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Zmartwychwstanie 2011

„Jeden duch i jedno serce ożywiały
wszystkich wierzących. Żaden nie
nazywał swoim tego, co posiadał, ale
wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32).
Tak oto miłosierdzie nadawało formę
ludzkim odniesieniom, życiu wspólnoty,
wyznaczało zasady podziału dóbr.
Z niego wypływały „uczynki miłosierdzia”
co do ciała i co do ducha. Tak oto
miłosierdzie przybrało konkretny kształt
stawania się „bliźnim” dla najbardziej
potrzebujących braci.
Jan Paweł II

Trzeba, abyśmy pozwolili
się ogarnąć i przeniknąć
Duchowi Zmartwychwstałego
Miłosiernego Chrystusa.
Błogosławionych Świąt życzą
Ks. Prałat Andrzej Surowiec
Ks. Mariusz Kilar
Ks. Marek Cecuła
Ks. Daniel Odor
Ks. Stanisław Dyndał
Ks. Krzysztof Majder



Chrystus Królem

Chrystus Królem



NIEDZIELA PALMOWA
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową,
czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. To
właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm
i uroczysta procesja do kościoła.
Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją czyta
się opis Męki Pańskiej.
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas coraz bardziej w nastrój Świąt Paschalnych, wskazuje drogę jeszcze
dalszą - ku Wieczernikowi, gdzie „chleb z nieba zstąpił”. Potem
wprowadza w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego i opuszczonego, daje zasmakować Jego cierpienie
w pretorium Piłata i odrzucenie przez człowieka. Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca.
Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wobec wiszącego na krzyżu

Chrystusa, musi zostać do końca,
aż się wszystko wypełni... Musi
potem pomóc zdjąć Go z krzyża
i mieć odwagę spojrzeć w oczy
Matce trzymającej na rękach
ciało Syna, by na końcu wreszcie
zatoczyć ciężki kamień na Grób.
A potem już tylko pozostaje mu
czekać na tę Wielką Noc... To
właśnie daje nam Wielki Tydzień,
rozpoczynający się Niedzielą Palmową. Wejdźmy zatem uczciwie
w Misterium naszego Pana Jezusa
Chrystusa...

Krótki przewodnik po TRIDUUM PASCHALNYM
Triduum Paschalne stanowi centrum życia liturgicznego Kościoła,
zatem powinno odgrywać tę samą rolę w życiu duchowym każdego
katolika. Po sześciu tygodniach przygotowania przez Wielki Post,
rozpoczyna się dla nas przeżywanie w znakach liturgicznych największych Tajemnic naszego Zbawienia. Dzięki mocy Ducha Świętego
działającego w sakramentach, stajemy się uczestnikami wydarzeń
z życia Chrystusa. Prześledzimy teraz krótko znaki, które stawia nam
przed oczy Kościół, aby móc je owocniej przeżyć.

Triduum Paschalne nie jest „zakończeniem Wielkiego Postu”. Stanowi ono odrębny, wyjątkowy czas. Czas ściśle liturgiczny. Mówimy
o jednym, wielkim, trzydniowym święcie. Pierwszym warunkiem
właściwego przeżycia tego święta jest zmiana myślenia i działania
w naszych rodzinach. Nie odbierajmy sobie szansy na przeżycie Tajemnicy Chrystusa Umęczonego i Zmartwychwstałego przez zbytnie
koncentrowanie się na przygotowaniach naszych domów i stołów.

WIELKI CZWARTEK
Dzień obchodów jubileuszu 25-lecia biskupstwa Metropolity Przemyskiego Abpa Józefa
Michalika przez kapłanów Archidiecezji Przemyskiej.
W wielkoczwartkowe przedpołudnie we wszystkich kościołach
katedralnych odprawiana jest tzw.
msza krzyżma. Liturgii tej przewodniczy biskup. Koncelebrują
księża, reprezentujący całą diecezję; odnawiają oni swe przyrze-

Ks. Prałat
Andrzej
Surowiec
Proboszcz
Dziekan
Archiprezbiter
Jarosławski

ks. Mariusz
Kilar
wikariusz

rozpoczyna przeżycia Triduum stołom. „Dałem wam bowiem
przykład, abyście i wy tak czynili,
Paschalnego.
jak Ja wam uczyniłem”.
W czasie mszy Wieczerzy Pańskiej
Liturgia eucharystyczna Wielkieliturgia słowa przypomina Mojżesza i Boże zalecenia, dotyczące go Czwartku upamiętnia moment
przygotowania pierwszej uczty ustanowienia Najświętszego Sakramentu — przeistoczenia chleba
i wina w Ciało i Krew Chrystusa.
Prawo składania ofiary w imieniu
społeczności wiernych Jezus przekazał apostołom i ich następcom;
w ten sposób ustanowiony został
także sakrament kapłaństwa. Słowa
ks. Daniel
ks. Marek
konsekracji, wypowiadane przez
Odor
Cecuła
kapłana w czasie każdej mszy
wikariusz
wikariusz
świętej, posiadają moc sprawczą.
Na ołtarzach całego świata ponawiany jest cud Eucharystii.

ks. Stanisław
Dyndał
Duszpasterz
Akademicki

czenia złożone w czasie święceń
kapłańskich. Podczas mszy poświęcone zostają oleje, potrzebne
do udzielania sakramentów oraz
do konsekracji kościołów lub naczyń liturgicznych. W pozostałych
świątyniach odprawia się w Wielki
Czwartek tylko jedną / wieczorną
mszę z udziałem wszystkich miejscowych kapłanów. Jest to tzw.
msza Wieczerzy Pańskiej, która

opuszczonego przez najbliższych,
z ołtarza zdejmuje się obrusy. Gest
obnażenia ołtarzy przypomina
również upokarzający epizod, poprzedzający moment ukrzyżowania Chrystusa — obdarcie z szat.
Ofiara Ciała i Krwi dopełniona
zostanie na krzyżu.

ks. Krzysztof
Po uroczystej komunii świętej
Majder
wiernych Najświętszy Sakrament
Kapelan
zostaje przeniesiony do specjalnie
Szpitala
przygotowanego tzw. kaplicy

paschalnej, spożywanej jeszcze
w niewoli egipskiej.Drugie czytanie, zawiera świadectwo świętego
Pawła o ustanowieniu sakramentu
Eucharystii w czasie Ostatniej
Wieczerzy. O wydarzeniach, które
dokonały się w Wieczerniku, opowiada fragment Ewangelii według
św. Jana, opisujący Chrystusowy
akt pokornej miłości, wyrażający
się umyciem nóg dwunastu apo-

adoracji. Polska tradycja religijna
nazywa omawianą ceremonię
przeniesieniem do ciemnicy,
symbolizującej trudny czas Chrystusowej modlitwy w Ogrójcu,
a przede wszystkim zniewagi
doznawane podczas przesłuchania.
Gaśnie wieczna lampka, milkną
dzwony i dzwonki, a niekiedy również organy. Dzwonki zastępuje się
stukotem drewnianych kołatek.
Na znak osamotnienia Chrystusa,

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Wielki Czwartek
18:00 – Msza Święta
do godz. 22:00 – Adoracja
w ciemnicy



Chrystus Królem

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek poświęcony jest
przeżyciom, związanym z męką
i śmiercią Chrystusa. Podobnie
jak w Środę Popielcową katolików obowiązuje zachowywanie
ścisłego postu. Przekazy ewangeliczne pieczołowicie opisują
poszczególne etapy ofiary Syna
Bożego. Jezusa, wskazanego
pocałunkiem Judasza, pojmano nocą w Ogrodzie Oliwnym
i przyprowadzono najpierw do
Annasza — niezwykle wpływowego człowieka, który był
teściem arcykapłana o imieniu
Kajfasz, a wcześniej sam przez
wiele lat sprawował tę funkcję. Po
krótkim przesłuchaniu odesłano
Jezusa do Kajfasza. Wczesnym
rankiem Sanhedryn, czyli rada
kapłanów, starszyzny i uczonych
w Piśmie, uznał winę Chrystusa:
„Stwierdziliśmy, że ten człowiek
podburza nasz naród, że odwodzi
od płacenia podatków Cezarowi
i że siebie podaje za MesjaszaKróla” (Łk 23,2). Oskarżenie to
przedstawiono Piłatowi, który
jako namiestnik cesarza Tyberiusza sprawował rządy nad
Idumeą i Samarią. Piłat próbował
uwolnić Chrystusa, nie dostrzegając w Nim rzeczywistej winy.
Dowiedziawszy się, że Chrystus
pochodzi z Galilei, odesłał Go do
zarządzającego tą krainą Heroda
Antypasa. Herod również uchylił
się od rozstrzygnięć. Piłat zaproponował więc, aby w myśl starej
tradycji świątecznej uwolnić
jednego z uwięzionych przestępców; podburzony tłum zażądał
wolności dla złoczyńcy Barabasza. Obawiając się posądzenia
o brak lojalności, namiestnik
cesarski wydał wyrok śmierci
na Chrystusa. Po trudach drogi
na Golgotę ukrzyżowany BógCzłowiek skonał — dopełnił swej
misji. Tego samego dnia został
złożony w grobie.

bowiem, że Jezus umarł
około godziny piętnastej
naszego czasu. Tego dnia
nie odprawia się mszy.
Po podejściu do ołtarza
kapłani w czerwonych
szatach, przypominających o ofierze krwi, klękają lub padają na twarz
i modlą się w milczeniu.
Po chwili rozpoczyna się
liturgia słowa. Po odczytaniu fragmentu proroctw
mesjańskich z Księgi Izajasza, zapowiadających mękę
Sługi Pańskiego (Iz 52,13-53,12),
i nowotestamentowego urywka,
który tłumaczy istotę zbawienia
(Hbr 4,14-16; 5,7-9) — wierni
wysłuchują bardzo obszernego opisu męki, zaczerpniętego
z Ewangelii według św. Jana
(J 18,1-19,42). Na zakończenie
odmawiana jest dawna, uroczysta
modlitwa powszechna, obejmująca wszystkie stany Kościoła
i cały świat.

miejscach, związanych z męką
Chrystusa — aż po miejsce pośmiertnego spoczynku. Udokumentowane ślady istnienia
tego obrzędu w Polsce pochodzą z XIII wieku; znany jest on
również w Austrii i w Bawarii.
Początkowo w grobie składano
krzyż przykryty czerwonym
ornatem; w latach późniejszych
umieszczano tam figurę Jezusa.
Najistotniejsze jest wszakże wystawienie monstrancji z Hostią, okrytej białym, przezroczystym welonem. Przeniesienie
Eucharystii przypomina zdjęcie
z krzyża i pogrzeb Chrystusa.
Ostatnia modlitwa przy grobie
wskazuje jednak nadzieję: „Chryste, nasze Zmartwychwstanie
i Życie, podźwignij nas z grobu
grzechów”.

Kolejną częścią wielkopiątko-

wego nabożeństwa jest adoracja
krzyża. Do świątyni wnosi się
przykryty tkaniną krzyż z wizerunkiem umęczonego Chrystusa.
Przy wtórze antyfony, podkreślającej związek męki ze zbawieniem, kapłan odsłania najpierw
wierzchołek, później prawe ramię
i ostatecznie cały krzyż. Księża,
a następnie wszyscy wierni podchodzą do krzyża, aby przez przyklęknięcie i symboliczny pocałunek wyrazić osobiste przyjęcie
odkupienia. Całości towarzyszy
śpiew tradycyjnych pieśni. Po
zakończeniu adoracji i obrzędach
komunii Najświętszy Sakrament
w procesji przenosi się do tzw.
Współczesne nabożeństwo Wiel- grobu. Zwyczaj budowania grobu
kiego Piątku sprawowane jest po wywodzi się z Jerozolimy, gdzie
południu — ustalenia wskazują wierni gromadzili się w kolejnych

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
W dniu tradycyjnego wyciszenia
nie sprawuje się mszy świętych.
Główny ołtarz pozostaje obnażony. Przez cały dzień trwa
adoracja Chrystusa złożonego
do grobu. Zgodnie ze starym
polskim obyczajem przy symbolicznej mogile Zbawiciela czuwa
warta — ministranci, harcerze, na
wsiach niekiedy także strażacy
w galowym umundurowaniu.
Wierni przychodzą do świątyń,
w których kapłani błogosławią
pokarmy przeznaczone na świąteczny stół, czyli tzw. święcone
(święconkę) — kończy się przecież czas postu. Modlitewna zaduma panuje do późnych godzin
popołudniowych.
Wieczorem rozpoczynają się
obchody Wigilii Paschalnej
— w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już
jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się
adoracja przy Grobie Pańskim.

Najświętszy Sakrament zostaje
przeniesiony do tabernakulum,
umieszczaną w niektórych grobach figurę Chrystusa zdjętego
z krzyża należy przykryć białym
płótnem. Gasną światła — wigilia

dokończenie na str. 5

Chrystus Królem

WIELKA SOBOTA
dokończenie ze str. 4
jest przecież oczekiwaniem.
Wigilia paschalna
Bogata liturgia Wigilii Paschalnej, stanowiącej centralny
fragment Triduum. Obchody zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
rozpoczynają się po zapadnięciu
zmroku. Tym silniejszą wymowę
zyskuje liturgia światła. Przed
kościołem rozpala się ognisko, którego płomienie zostają poświęcone
przez kapłana, ubranego w białe,
radosne szaty. Następnie trzeba
przygotować dużą, wielkanocną
świecę, sporządzoną z prawdziwego wosku — tzw. paschał.
Zapalenie paschału, oznaczającego osobę Chrystusa, czyli
Światłość Świata, uzmysławia nam
raz jeszcze, że dokonała się Pascha,
przejście z mroku do jasności, ze
śmierci do życia. W uroczystej
procesji paschał zostaje wniesiony
do świątyni. Po trzykrotnym śpiewie kapłana: „Światło Chrystusa”
i odpowiedzi wiernych: „Bogu

niech będą dzięki” — zgromadzeni
mogą zapalić swe świece od świętego płomienia. Liturgia światła
kończy się odśpiewaniem tzw.
Orędzia Paschalnego czyli modlitwy dziękczynno-uwielbiającej,
która wysławia łaskę zbawienia.
Liturgia słowa Wigilii Paschalnej jest wyjątkowo rozbudowana.
W pełnej wersji składa się ona
z dziewięciu czytań, przeplatanych
psalmami i modlitwą. Przypominają one ważne momenty w całej
historii zbawienia. Śledzimy opis
stworzenia świata (Rdz 1,2-2,2),
zachowanie Abrahama, od którego Bóg zażądał ofiary z syna
(Rdz 22,1-18) oraz przejście przez

Morze Czerwone (Wj 14,15-15,1).
O wielkiej miłości Boga, zawarciu
przymierza i skuteczności słowa
Bożego mówią urywki Księgi
proroka Izajasza (Iz 54,4a,5-14 i Iz
55,1-11). Fragment Księgi Barucha
zawiera pouczenia, których respektowanie zapewnia pokój na wieki
(Ba 3,9-15.32-4,4). Cykl czytań starotestamentowych kończy
się Bożą obietnicą oczyszczenia
i przemiany człowieka: „I dam
wam serce nowe i ducha nowego
tchnę do waszego wnętrza, odbiorę
wam serce kamienne, a dam wam
serce z ciała” (Ez 36,16-17a.l8-28).
W tym momencie zapala się światła na ołtarzu, uderza w dzwony,
celebrans intonuje hymn Chwała
na wysokości Bogu. Następujące potem czytanie z Listu do
Rzymian, zwane Epistoły, poucza o tym, że chrzest zapewnia
wiernym uczestnictwo w śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa (Rz
6,3-11). Po radosnym Alleluja,
odśpiewanym po raz pierwszy od
czterdziestu dni, wysłuchujemy
tzw. Ewangelii o pustym grobie
(Łk 24,1-12 albo Mt 28,1-10 lub
też Mk 16,1-7). Liturgię słowa
zamyka homilia.
Kolejna, część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona jest
tajemnicom sakramentu chrztu.
Liturgię chrzcielną otwiera odśpiewanie Litanii do Wszystkich
Świętych, podkreślającej jedność
całego Kościoła. Celebrans poświęca wodę chrzcielną. Wszyscy
zgromadzeni w świątyni odnawiają przerzeczenia chrzcielne:
wyznają swą wiarę i wyrzekają
się szatana. Zostają oni również
pokropieni wodą święconą. Liturgię chrzcielną kończy modlitwa
wiernych.
Słowa rozesłania wzbogaca
się o dwukrotne, kunsztowne
w melodii Alleluja. Ostatnim akcentem jest wezwanie do udziału
w procesji rezurekcyjnej, która
w warunkach polskich bywa przenoszona na niedzielny poranek.
Fragment książki „Wielkanoc
w polskiej kulturze”



Adoracja Najświętszego Sakramentu
Wielka Sobota
7:00 – 8:00 - os. Kombatantów:
8, 9, 10, ul. Morawska: 1E, 1B,
3;
8:00 – 9:00 - os. Kombatantów:
11, 12, 13, ulice: 3-go Maja, ul.
Wodna;
9:00 – 10:00 - os. Kombatantów:
14,17, ulice: Południowa, Na
Skarpie, Dziewiarska, Włókiennicza, kl. III SP;
10:00 – 11:00 - os. Kombatantów: 19, ulice: Stojałowskiego,
Słoneczna, Boczna Słoneczna,
Basztowa, kl. IV SP;
11:00 – 12:00 - os. Słoneczne: 1,
2, 3, ul. Żołnierska, kl. V SP;
12:00 – 13:00 - os. Słoneczne:
4, 5, 9, ulice: Przyklasztorna,
Głęboka, kl. VI SP;
13:00 – 14:00 - os. Niepodległości: 1,2,3, ul. Spółdzielcza, kl. I
gimnazjum;
14:00 – 15:00 - os. Kombatantów: 1, 2, os. 1000-lecia: 1,2,3,
kl. II gimnazjum;

15:00 – 16:00 - os. Kombatantów: 3, 4, os. 1000-lecia: 4,5,7,
kl. III gimnazjum;
16:00 – 17:00 - os. Kombatantów: 5, 6, os. 1000-lecia: 8, 9,
10;
17:00 – 18:00 - os. Kombatantów: 7, 7a, os. 1000-lecia:
11,12;
19:00 – Liturgia światła, Msza
św.;
21:30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego;
21:30 – 22:00 - Koło Misyjne,
Oaza Rodzin, DPDC

Święcenie pokarmów
Od 8:30
do 13:00 co pół
godziny

Zmartwychwstanie
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
jest fundamentem naszej wiary.
Dzień Wielkiej Niedzieli to dzień
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Zmartwychwstał. Żyje! Tak
głoszą uroczyste rezurekcyjne
dzwony.
Niedzielny poranek głosi całemu światu, że Jezus żyje. Widzimy Chrystusa Pana z dłonią
wzniesioną zwycięsko nad szatanem, grzechem, złym światem,
śmiercią, terroryzmem, korupcją
- nad wszystkim, co nas znieważa
i poniża. Idzie żywy przez kraj
jako pierwszy spośród umarłych.
Chrystus żyje i wychodzi na spotkanie z człowiekiem, zwłaszcza
z człowiekiem biednym, chorym, załamanym, zastraszonym
i wątpiącym. I wystarczy jedno
słowo Jego - Pokój Wam! - aby
wstąpiła w serce odwaga i radość.
Zmartwychwstanie jest dniem
radości Kościoła, dla tych, którzy
uwierzyli. Tę radość ze zmar-

twychwstania Chrystusa niesie
Kościół apostolski od tamtego dnia
przez wieki, przez dzień dzisiejszy.
Zmartwychwstały Chrystus staje
przed nami i mówi: „Każdy, kto
żyje i wierzy we Mnie, choćby
i umarł, żył będzie”. Nie bójcie się!
Nie bójcie się tych, którzy odbierają wam wolność, którzy
prześladują wszelkie wartości,
którzy niszczą prawdę, sprawiedliwość, którzy w miejsce miłości
próbują rozsiewać nienawiść. Nie
bójcie się, bo te wielkie wartości,
chociażby były niewiadomo jak
głęboko przez nich zagrzebane
w ziemi, chociażby były przywalone bardzo ciężkim kamieniem
i opieczętowane urzędowymi pieczęciami, chociażby ich pilnowano
z bronią w ręku, to i tak zmartwychwstaną. Prawda, wolność, sprawiedliwość i miłość są wieczne.
„Prawica Pańska wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała” (Ps 118, 16). Zaufaj Mu. Nie
zamykaj się na Jego słowo.



Chrystus Królem

Beatyfikacja - Modlitewne
przygotowanie
Ojcze nasz, który jesteś w niebie (...).
I daruj nam nasze winy,
jak i my darowaliśmy naszym winowajcom (Mt 6,9.12).
Wyjątkową modlitwą Pana Jezusa jest radosne dziękczynienie
z powodu pierwszych owoców ogłaszania dobrej nowiny o Królestwie. Syn wielbi Ojca słowami należącymi do języka liturgicznego
żydowskich rodaków, ale treść tej modlitwy oddaje jedyną w swoim
rodzaju relację człowieka z Bogiem, jakiej nie znali - przynajmniej
o niej nie mówili - współcześni Mu nauczyciele: „Wysławiam
Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi
i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak,
Ojcze. Bo tak się Tobie spodobało” (Mt 11,25-26). To uwielbienie ogłasza jakieś duchowe zwycięstwo Galilejczyków przyjmujących z prostotą przypowieści o królowaniu Boga, które
zakiełkowało w ich sercach dzięki zasiewowi Mistrza z Nazaretu
i Jego Apostołów. Uczeni w Piśmie i faryzejscy strażnicy tradycji
ojców nie mogli się pogodzić z mądrością i mocą słowa „syna cieśli”, jak Go potocznie nazywano. Lecz On sam stawał między nimi
z rozwiniętymi świętymi zwojami, by rozstrzygać: „Napisane jest, a Ja
wam mówię”. On był pewien, że jedynie objawienie, jakie On wniósł
między ludzi, jest prawdziwe: „Mój Ojciec przekazał Mi wszystko
i nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec. Nikt też nie zna ojca jak tylko
Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27).

w sakramencie nowego istnienia. Jest ojczyzną: bowiem w niej
dom Ojca się poczyna, z niej się rodzi. (...) Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi szukających własnych dróg. Ziemia długiego
podziału pośród książąt jednego rodu. Ziemia poddana wolności
każdego względem wszystkich. Ziemia na koniec rozdarta przez
ciąg prawie sześciu pokoleń, rozdarta na mapach świata! a jakżeż
w losach swych synów! Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona
w sercach Polaków jak żadna”.
W sercu tej ziemi jest świątynia biskupia następców św. Stanisława. Tam
właśnie warto nam pielgrzymować, szczególnie w listopadowe dni, kiedy
z dziękczynieniem Bogu za dar kapłaństwa Karola Wojtyły wspominamy dzień po jego święceniach, które miały miejsce 1 listopada 1946
roku w kaplicy arcybiskupiej w pałacu przy ulicy Franciszkańskiej
w Krakowie. W Dzień Zaduszny właśnie odprawił on swoją prymicyjną Mszę Świętą pośród grobów wielkich Polaków w krypcie Św.
Leonarda na Wawelu. To miejsce niech przyciąga modlących się
o swoje i cudze kapłaństwo. Tak wiele możemy się nauczyć tam od
księdza Karola.

Rekolekcje parafialne

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych prowadził pallotyn ks. Ryszard
Halwa znany w Polsce
jako redaktor czasopisma katolickiego „Moja
Z takiego nauczania koniecznie musiał zrodzić się spór. I to nie tylko rodzina” i nieprzejednany
o interpretację praw i przepisów, lecz nade wszystko o zdolność przeba- obrońca życia i rodziny.
czania grzechów przeciw Bogu samemu. To już nie tylko piękne literacko Serdeczne Bóg zapłać!
przypowieści o zagubionych owieczkach czy marnotrawnych synach
przygarniętych do rodzinnego domu nawet w sytuacji skrajnego upadku.
W przypadku szkoły przebaczenia zakładającej wybaczanie aż siedemdziesiąt siedem razy, czyli stałej postawy pojednania, ekstremalne
- według faryzeuszy - oczekiwania miłości nieprzyjaciół prowadziły
Jeszcze poranek chłodny
do solidarności z każdym obcym znajdującym się w potrzebie, jak
ze snu się nie obudził,
w przypadku Samarytan. Dopiero chrześcijańska katecheza i modlitwa,
w promykach słońca lśnią krople rosy,
zapisana na kartach listów apostolskich, przybliżyła ochrzczonych
w imię Mesjasza, „Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata”,
nad miastem niebo w białych obłokach
do postawy świadków miłosierdzia bez granic. W Pawiowych listach
dzień nowy przynosi.
zapisana jest rozwijająca się chrystologia, czyli nauka o Mesjaszu
Jezusie. List do Kolosan kryje ważne wersety wyznające wiarę pierJeszcze domy drzemią
wotnego Kościoła:

Wielka Niedziela

„Spodobało się bowiem Bogu, by w Nim zamieszkała cała pełnia,
i aby przez Niego wszystko pojednać ze sobą - wprowadziwszy pokój
przez krew Jego krzyża, zarówno na ziemi, jak i w niebie” (1,1920).
W Liście do Filipian natomiast znajdujemy jeden z najpiękniejszych
hymnów o Chrystusie Zbawicielu i Jednoczycielu:
„Dlatego Bóg Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest
ponad wszelkie imię aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot
niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że
Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca” (Flp 2,9-11).
Zdolność pojednania między ludźmi jest pierwszym krokiem do
pojednania z Bogiem. Kiedy Jan Paweł II wyruszał do Rzymu jesienią
1978 roku, zaczął pisać poemat Stanisław, którym niejako żegnał się
z Polską, zostawiając tym samym część swego bogatego testamentu.
Oto jego fragmenty:
„Pragnę opisać Kościół - mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną,
lecz ze mną nie umiera - ja też nie umieram z nim, który mnie stale
przerasta - Kościół: dno bytu mojego i szczyt. Kościół - korzeń, który
zapuszczam w przeszłość i przyszłość zarazem, Sakrament mojego
istnienia w Bogu, który jest Ojcem. (...) Był człowiek, w którym
moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. Był taki człowiek,
byli ludzie... i ciągle tacy są... Poprzez nich ziemia widzi siebie

snem porannym otulone,
jeszcze mgła poranna okrywa ziemię
szarym welonem.
Za chwilę odezwą się dzwony,
symfonia dźwięków z mocą popłynie,
uniesie w górę, w przestworzach zginie.

To ranek Wielkiej Niedzieli
inny od zwykłych poranków,
w sercach budzi radość i nadzieję
Nowinę głosi światu.
„Chrystus Zmartwychwstał z grobu powstał”
Słońcem zajaśniały domy,
kwiaty rozkwitły w ogrodach,
serca wiarą przepełnione
bo Chrystus wstał z grobu.
Rozdzwoniły się wieże kościołów,
zaszumiały chorągwie-sztandary,
pieśń płynęła przez miasta i pola
że Chrystus Pan jest naszym Królem.
Jadwiga Sibiga
Wielkanoc, 2011

Chrystus Królem

List Misjonarza

/fragmenty/
El Pangui Wielkanoc 2011

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

i już cywilizowani Indianie z plemienia Shuar i Sataguros...
...I trzeba przyznać, że ludzie są pracowici. Stąd też poziom życia
jest wyższy niż w krajach afrykańskich...

...Gdy chodzi o życie religijne i duszpasterstwo, to przyznam, że
nie jestem za bardzo zadowolony. W Kamerunie tłumaczyłem sobie,
że nie można wiele wymagać od tych ludzi, bo chrześcijaństwo dotarło
tam niedawno - do Betare Oya, około 70 lat temu. Natomiast tutaj
jest już 500 lat chrześcijaństwa, więc wiara powinna być głęboka.
Jednak jest inaczej. Na pewno jest część wiernych, którzy chodzą
regularnie do kościoła w niedzielę, ale wielu jest ochrzczonych, którzy
Po czternastu godzinach lotu z Hiszpanii, samolot przybliża się do nie chodzą w ogóle, albo tylko od wielkiego święta, bądź wtedy, gdy
Quito-stolicy, schodząc poniżej chmur. Odsłania się piękny widok trzeba ochrzcić dziecko. Jest też dużo małżeństw żyjących bez ślubu
gór, wysokich ponad 2000 m., poprzecinanych siecią dróg. Gdzie- kościelnego, osoby te nie mogą w pełni korzystać ze sakramentów.
niegdzie pojawiają się błyszczące dachy domów, pokrytych blachą.
Zastanawiam się jaka jest tego przyczyna. Niektórzy mówią, że
Po kilkudziesięciu minutach widać z daleka osiedle. Podchodzimy do
lądowania. Lecimy nad miastem, które w żaden sposób nie kojarzy dawniej, ok. 20 lat temu, było lepiej. Ludzie byli bardziej ubodzy,
mi się ze stolicą Kamerunie-Yaounde. Przypomina raczej europejskie chodzili do kościoła; teraz wyjeżdżają za granicę, mają więcej piemiasta. Duże gmachy, solidne, murowane domy. Wydaje się jakby niędzy, to wydaje im się, że Pan Bóg już nie jest im potrzebny. To
samolot miał za chwilę usiąść na jednym z budynków, ale na szczęście znaczy, że fala zeświecczenia idzie przez cały świat. Druga poważna
ląduje w środku miasta. Wychodząc z samolotu, nie zostaję uderzony przyczyna to ta, że nie ma tutaj powołań i dawniej, ksiądz docierał
gęstym, gorącym powietrzem; jest raczej chłodno, bo wysokość jak do niektórych miejscowości tylko raz na rok. W tym wypadku, czy
w polskich Tatrach. Stawiam pierwsze kroki na ekwadorskiej ziemi. można mówić o jakimś poważnym duszpasterstwie?
Serdecznie Was pozdrawiam, jak zwykle dziękując za Wasze
modlitwy i wsparcie duchowe i materialne. Pragnę napiąć parę
słów, jak to obiecałem w ostatnim liście, o przybyciu do Ekwadoru
i o tym, jak wygląda tu życie. Minęły już cztery miesiące i również
mija powoli szok kulturowy.

Państwo jest przychylne Kościołowi. Nie ma żadnych prześladowań
Wychodzimy na ulicę. Miasto przestrzenne, zadbane, ludzie na
ogół biali, albo prawie biali jak w Europie. Potem sprawy związane religijnych, wręcz przeciwnie, rządzący deklarują się jako wierzący.
z załatwieniem wizy i po chwilowym odpoczynku w domu zakonnym Jednak nie można załamywać rąk. Ks. Andrzej mówi, że gdy przybył
tutaj cztery lata temu, to do kościoła chodziło o wiele mniej ludzi niż
obecnie. To pocieszający znak.
Na tym kończę prosząc o modlitwę za nas i za naszych parafian,
abyśmy mogli dobrze spełnić powierzone nam przez Pana zadania
i byśmy cieszyli się że nasz trud wydaje owoce.
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przesyłam życzenia wielkanocne wszystkiego tego, co od Boga pochodzi. Oby
skrzydła wiary pokryły kamienie zwątpienia i uniosły serce ponad
przemijanie.
Ks. Wiesław wraz z ks. Andrzejem
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

sióstr ekwadorskich i odprawieniu Mszy św. dziękczynnej, udajemy
się z powrotem na lotnisko, by pokonać drogę powietrzną znowu
przez góry, na południe. O dziwo, w samolocie wszyscy biali i do
tego ładni ludzie, rozmawiający ze sobą. Czuję się jak w Europie.
Zająłem miejsce koło siostry zakonnej, zamieniliśmy parę słów.
Ks. Andrzej usiadł z przodu. Lądowanie po 45 minutach. Samolot
wykonał akrobatyczne poruszenie skrzydłami i doświadczony pilot,
wylądował na krótkim pasie, wśród otaczających nas gór. Jesteśmy
w Loja. Wysiadając, poczułem podmuch wiatru i uderzyło we mnie
ciepłe i gęste powietrze, takie jak w Kamerunie. Teraz kontynuujemy jazdę samochodem trwającą około trzech godzin do El Pangui.
Zapadła noc, po drodze zasypiam ze zmęczenia. Docieramy do plebanii. Zobaczyłem też kościół, który od trzech lat buduje ks. Andrzej.
Zapowiada się okazały.
El Pangui jest miastem powiatowym. W skład naszej parafii wchodzi ok. czterdziestu wiosek. Nie są one duże. W trzech większych
miejscowościach, gdzie są ładne kościoły i gdzie przychodzi więcej
parafian, odprawiamy Msze Św. co tydzień, natomiast w pozostałych
wioskach, średnio raz w miesiącu. W El Pangui, w niedzielę jest
cztery Msze Św.
Żyją tu ludzie Metysi, którzy mają cerę trochę ciemniejszą, ale
wiele nie różnią się wyglądem od Europejczyków; a także nieliczni

17.04.82 – Józef i Małgorzata B.
17.04.82 – Krzysztof i Krystyna K.
17.04.93 – Daniel i Barbara K.
18.04.98 – Wiesław i Marzena C.
18.04.09 – Bogdan i Beata O.
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.
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.
28.04.84 – Jan i Anna K.
28.04.84 – Wiesław i Grażyna G.
28.04.90 – Robert i Irena Z.
28.04.01 – Wiesław i Magdalena B.
29.04.91 – Jan i Zofia S.
29.04.95 – Zbigniew i Mirosława Ś.
29.04.00 – Dariusz i Izabela K.
29.04.00 – Dariusz i Justyna P.

30.04.88 – Wiesław i Maria P.
30.04.94 – Dariusz i Katarzyna K.
30.04.05 – Grzegorz i Aneta K.
30.04.05 – Czesław i Elżbieta K.

w rocznicę śmierci:

21.04.83 – Ludwik Jucha
17.04.85 – Łukasz Dziuba
20.04.85 – Wojciech Mołoń
24.04.85 – Wojciech Kmieć
27.04.86 – Maria Łazarz
24.04.87 – Jerzy Skrzypek
17.04.89 – Bronisław Kardaszewski
24.04.91 – Józef Plęs
20.04.93 – Aniela Nowak
22.04.93 – Stanisława Łukaszczuk
27.04.94 – Władysław Kopeć
17.04.95 – Jan Grabowski
25.04.95 – Edward Gomułczak
29.04.96 – Maria Fudali
30.04.96 – Tomasz Darkowski
18.04.97 – Stanisław Iwański
24.04.97 – Józef Sowiński
29.04.97 – Zygmunt Brzeziński
20.04.99 – Feliks Kuźma
27.04.00 – Kazimierz Kostka
29.04.00 – Andrzej Bratek
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
29.04.09 – Antoni Blok
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Świetlica „U KOLPINGA”

Judo

Mamy nowych mistrzów

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak, Maria Konopelska.
W dniu 9 kwietnia 2011 odbyły się w Krośnie Mistrzostwa Woje- Pomoc pedagoga. Joanna Dzięgielewska, Krystyna Zygmunt, Zofia
wództwa Podkarpackiego Judo Dzieci i Młodzików. PKS Kolping- Ożyło.
Jarosław reprezentowało 18 zawodników odnosząc następujące Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Barbara Kapała, Aneta
sukcesy: Mistrzami Województwa Podkarpackiego zostali – Jolanta Socha, Lidia Brodowicz, Lidia Przybylska.
Kasiurak, Gabriela Majcher, Andrzej Kasiurak, Dominika Kotów, Ra- Psycholog. Monika Raróg, Joanna Wysocka-Gałasiewicz.
dosław Olejarz i Maciej Mazur. Wice-Mistrzami po zaciętych walkach Korepetycje:
zostali: Monika Rząsa, Karolina Mazur, Natan Draus, Kamil Piróg. matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
Brązowe medale zdobyli: Eryk Czarniecki, Paweł Putera, Bartek Zielnicki. Pozostali zawodnicy zajęli trzy V miejsca i jedno VII miejsce. środa 15.00),
język polski: Janina Fedan,
W klasyfikacji drużynowej PKS Kolping zajął III miejsce.
zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Radca prawny:
Maria Drabik - 26 IV - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 9 V - godz. 16.30.
W dniu 10.04 odbyły się w Nowej Sarzynie - Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kadetów i Młodzików.
Dyżury w kuchni
Drużyna Kadetów PKS Kolping w składzie: Żołyniak Hubert,
Oziębło Paweł, Rejterowski Mikołaj zajęła I miejsce, pokonując
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
w finale drużynę PUKS Arka Łętownia.

Tenis stołowy

18 IV
Sekcja
kulinarna
25 IV

19 IV

20 IV

22 IV

Świetlica nieczyna

W. Śmiech
26 IV

Świetlica nieczyna

21 IV

27 IV
L. Puchyr

28 IV
K.Stopa

29 IV
Ł. Rzepa

Dzielenie się jajkiem w świetlicy „U Kolpinga”
27 kwietnia 2011 r. o godz. 16:00
Rękodzieło
sekcji hafciarskiej
Drużyna Młodzików PKS
Kolping w składzie: Mroczka
Maksymilian, Woźny Gabriel,
Suchy Arkadiusz,- zajęła III
miejsce, pokonując drużynę KTS GOSiR Krościenko
Wyżne.
I Liga

PKS KOLPING - STONE TREFL Zamość 2 : 8

Punkty: Klag - 1, Kiełb - 1. Mecz był bez czołowego naszego zawodnika A. Kuchuka,
który uległ kontuzji w czasie zawodów w Hiszpanii.

Wysokie rankingi
I ligowa drużyna PKS Kolping zakończyła sezon na IV miejscu.
W rankingu indywidualnym I ligi nasi zawodnicy uplasowali się na
wysokich miejscach w Polsce: 3 m. - Aleksandr Kuchuk, 6 m. - Dariusz Kiełb, 12 m. - Krzysztof Marcinowski, 16 m. - Tomasz Klag.
W rankingu debla najlepsza nasza para: Aleksander Kuchuk z Dariuszem Kiełbem zajmuje 6 miejsce, a zaraz za nimi znajdują się
Krzysztof Marcinowski w parze z Tomaszem Klagiem.
Pozostałe ligi:
II liga - III miejsce
III liga - II miejsce
V liga - III miejsce

Pomagamy w wypełnianiu PIT-ów
Dyżury w sali komputerowej w podziemiach kościoła:
od wtorku do piątku 16.00 - 17.00

Każdy może
pomóc!

1%

Do PIT wpisujemy:
-„Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Warto jeszcze zwrócić uwagę na rankingi PZTS za rok 2010
w Jarosławiu”
w których nasz młody klub ma bardzo wysokie notowania w Polsce:
- numer KRS –
- kategoria seniorów - sklasyfikowanych 1619 zawodników z 364 z podatku na rzecz organizacji
0000033774
pożytku publicznego
klubów. PKS Kolping zajmuje 15 miejsce,
- kategoria kadetów - sklasyfikowanych 1042 zawodników z 305
klubów, PKS Kolping zajmuje 10 miejsce,
cd Wysokie rankingi
- kategoria młodzików - sklasyfikowanych 946 zawodników z 294 6 m. - Tomasz Klag, (miejsca 1-3 zajmują zawodnicy ekstraligi AZS Rzeklubów, PKS Kolping zajmuje 7 miejsce.
szów); kategoria kadetów: 1 m. - Hubert Żołyniak, 2 m. - Paweł Oziębło; kategoria młodzików: 1 m. - Maksymilian Mroczka; kategoria żaW województwie Podkarpackim:
kategoria seniorów: 4 m. - Dariusz Kiełb, 5 m. - Krzysztof Marcinowski, ków: 1 m. - Antoni Rejterowski (PZTS nie prowadzi rankingu żaków).

Chrystus Królem

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś obrzęd poświęcenia palm
odbędzie się na wszystkich Mszach
św.
2. W poniedziałek (18 IV) o godz.
18.00 w czasie Mszy św. ks. Abp
Józef Michalik udzieli Sakramentu Bierzmowania uczniom
klas trzecich z Gimnazjum nr 1
w Jarosławiu.
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. Dyżury adoracji znajdują
się w gazetce.
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. Dyżur do sprzątania kościoła są
wewnątrz gazetki. W poniedziałek
Zbiórka na tacę
Niedziela 17 IV 11 GRUPA II
Niedziela Wielkanocna
Niedziela 24 IV 11 GRUPA I
Poniedziałek Wielkanocny
Niedziela 25 IV 11 GRUPA II
Niedziela 1 V 11 GRUPA I

(18 IV) rano będzie sprzątanie
kościoła przez rodziców uczniów
przystępujących w tym dniu do
bierzmowania.
11. W związku ze Świętami nasza
świetlica oraz biblioteka będą
nieczynne od Wielkiej Środy (20
IV) do wtorku po Wielkanocy (26
IV) włącznie.
12. W podziemiach kościoła czynny jest punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zachęcamy
do składania wniosków również
emerytów i osoby które nie robią
odpisów aby pieniądze w ramach
1% mogły pozostać dla dzieci
z naszego terenu. Punkt będzie
nieczynny od Wielkiej Środy do
wtorku włącznie.
13. Dziękujemy za ofiary na figury
świętych w Heluszu i na Relikwiarz Jana Pawła II.
14. Dziś po każdej Mszy św.
w KCK można obejrzeć wystawę
Palm i ozdób wielkanocnych – serdecznie zapraszamy.
15. W Poniedziałek Wielkanocny
porządek Mszy św. jak w każdą
niedzielę. O godz. 17:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
16. Od Poniedziałku Wielkanocnego rozpoczynamy tzw. biały tydzień - oktawę Wielkanocną, która
jest przedłużeniem świętowania
pamiątki Zmartwychwstania Pana
Jezusa na cały tydzień, dlatego
w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
17. W środę (27 IV) w świetlicy
charytatywnej „U Kolpinga” będzie dzielenie się jajkiem wielkanocnym. Zapraszamy dzieci,
rodziców, wychowawców i wolontariuszy.
18.W sobotę (30 IV) dzień imienin
ks. bpa Mariana Rojka, modlimy
się w jego intencji.
19.1 maja w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła II. W tym dniu
odbędzie się w naszym mieście
o godz. 20.00 Droga Światła z Różańcem w hołdzie dla Jana Pawła
II na trasie: Starostwo – Rynek
zakończona koncertem.
20.W niedzielę (1 V) początek
nabożeństw majowych. W dni
powszednie nabożeństwa będą
o godz. 17.30, w środy i niedziele
o godz. 17.15. Prosimy, aby rodzice
i dziadkowie przychodzili na nabożeństwo z dziećmi i wprowadzali je
w piękną polską tradycję.
Zapowiedzi przedślubne
Damian NIECKARZ
s. Tadeusza i Zofii
zam. Jarosław, ul. Morawska
Andżelika HOŁYSZ
c. Władysława i Elżbiety
zam. Jarosław, ul. Żeromskiego

Niedziela 17 IV
8:00

Za parafian.

9:30

+ Marek Mierzejewski (18).



Wtorek 26 IV
7:00
18:00

1) Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosł. dla Łucji
z okazji urodzin.
2) + Marek (26).

11:00

++ Michał Hamelusz i za Jego
Rodziców.

12:15

+ Tadeusz Mrozowicz od córek
z Rodzinami o dar zycia wiecznego.

7:00

+ Tadeusz Mecger.

16:00

+ Wacław Serafinko w 6 roczn.
śmierci.

18:00

18:00

+ Marek Flis od sąsiadów z os.
Tysiąclecia bl. nr 5.

1) + Marek (27).
2) O Boże błogosł., dary Ducha
Św. dla Patryka w dniu urodzin.
3) ++ Zofia, Zdzisław.

7:00

O błogosł. dla Ojca Św., biskupów
i kapłanów oraz o przebłaganie za
fakty znieważania Eucharystii.

18:00

1) + Marek (28).
2) ++ Aniela, Stanisław i Janusz.

Środa 27 IV

Czwartek 28 IV

Poniedziałek 18 IV
7:00

+ Marek (19).

18:00

1) O zdrowie i błogosł. Boże
dla członkiń Róży św. Faustyny
i ich Rodzin.
2) Od Rodziców bierzmowanych,
o dary i łaski na ich codzienne
życie.
Wtorek 19 IV

7:00
18:00

Piątek 29 IV
7:00
18:00

1) + Marek (29).
2) + Halina.

7:00

++ Józef oraz w 12 roczn. śmierci
Czesławy.

18:00

1) + Marek (koniec greg.).
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące
od Wspólnoty Pomocy Duszom
Czyśćcowym.

1) ++ Władysław i Zofia.
2) + Marek (20).
Środa 20 IV

Sobota 30 IV

7:00

18:00

1) + Marek (21).
2) Dziękczynna w 40 roczn.
urodzin dla Agnieszki z prośbą
o łaskę bycia dobrą, zanużoną
w Chrystusie żoną i matką.
Czwartek 21 IV

18:00

1) + Marek (22).
2) + O życie wieczne dla Tadeusza Mrozowicza (od Róży św.
Andrzeja).
3) O zdrowie, dary Ducha Św.
i błogosł. Boże dla ks. Prałata
i księży pracujących w naszej
parafii - int. od Koła Misyjnego,
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga
ze świetlicą, Róży św. Barbary,
Akcji Katolickiej, Bractwa Najśw.
Sakramentu.
Piątek 22 IV
Nie ma Mszy św.
Sobota 23 IV

19:00

1) + Jerzy.
2) O Boże błogosł. opiekę MB
i św. Wojciecha dla p. Organisty
- Solenizanta.
3) + Marek (23).
4) Za parafian.

6:00

1) + Piotr Pochodaj.
2) + Marian.
3) ++ Zbigniew, Grażyna i Robert
Wawro w roczn. śmierci.
4) Za parafian.

9:30

+ Marek (24).

11:00

++ Emilia, Józef, Zofia, Franciszek.

12:15

+ Hieronim Drabik w 10 roczn.
śmierci.

16:00

Dziękczynna w 25 roczn. ślubu
Grażyny i Marka Olszańskich
z prośbą o błogosł. Boże
i opiekę MB dla Rodziny.

8:00

+ Marek (25).

9:30

+ Edward w 7 roczn. śmierci.

11:00

W 20 roczn. ślubu Barbary
i Roberta o dalsze błogosł. Boże
i zdrowie Rodziny.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Bolesław Małek w 13 roczn.
śmierci.

Niedziela 24 IV

Poniedziałek 25 IV

18:00

D z i ę k u j e m y ...
za sprzątanie kościoła:
09.04.2011 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 46-60. Sprzątali i ofiara:
Golisz – 10 zł na środki czystości
i kwiaty.
11.04.2011 r. os. Kombatantów bl.
11 m. 61-75. Sprzątali i ofiara: Krsek, Mól, Chrapek (2 os.), Lasek,
I. Działo. Razem – 50 zł na środki
czystości i kwiaty.
Dyżury do sprzątania kościoła

20 IV (środa wieczorem)
os. Kombatantów bl. 12 m. 15 - 28
23 IV (sobota wieczorem)
os. Kombatantów bl. 13 m. 1 - 16
26 IV (wtorek wieczorem)
os. Kombatantów bl.13 m. 17 - 38
Dziękujemy za ofiary na tablice
smoleńskie, relikwiarz Jana Pawła II i figury św. w Heluszu:

B. i M. Bąk (relikwiarz + figura bł.
A. Kolpinga); A. i J. Wielgosowie
(relikwiarz + figura św. O. Pio);
E. i S. Prymon (tablice + relikwiarz); Róża św. Antoniego,
Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori, J. Budzińska, E. i M. Bilik,
D. i J. Podolakowie, Z. i A. Turowscy, S. Szynal (relikwiarz);
J. Nienajadło (witraż). Razem
1390 zł.

Dyżur - pomoc
w wypełnianiu PIT-ów
do Wielkiej Środy
i po świętach od środy
w godz. 16.00 - 17.30
Sala komputerowa
w podziemiach Kościoła
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Chrystus Królem

Dwie ofiary jeden pomnik

wypadkową całego narodu, 96 osób zostało połączonych ofiarą
i śmiercią i tego się już nie da rozdzielić – akcentuje ks. Andrzej
Surowiec. Uroczystości w Jarosławiu zakończył Apel Poległych
W poniedziałek, w Jarosławiu odsłonięto rozbudowany Pomnik i salwy honorowe Kompanii Honorowych Wojska i Policji.
Ofiar Katynia. Monument poświęcony ofiarom mordów na polskich
Mariusz Kamieniecki
oficerach został uzupełniony o dodatkowe tablice upamiętniające
ofiary zbrodni katyńskiej i rozbudowany o elementy poświęcone
ofiarom katastrofy smoleńskiej.

Fundatorzy Tablic Smoleńskich

Uroczystość religijno-patriotyczna w kościele garnizonowym pw.
Chrystusa Króla, której przewodniczył bp Adam Szal z Przemyśla
zgromadziła setki wiernych: przedstawicieli władz województwa,
miasta, rodzin katyńskich, Sybiraków, kompanie honorowe wojska,
policji a także młodzież. W homilii bp Adam Szal odnosząc się do
wydarzeń sprzed 71 lat przypomniał, że wraz ze zbrodnią w Katyniu
pojawił się zamach na prawdę i trzeba było dużo czasu, by prawda
o tych bolesnych wydarzeniach ujrzała światło dzienne. Zaznaczył,
że ofiara życia jaką 10 kwietnia 2010 r. złożyli prezydent Kaczyński
i 95 towarzyszących mu osób udających się na uroczystości do Katynia
była potrzebna, by prawdę o zbrodni sowieckiej z 1940 r. poznał cały
świat i aby prawda o Katyniu nigdy nie była zapomniana. – Z jednej
i z drugiej lekcji płyną krew i łzy – podkreślał bp Szal przypominając,
że nie wolno nam zapominać zarówno o jednym jak i o drugim wydarzeniu. – Nie możemy zapomnieć o tych sprzed 71 lat i tych sprzed
roku, którzy za ojczyznę oddali swoje życie – akcentował bp Szal.
Rozkaz wymordowania ponad 22 tysięcy bezbronnych jeńców
polskich wydany został na wniosek Berii 5 marca 1940 r. Miesiąc
później z rozkazu Stalina strzałem w tył głowy zamordowano
w Katyniu, Charkowie, Miednoje, i innych miejscach byłego ZSRR
ok. 22 tysiące polskich oficerów i policjantów - jeńców obozów
w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Wśród ofiar NKWD byli
także mieszkańcy urodzeni na terenach powiatu jarosławskiego
i lubaczowskiego oraz oficerowie i żołnierze powołani na wojnę
z Garnizonu „Jarosław” stacjonującego wówczas w tym mieście. To
właśnie poległym żołnierzom ofiarom bestialskich mordów poświęcony jest Pomnik Ofiar Katynia autorstwa jarosławskiego artysty
rzeźbiarza Dariusza Jasiewicza, który powstał w 2005 r. Głównym
pomysłodawcą i fundatorem pomnika był zmarły w 2003 r. doc. dr inż.
Zbigniew Zieliński, syn Tadeusza oficera rezerwy poległego w Katyniu. Realizacji pomnika podjęła się Fundacja Pomocy Edukacyjnej
dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu oraz
parafia pw. Chrystusa Króla. - Pierwotnie pomnik, na którym wyryto
symboliczne miejsca zsyłek na Sybir żołnierzy i ich rodzin zawierał
listę 180 nazwisk poległych w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie,
którzy do 2005 r. zostali rozpoznani na podstawie akt. Z czasem
liczba osób wymagających upamiętnienia stawała się coraz szersza
choćby na podstawie nowo ujawnionych list – tłumaczy w rozmowie
z „Naszym Dziennikiem” Stanisław Kiełbowicz przewodniczący Rady
Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza
Zielińskich. Teraz listę tę uzupełniono kolejne nazwiska 71 oficerów
Wojska Polskiego i policjantów zamordowanych w Katyniu urodzonych w Jarosławiu i ówczesnym powiecie jarosławskim lub służące
w Garnizonie Jarosław w momencie wybuchu wojny. Pomnik
Katyński został też rozbudowany o dodatkowe elementy – dwa
urwane skrzydła samolotu Tu-154M. Na jednym skrzydle znajdują
się nazwiska: prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego, bpa gen. Tadeusza Płoskiego i sześciu innych osób
związanych z Podkarpaciem: gen. Kazimierza Gilarskiego, senatorów
Stanisława Zająca i Janiny Fetlińskiej, posła Leszka Deptuły, gen.
Bronisława Kwiatkowskiego i poseł Grażyny Gęsickiej, a na drugim
skrzydle nazwiska pozostałych ofiar. – Często na katastrofę smoleńską patrzy się od strony politycznej, a wciąż mało modlitwy za zbawienie tych, którzy zginęli. Dlatego nasze uroczystości miały wyraźny
religijny charakter. Katastrofa wydarzyła się nagle, zaskoczyła nas,
ale przede wszystkim tych, którzy byli na pokładzie samolotu. Stąd
z wielką troską chcemy otaczać tych, którzy zginęli, może nie do
końca przygotowani na to spotkanie z Panem Bogiem, i być może
wciąż oczekujących na naszą modlitwę – akcentuje ks. prał. Andrzej
Surowiec proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla i Archiprezbiter Jarosławski. Przypominając, że pomnik ma łączyć a nie dzielić Polaków
podkreśla, że historia zbrodni katyńskiej, dzień katyński już na zawsze
zostały złączone z tragedią smoleńską. – Do ofiary katyńskiej została
dołączona ofiara tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Los sprawił, że
zarówno w Katyniu jak i Smoleńsku zginęły elity narodu polskiego
reprezentujące wszystkie opcje i stany. Ofiara smoleńska jest zatem

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza
Zielińskich, Urząd Miasta Jarosławia, Parafia pw. Chrystusa Króla
w Jarosławiu, Urząd Gminy Wiązownica, Związek Sybiraków O/Jarosław, Żołnierze Armii Krajowej Koło w Jarosławiu, Parafia Munina,
Bałanda Adela, Batycki Jerzy, Bechta Stanisław, Biłas Jan, Biuro Handlowo-Usługowo-Projektowe w Jarosławiu, Broda Ryszard, Burghardt
Anna, Chrobak Jadwiga, Chrzan Tadeusz, Chrzan Teresa, Czerep Teresa i Bogusław, Ćwierz Andrzej, Duchań Emilia, Duda Teresa, Dzierża
Stanisława i Kazimierz, Gargas Aniela i Stanisław, Gazdz Anatolia,
Głąb Adela, Głąb J. F., Golba Halina i Mieczysław, Gonciarz Stanisław, Karwańska Zofia, Kisielewicz Marek, Kmiecik Jacek, Konopelscy Maria i Józef, Kulesza Tomasz, Łakomski Marek, Majsterkiewicz
Stefania, Michalska-Nepelska Ewa, Mokrzycki Edward, Niemczycki
Zdzisław, Ożyło Zofia i Mieczysław, Piskorz Zbigniew, Pituch Halina
i Mieczysław, Polańscy H. K., Prymon Emilia i Stanisław, Puzio
Marek, Pysiak Janina i Marian, Róża Żywego Różańca im. św. Marii
z Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu, Sawa Adam, Sikora Joanna
i Mariusz, Strzelec Grażyna, Sudoł Franciszek, Szczepanik Henryk,
Szczybyło Leszek, Szczygieł Jacek, Szkoła Józef, Trubas Czesława
i Adam, Wanatowicz Leokadia, Wanda, Wiater Marianna, Wiatrzyk
Maria, Wieczorkiewicz Tomasz, Władysława, Wyczawski Andrzej,
Zając Tadeusz, Ziobrowscy, Żołyniak Jan.

Relikwiarz Jana Pawła II
w przygotowaniu
Artysta plastyk
dr hab. Maciej Zychowicz

Najpierw rzeźba relikwiarza powstaje w glinie. Później będzie odlew ze szlachetnego metalu. A na końcu całość zostanie posrebrzona. Będzie trochę
kosztowało..., ale cieszymy się, że poprzez relikwie będzie z nami Jan Paweł II.
Każdy może pomóc.

Uroczystości
Katyńsko - Smoleńskie

11 kwietnia11
2011
Chrystus Królem

Pomnik Pamięci
z Tablicami
Katyńskimi
i Smoleńskimi

Narodowej
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