata.
13.04.2015 r. os. Niepodległości
bl. 2 m. 13-24. Nikt nie przyszedł.
Zapowiedzi przedślubne
Andrzej Marek JANISZ

s. Romana i Teresa
zam. Makowisko
Olga Anna WILK
c. Aleksandra i Krystyny
zam. Jarosław, ul. Morawska
Bartłomiej Tomasz CZERWIŃSKI

s. Bolesława i Małgorzaty
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Ewelina Joanna TOCZEK
c. Wojciecha i Małgorzaty
zam. Jarosław, ul. Łączności
W minionym czasie ...

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś nabożeństwo i koronka do Bożego Miłosierdzia
o godz. 17.00.
2. Dziś rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W czasie tego tygodnia
w sposób szczególny chcemy zwrócić naszą uwagę na
problem czytania Pisma Św.
w rodzinach. Jest to nasza
najważniejsza księga – święta
księga, do której powinniśmy
zaglądać codziennie, nawet,
jeśli miałoby to być jedno
przeczytane zdanie, jakaś
jedna myśl, nad którą chwilę
się zastanowimy. Już dziś
pomyślmy o tym.
Przy tej okazji zachęcamy do
zapisywania się do Koła Biblijnego i zainteresowanie się
książkami na temat Biblii.
4. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na organizację
Światowych Dni Młodzieży
- Kraków 2016.
5. Jutro u S. Niepokalanek
na hali sportowej odbędzie
się bardzo ciekawe spotkanie
znanego wykładowcy Papieskiego Uniwersytetu w Krakowie ks. prof. Dariusza Oko
na temat „Gender - zagrożenia dla dzieci, młodzieży
i rodziny”. Początek spotkania o godz. 17.30. Zachęcamy
bardzo do udziału. Plakat
znajduje się w gazetce i przed
kościołem.
6. Próba przed uroczystością
I Komunii Św. dla dzieci kl. III
odbędzie się w poniedziałek
o godz. 16.30.
7. W czwartek uroczystość

Polecamy w modlitwach
Do Wspólnoty Kościoła włączone
zostały:
w rocznicę ślubu:

Maja Zuzanna KUBAS
Faustyna Łucja ŁAGUNIAK
Wiktoria Weronika BOROWIECKA
Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00
oraz 17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki Miesiąca.

19.04.97 – Witold i Beata K.
20.04.85 – Marian i Ewa D.
20.04.91 – Wiesław i Krystyna B.
20.04.92 – Artur i Marta T.
20.04.92 – Marek i Magdalena Ż
20.04.96 – Tomasz i Iwona P.
20.04.96 – Krzysztof i Małgorzata F.
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.

Niedziela 19 IV
8:00

św. Wojciecha, Patrona Polski.
8. W sobotę święto św. Marka
Ewangelisty.
9. Za tydzień wypada Niedziela Dobrego Pasterza,
rozpocznie Tydzień Modlitw o powołania do służby
w Kościele.
10. Dyżur do sprzątania kościoła 20 IV 15 (poniedziałek
wieczorem) os. Słoneczne
bl. 1 m. 11-25 oraz 25 IV 15
(sobota rano) os. Słoneczne
bl. 1 m. 26-35.
11. W podziemiach kościoła
jest czynny punkt pomocy
przy wypełnianiu PIT-ów.
Zapraszamy we wtorek, środę i czwartek o godz. 17.00
do sali komputerowej.
12. Trwają 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.
Potrzebna będzie każda życzliwa osoba, zwłaszcza przy
wydawaniu posiłków, pamiątek i przyjmowaniu przyjeżdżających grup. Służymy
głównie osobom starszym
i niepełnosprawnym. Gwiazdą Pikniku będzie Ania Wyszkoni.
13. Bardzo dziękujemy za
wszystkie dodatkowe ofiary na utrzymanie parafii,
od stycznia do dziś za gaz
zapłaciliśmy 27 998,24 zł,
a za energię elektryczną
8 370,44 zł.

9:30

11:00

12:15

16:00
18:00

++ Waleria, Józef.
+ Emilia Prokuska - int.
od pracowników firmy
LEAR zmiana „B”.
+ Leszek Wyglądalski
w 11 roczn. śmierci.
Za parafian - by częste rozważanie Pisma
Świętego przyczyniało
się do pogłębiania wiary
i autentycznego życia
chrześcijańskiego - int.
od Wspólnoty Biblijnej.
+ Edward w 11 roczn.
śmierci.
+ Marian w roczn. śmierci.
Poniedziałek 20 IV

7:00
18:00
Wtorek 21 IV
7:00
18:00
Środa 22 IV
7:00

18:00

Dziękczynna z prośbą
o dalsze Boże błogosł.
z okazji 70 roczn. urodzin
dla Łucji.
Czwartek 23 IV

7:00

18:00

1) O Boże błogosł., dary
Ducha Św., oraz zdrowie
dla brata Floriana na dalszą drogę.
2) ++ Maria, Władysław.
Piątek 24 IV

7:00
18:00

++ Halina, Eugeniusz
Cierlińscy.
Sobota 25 IV

7:00
18:00

++ Maria, Antoni, Kazimierz.
Niedziela 26 IV

w rocznicę śmierci:
21.04.83 – Ludwik Jucha
20.04.85 – Wojciech Mołoń
24.04.85 – Wojciech Kmieć
24.04.87 – Jerzy Skrzypek
24.04.91 – Józef Plęs
20.04.93 – Aniela Nowak
22.04.93 – Stanisława Łukaszczuk
25.04.95 – Edward Gomułczak
24.04.97 – Józef Sowiński
20.04.99 – Feliks Kuźma
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
21.04.12 – Emilia Kalamarz

8:00
9:30

11:00

12:15
16:00
18:00

++ Zofia, Zdzisław.
+ Marianna Szerszeń.
Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. dla kapłanów i wszystkich
osób, które brały udział
w pogrzebie Emilii Prokuskiej.
Za parafian.
++ Maria, Antoni, Maria,
Julia.
+ Bolesław Małek w 17
roczn. śmierci.

