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Jarosław
Wielkanoc 2014

Miłość Boga jest silniejsza
od zła i śmierci,
pozwalając zakwitnąć
nawet jałowej pustyni serca,
zaś zmartwychwstanie Chrystusa
nie jest powrotem do życia doczesnego,
ale otwarciem dla człowieczeństwa
w perspektywie wieczności.
Franciszek
papież

Radosnych,
szczęśliwych,
pięknych pokojem
i miłością Bożą
Świąt Wielkanocnych
życzą
Ks. Andrzej Surowiec
Proboszcz

Ks. Stanisław Dyndał
Ks. Krzysztof Majder
Ks. Dariusz Styrna
Ks. Grzegorz Gładysz
Ks. Mateusz Berdechowski

Chrystus Królem
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Zgromadzenie kardynałów 30 września w Watykanie pod przewodnictwem Franciszka było pierwszym
konsystorzem zwyczajnym, zwołanym przez tego papieża. Głównym jego celem było ustalenie daty
kanonizacji dwóch błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II i – zgodnie z wcześniejszymi
oczekiwaniami – Ojciec Święty postanowił, że nastąpi to 27 kwietnia 2014, gdy w Kościele powszechnym obchodzone będzie święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione właśnie przez papieża Polaka.
Obaj przyszli święci kierowali Kościołem katolickim drugiej połowy XX wieku i pierwszych lat nowego stulecia
i tysiąclecia (bł. Jan XXIII w latach 1958-63 i bł. Jan Paweł II w okresie 1978-2005). Jana XXIII –
Angelo Giuseppe Roncallego (1881-1963) – ogłosił błogosławionym 3 września 2000 Jan Paweł II,
którego z kolei wyniósł do chwały ołtarzy 1 maja 2011 jego bezpośredni następca, Benedykt XVI.
Kanonizacja w Niedzielę Miłosierdzia Bożego będzie dodatkowym hołdem złożonym Janowi Pawłowi II, który wprowadził do kalendarza liturgicznego tę uroczystość i który zmarł w jej wigilię. Papież
Franciszek przychylił się więc do najczęściej wyrażanych głosów, wyznaczając datę kanonizacji na 27
kwietnia 2014.
Będzie to pierwszy tego rodzaju obrzęd w tym stuleciu, podczas którego zostaną ogłoszeni świętymi
papieże – i to od razu dwóch. Ostatnim, jak dotychczas, kanonizowanym biskupem Rzymu jest św.
Pius X (1903-14), wyniesiony na ołtarze przez Piusa XII w latach 1951 (beatyfikacja) i 29 maja 1954
(kanonizacja).

Chrystus Królem
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Polecamy wspaniały film

Nawiedzenie relikwii bł. Jose Sanchez del Rio w naszej parafii - 24 marca 2014 r.
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„Marsz Światła” dla Jana Pawła II
2 kwietnia 2005 roku zmarł Papież Jan Paweł II, Honorowy Obywatel Jarosławia. To data,
która zapadła w naszej pamięci już na stałe. Tegoroczne uroczystości rocznicowe przeżywaliśmy m.in. w „Marszu Światła” ulicami miasta Jarosławia na trasie od Starostwa do
miejskiego Ratusza.
- Dziś kolejny raz chcemy przywołać ten czas, abyśmy mogli przeżyć swoistego rodzaju
spotkanie z już błogosławionym, a niebawem świętym Janem Pawłem II - mówił ks. Andrzej
Surowiec, archiprezbiter jarosławski, organizator wydarzenia.
Marsz wyruszył o godz. 20.00 sprzed kościoła oo. Reformatów, przeszedł ulicą Grunwaldzką i Grodzką. W jego trakcie duszpasterze jarosławskich parafii wspólnie ze
zgromadzonymi wiernymi rozważali Tajemnice Światła Różańca Świętego. Wszyscy
wspólnie weszli na Rynek, gdzie przedstawiciele samorządu z całego powiatu przekazali
symboliczne światełka, które umieszczono na specjalnie przygotowanym krzyżu. Natomiast ze zniczy przyniesionych przez mieszkańców miasta
powstał napis „JP II”. Pod tablicą umieszczoną na ścianie
Ratusza, upamiętniającą Papieża Polaka, sekretarz Jan Biłas
i Starosta Jerzy Batycki odczytali modlitwy i złożyli wiązanki
kwiatów. Po Apelu Jasnogórskim i błogosławieństwie wszyscy na zakończenie odśpiewali „Barkę”.

Chrystus Królem

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

WIELKI CZWARTEK
Podczas Mszy św. w tym
wyjątkowym dniu wspominamy wydarzenia z Ostatniej
Wieczerzy w Wieczerniku
- ustanowienie sakramentów: Eucharystii i kapłań-

Jezusa Chrystusa.
Kapłaństwo ma też charakter
służebny co uwypukla Ewangelia, gdy przypomina o tym,
jak Jezus przed wieczerzą

dzieckie pojmanie i pierwsze
przesłuchania. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka,
a ołtarz, przy którym jeszcze
przed chwilą sprawowano
Najświętszą Ofiarę, stoi obnażony i pusty. Wchodzimy
w czas męki Chrystusa.

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

WIELKI PIĄTEK
Ks. Prałat
ppłk rez.
Andrzej
Surowiec
Proboszcz
Dziekan
Archiprezbiter
Jarosławski
Kapelan WP

ks. Grzegorz
Gładysz
wikariusz

ks. Dariusz
Styrna
wikariusz

ks. Stanisław
Dyndał
Duszpasterz
Akademicki

stwa. Chrześcijanie - zgodnie
z poleceniem Jezusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” sprawować mają te wydarzenia, które On zainicjował. Do
tego są powołani szczególnie
kapłani, którzy „przez modlitwę i włożenie rąk” w sposób
wyjątkowy uczestniczyć
będą w jedynym kapłaństwie

ks. Mateusz
Berdechowski
wikariusz

ks. Krzysztof
Majder
Kapelan
Szpitala

umył uczniom nogi. Ten,
którego nazywamy „Nauczycielem i Panem” zrobił coś,
co zwykle czynił sługa. Na
pamiątkę tego wydarzenia
w wielu parafiach po homilii
kapłan umywa wybranym
parafianom nogi. Przypomina to prawdę, że wszelkie
przewodzenie w Kościele
powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu.

Drugi dzień Triduum Paschalnego stanowi Wielki
Piątek, w którym wierni
przestrzegają ścisłego postu,
a także oddają się chwilom
zadumy związanej z męką
i śmiercią Chrystusa. Jest to
czas powagi, smutku, chwili
zastanowienia się nad sen-

sem życia i wielkością ofiary
poniesionej dla ludzi przez
Syna Bożego. Cały dzień
trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu, w kościołach
odprawiane są Drogi KrzyPodczas Mszy św. rozbrzmie- żowe.
wa bicie dzwonów, które
po chwili milknie. Cisza ta Na pamiątkę śmierci poświadczy o cierpieniach wy- niesionej przez Chrystusa
danego na mękę krzyżową w czasie Wielkiego Piątku
nie odprawia się Mszy św.
Chrystusa.
Obrzędy liturgiczne tego
Na zakończenie uroczystości dnia składają się z trzech częEucharystia zostaje przenie- ści: Liturgii Słowa, adoracji
siona do specjalnie przy- Krzyża i obrzędów Komunii
gotowanej kaplicy - ołtarza św.. Podczas wszystkich
adoracji, zwanej „Ciemnicą”. obrzędów milczą organy
Tam wierni uczniowie czu- i dzwony, zaś surowy chawać będą wraz z Jezusem, rakter wystroju wnętrza kowspominając Jego samotną ścioła podkreśla pokutny
modlitwę w Ogrójcu, zdra- charakter dnia. Mimo takiej

surowości, cała liturgia, choć
poważna, przepełniona jest
nadzieją. Wszystko zaczyna
się nietypowo. Ministranci
i kapłani wychodzą w ciszy
do ołtarza. Nie śpiewa się
żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz.
Wszyscy obecni w Kościele
klękają. Wobec zbawczej
śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej
chwili cisza mówi znacznie
więcej. Zbawcze wydarzenia przypomina Ewangelia
z której czytany jest opis
Męki Pańskiej. Na zakończenie Liturgii Słowa odby-

wa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna.
W dziesięciu wezwaniach
prosimy Boga, aby miał
w opiece cały świat.
dokończenie na str. 8

8

Chrystus Królem
dokończenie ze str. 7

Rozpoczyna się adoracja
Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże
w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazuje
się je ponownie wiernym.
Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy
odpowiadając: „Pójdźmy
z pokłonem” i padają na kolana. Przychodzi czas, aby

ucałować krzyż Jezusa. Po
adoracji Krzyża następuje
Komunia św. Rozdaje się
Eucharystię, konsekrowaną
poprzedniego dnia. Wielkopiątkową liturgię kończy
przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do kaplicy,
zwanej Bożym Grobem.
Monstrancja jest przykryta
białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito
ciało Jezusa. Tego wieczora
i przez cały następny dzień
trwa adoracja.

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
Wielka Sobota to czas rozważania Męki i Śmierci
Chrystusa. Wierni przez
cały dzień przychodzą, aby
modlić się przy Grobie Pań-

skim. Do kościołów, kaplic
czy wielu innych miejsc
przynoszona jest „święconka” będąca koszykiem wypełnionym potrawami, które
obfitują w różne, przypisane
im symbole. Warto nadmienić, iż jajka są symbolem nowego życia, baranek - zmartwychwstania Chrystusa,
chleb gwarantuje dobrobyt
i nawiązuje do Ciała Pana
Jezusa, wędlina to symbol dostatku, sól natomiast
chroni przed zepsuciem.
Poświęconych pokarmów
nie należy spożywać tuż po
przyjściu do domu - w ogóle
nie należy ich spożywać
w Wielką Sobotę. Muszą się

tana, sprawcy grzechu i wyznają swoją wiarę. Dawniej
większość chrześcijan w tej
właśnie chwili przyjmowała
chrzest. Natomiast podczas
Liturgii Eucharystycznej,
spożywamy Ciało i Krew
W sobotę wieczorem prze- Zbawiciela - pokarm na
żywamy Liturgię Wigilii życie wieczne.
Paschalnej rozpoczynającą
celebrację Zmartwychwsta- W niektórych parafiach na
nia. Jest złożona z czterech zakończenie obrzędów odczęści. Pierwszą jest Litur- bywa się jeszcze procesja
gia Światła. Przed kościo- rezurekcyjna.
łem rozpalane jest ognisko, następuje poświęcenie Obrzędy Wigilii Paschalognia. Na paschale kapłan nej stanowią nierozerwalkreśli symbole, które wska- ną całość z Wielkanocą
zują na Jezusa, panującego i dlatego są bogate w treści
nad czasem i wiecznością. liturgiczne i obrzędowe.
Z zapalonym paschałem Na wielkanocny charakprocesja wchodzi do nie- ter liturgii wskazuje biały
oświetlonego kościoła. kolor szat liturgicznych.
„Światło Chrystusa”: śpie- Życzeniem Kościoła jest, by
wa kapłan i wszyscy zapala- obrzędy Wigilii Paschalnej
ją od paschału swoje świece rozpoczynały się wieczorem
- znak zmartwychwstania w sobotę, ale nie wcześniej
jako nowego światła. Dru- jak po zachodzie słońca.
ga część to Liturgia Słowa, która może składać się
z dziewięciu czytań. Pokazują one całą historię Zbawienia ludzkości. Do tych
treści nawiązuje kolejna
część celebracji - Liturgia
Chrzcielna. Po błogosławieństwie wody odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne
i wierni wyrzekają się szaone zachować do uroczystego śniadania w Niedzielę
Wielkanocną, które to rozpoczyna tradycyjne dzielenie się jajkiem oprószonym
poświęconą solą.

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

Chrystus Królem

Niedziela Palmowa
6. niedziela Wielkiego Postu,
nazywana Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna obchody Wielkiego
Tygodnia. Liturgia Kościoła
wspomina uroczysty wjazd
Pana Jezusa do Jerozolimy,

a także rozważa Jego Mękę.
Poświęcone tego dnia
w kościele palmy, wierni
zabierają do swoich domów
i zawieszają najczęściej pod
krzyżem.

Przed kanonizacją...
Ulubieniec mediów
Media kreują rzeczywistość.
Z takim
stwierdzeniem spotykamy się dzisiaj
bardzo często. To przecież
tel ewizja, radio, internet
kształtują nasz gust, wyra
biają opinię. Narzucają, jak
powinniśmy wyglądać, w co
się ubierać, co czytać, jakie
miejsca na świecie zwiedzać. Media kreują sezonowe
gwiazdy i chwilowych idoli.
Decydują, kogo wypromować i jak długo będzie trwał
jego żywot. Są przecież tak
zwaną czwartą władzą i to
nie tylko w obszarze polity
ki, ale przede wszystkim
kultury, rozrywki. Kto może
znaleźć się w kręgu zainteresowań medialnych? Osoba
znana, wpływ owa, często
kontrowersyjna, przyciągająca uwagę nie zawsze
intelektem i pozytywnymi
cechami. Media lubią też
prezent ować osobowości
charyzmatyczne, barwne. Ich
zainteresowaniem cieszą się

postaci elokwentne, znające
zasady mowy ciała, dobrze
operujące głosem. Ulubieńcem mediów jest zarazem
sezonowy gwiazdor, jak
i elokwentny ekspert.
Nie możemy jednak zapominać, że praca mediów
ma takż e, a może przede
wszystkim, pozytywny
charakter. Dzięki środkom
masowego przekazu możemy poznać najodleglejs ze
miejsca świata, pokazywać
ważkie problemy, uczestniczyć w najważniejszych
zdarzeniach. Media dzięki
swej sile przek azu mogą
upominać się o solidarność
i sprawiedliwość, mają możliwość rzetelnego informowania i ewangelizowania
społeczeństwa. Formują osobowość, wychowują, szerzą
zjawiska kulturowe, przyczyniają się do rozwoju życia
społecznego, gospodarczego,
politycznego. W tym sensie
medialne kreowanie rzeczywistości może mieć aspekt
pozytywny, optymistyczny.

Papież Jan Paweł II - mimo
iż nie podporządkowywał
się żadnym schematom, nie
chciał być ani gwiazdorem,
ani ekspertem - już od pierwszego pojawienia się na balkonie Bazyliki św. Piotra stał
się ulubieńcem mediów. Co
złożyło się na fakt, że traktowany był jako najbardziej
medialna postać XX wieku?
Papież miał wiele cech, które
w sposób szczególny cenią
media. Był mężczyzną przystojnym, wysportowanym,
o bardzo dobrej prezencji
i aparycji. Z wrodzoną łatwością nawiązywał kontakt
z osobami wykształconymi
i bardzo prostymi. Potrafił
przemawiać zarówno do
rzeszy wiernych, jak i pojedynczego człowieka. Mówił
doniosłym, mocnym gło
sem, doskonale posługiwał
się mową ciała. Co bardzo
istotne, miał charyzmatyczną osobowość. Wzbudzał
ogromne, najc zęściej entuzjastyczne emocje. Był
sobą. Nikogo nie udawał, nie
tworzył swego wizerunku,
nie troszczył się o tak ważny
dziś image, lecz naturalnie, spontanicznie wchodził
w relacje międzyludzkie.
Papież lubił zaskakiwać,
łamać sztywne konwenanse,
odchodzić od zaplanowanego protokołu. Wprowadzał
improwiz ację do przemówień, podchodził do zgromadzonego tłumu, podawał
dłoń wiernym. Media z zapałem szukały nietuzinkowych
kadrów, oryginalnych ujęć,
nieformalnych, często żar
tobliwych wypowiedzi. Są
one bowiem dla nich szczególnie ciekawe. Wszyscy
przecież z dużym zainteresowaniem oglądaliśmy zdjęcia
Papieża z małymi dziećmi,
z misiem koala. Sympatie
i rozrzewnienie wzbudzały
w nas fotografie ukazujące
śmiejącego się, śpiewającego
czy nawet ziewającego Ojca
Świętego. Niespodziewane
zdarzenia Papież potrafił
zawsze błyskotliwie spuentować. Tak było na przykład
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podczas Międzynarodowego
Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu w 1997
roku, kiedy nieczujący się
najlepiej Ojciec Święty
w bardzo podniosłym momencie kichnął. Zareagował
błyskawicznie, komentując:
„Okazuje się, że kichnięcie
też może mieć wymiar ekumeniczny”.
Jan Paweł II doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jakie
korzyści i zagrożenia wypływają z rozwoju środków
masowego przekazu. Potrafił
jednak pozytywnieje wykorzystywać i nie obawiał
się ich rozwoju. Sam nawet przyczyniał się do powstawania nowych środków
masowego przekazu. To
bowiem za pontyfikatu Jana
Pawła II powstał, obok prasy
i radia, Watykański Ośrodek
Telewizyjny. Papież widział
w mediach nowoczesny sposób komunikacji międzyludzkiej, który pomaga dostrzec
godność człowieka, może
odsłaniać prawdziwy obraz osoby. Umiał wykorzystywać media do szerzenia
chrześcijańskiego przesłania.
Dziennikarze mówili nieraz,
że to pontyfikat telewizyjny.
Dlaczego? W czasie posługi Jana Pawła II telewizja
zaczęła intensywnie śledzić
papieskie poczynania. Transmitowano środowe audiencje
dla wiernych, niedzielną modlitwę Anioł Pański, drogę
krzyżową wokół rzymskiego
Koloseum, pasterkę w Bazylice Św. Piotra, ważne na
bożeństwa i uroczystości.
Papież, doceniając nowoczesną technologię, brał
udział w religijnych przedsięwzięciach, które dzięki
telebimom i łąc zom satelitarnym mogły odbywać
się w tym samym czasie
w bardzo odległych od siebie miejscach. Pamiętamy,
jak młod zież akademicka
z sześciu europejskich miast
zgromadzona w świątyniach
dokończenie na str. 10
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Ulubieniec mediów
dokończenie ze str. 9

brała udział wraz z Ojcem
Świętym w wieczorn ym
czuwaniu modlitewnym.
Rozwijająca się intensywnie
technika pozwoliła nie tylko
widzieć i słyszeć Ojca Świętego, ale także prowadzić
z nim dialog. Podczas tego
spotkania Papież bardzo wyraźnie podkreślił pozytywną
funkcję mediów: „Telewizja to wspaniała instytucja!
W tej chwili, będąc w Rzymie, w tej auli, widzę kościół
św. Anny w Krakowie, który
bardzo dobrze znam... widzę
studentów, którzy mają dziś
innego kardynała, i jego
też widzę dzięki telewizji. Więc obydwaj możemy
powiedzieć: ta tel ewizja
to wspaniała instytucja!”.
Media pomagały scalać
wspólnotę, przyczyniały się
do tworzenia uniwersalnej
społeczności. Dzięki środkom masowego przekazu
Jan Paweł II mógł także,
posługując się sześćdziesięcioma językami, złożyć
życzenia wielkanocne lub
bożonarodzeniowe wiernym
na całym świecie.

siąt minut, nikt nie odważył się zakłócić transmisji.
Dzięki telewizji mogliśmy
przypatrywać się prywatnej
modlitwie Papieża. Czuliśmy się trochę niezręcznie, jakbyśmy wchodzili
w intymny świat człowieka.
Z drugiej zaś strony patrzyliśmy, jak Ojciec Święty
z niezwykłym skupieniem
i powagą odmawia modlitwę.
Uczyliśmy się od niego sztuki kontemplacji.
Jan Paweł II, jak żaden
inny papież czy przywódca, potrafił pisać i mówić
o problemach dotyczących
środków masowego przekazu. Głosił specjalne orędzia
na Światowe Dni Środków
Masowego Przekazu, kierował listy, przesłania do osób
pracujących w mediach.
Rozumiał specyfikę nowoczesnych mediów Wiedział też, jak wiele dobra
mogą one zdziałać. Dlatego
niezachwianie apelował:
„W organicznej i prawidłowej wizji rozwoju istoty ludzkiej media mogą
i powinny promować sprawiedliwość i solidarność,
przekazując w sposób skrupulatny i prawdomówny wydarzenia, analizując w sposób wyczerpujący sytuacje
i problemy dopuszczając
do głosu odmienne opinie”.
Papież prosił też o dojrzałe korzystanie z wolności
i kierowanie się prawdą
oraz odpowiedzialnością.
Jan Paweł II potrafił szybko
reagować na pojawianie się
nowych środków masowego przekazu. Doceniał ich
walory. Do historii przeszedł
już fakt, kiedy Papież na
oczach świata wprowadzał
do internetu pierwszy papieski dokument. Pochylony
nad laptopem, przyciskając
klawisz „Enter”, przesyłał
w listopadzie 2001 roku
prośbę o przebaczenie skierowaną do aus tralijskich
aborygenów

Ojciec Święty był ulubieńcem, ale i nauczycielem
mediów Wiemy dobrze,
że dziś przekaz medialny
musi być szybki, prosty,
kolorowy. Informacje winne
być skrótowe, zobrazowane
zmieniającymi się prędko
ujęciami. W czasie posługi
Jana Pawła II media wielokrotnie musiały odejść od
tej zasady. Choć czas antenowy, radiowy jest na wagę
złota, to środki masowego
przekazu musiały niejednokrotnie zawiesić reguły
marketingowo-biznesowe.
Pamiętamy, jak wielka była
konsternacja dziennikarzy
i komentatorów, gdy podczas
jednej z pielgrzymek do
Polski Papież, klęcząc w katedrze wawelskiej, odmawiał
brewiarz. Po raz pierwszy
chyba w dziejach telewizji
cisza zdominowała przekaz. Jan Paweł II lubił dziennikaMimo iż trwało to kilkadzie- rzy, chciał i potrafił z nimi

rozmawiać. Przedstawiciele
mediów towarzyszyli mu
podczas każdej zagranicznej
podróży. Wśród jego świty
byli zawsze przedstawiciele
mediów watykańskich. Na
początku pierws zej pielgrzymki, jeszcze na pokładzie samolotu, Ojciec
Święty spotkał się z dziennikarzami i jako pierwszy
papież w historii zgodził
się na dyskusję, zadawanie
pytań, wyjaśnianie celu
podróży. Innymi słowy,
pozwolił na zorganizowanie
konferencji prasowej. Tym
samym ujawnił bardzo ważną dla mediów cechę swej
osobowości: spontaniczność
i brak dystansu, który mógłby wynikać ze sprawowanej
przez niego funkcji.
Papież swymi inicjatywami,
gestami często wychodził
naprzec iw oczekiwaniom
medialnym. Należy jednak pamiętać, że nie czynił
tego wbrew sobie, swym
poglądom, lecz rozumiejąc
potrzeby społeczne. Pozwalał na przykład filmować się
podczas modlitw za ofiary
kataklizmów wojen, ataków
terrorystycznych. Tym sa
mym wysyłał w świat przesłanie, że solidaryzuje się
z pokrzywdzonymi. Oczywiście Papież modlił się za
potrzebujących bez względu

2. VIII.

Koronacja Obrazu MB
w Kolegiacie

na to, czy obserwowało go
oko kamery, czy też nie, ale
rozumiał, że dzięki przekazom medialnym cementuje
ludzką wspólnotę, pokazuje,
jak reagować na zaskakujące
nas wydarzenia.
Media towarzyszyły Papieżowi w jego ostatniej
podróży życia. Z szacunkiem, powagą relacjonowano chorobę i odchodzenie
Jana Pawła II. Środki masowego przekazu zmieniły
program ramowy, zrezygnowały z reklam, poświęcając cały czas antenowy
postaci wielkiego papieża.
Nadawano programy dokumentalne, relacje z pielgrzymek, reportaże obrazujące
kolejne etapy pontyfikatu.
Na kilkanaście dni media
zmieniły całkowicie swój
wizerunek. Nie zalewał nas
potok informacji, nie epatowano zmieniającymi się jak
w kalejdos kopie zdjęciami. Zapanował nastrój
wzniosłości. Z wielkim
poruszeniem i wyczuciem przekazywano informacje. Odpow iedzialnie
i z poszanowaniem godności człowieka nadawa
no relacje z Watykanu.
W kwietniu 2005 roku media godnie pożegnały swego
ukochanego Papieża.

6. IX.

Piesza Pielgrzymka
z Jarosławia do Jodłówki

Zespół taneczny „Impresja” ze świetlicy „U Kolpinga” pod kierunkiem p. Haliny
Mól przygotowuje taniec w nowych strojach „króliczków”.

Chrystus Królem

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest specjalna taca na
utrzymanie naszego kościoła.
2. 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.
W czwartek na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej dzieci, które
otrzymały wielkopostne skarbonki Caritas mogą je złożyć
osobiście w procesji z darami jako swój dar ołtarza dla
biednych. Prosimy, aby dzieci
przed Mszą św. ze skarbonkami
ustawiły się na środku kościoła
i później sprawnie podchodziły
do ołtarza.
3. 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.
4. Ofiary zebrane przy adoracji
Krzyża Świętego w Wielki
Piątek oraz przy Bożym Grobie
są przeznaczone na renowację
zabytków w Ziemi Świętej.
5. W Wielką Sobotę święcenie
pokarmów co pół godziny od
godz. 8:30 do godz. 13:00.
Tego dnia 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.
6. Od Wielkiego Czwartku do
soboty nie będzie Mszy św.
porannej.
7. 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 udzia-

łu. Intencja z godz. 18.00 jest
przeniesiona na rano.
8. Dyżur do sprzątania kościoła
są wewnątrz gazetki. W poniedziałek (14 IV) rano prosimy
do sprzątania kościoła rodziców uczniów przystępujących
w tym dniu do bierzmowania.
9. W związku ze Świętami
nasza świetlica, biblioteka oraz
punkt wypełniania PIT-ów
będą nieczynne od Wielkiej
Środy (16 IV) do wtorku po
Wielkanocy (22 IV) włącznie.
10. W podziemiach kościoła
jest czynny punkt pomocy przy
wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy we wtorek o godz. 16.00
do sali komputerowej.
11. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez
Caritas można jeszcze nabyć
w kiosku.
12. Jak co roku w ostatnich
dniach Wielkiego Postu apelujemy o dzielenie się z bliźnim
produktami żywnościowymi. Jeszcze przez najbliższe
2 dni żywność można składać
w kancelarii parafialnej.
13. Trwają przygotowania do
Pikniku „Z bliźnim na majówkę”, który odbędzie się 31
maja. Prosimy o zgłaszanie
się naszych parafian i osób
zaprzyjaźnionych do pomocy
w obsłudze Pikniku.
14. Wewnątrz dzisiejszej gazetki znajdują się rozkłady
adoracji Wielkiego Tygodnia,
a oprócz tego 16 stron kolorowych zdjęć i dużo ciekawych
wiadomości. Dlatego zachęcamy, aby gazetka znalazła się
w każdym katolickim domu
naszej parafii.
15. Zaraz po świętach w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
będzie wielkie i ważne wydarzenie dla każdego Polaka –
kanonizacja papieża Polaka bł.
Jana Pawła II. Przeżywając ten
dzień modlitewnie i radośnie
chcemy zaprosić na uroczysty
koncert dziękczynny za kanonizację Jana Pawła II do kościoła Chrystusa Króla w Jarosławiu w sam dzień kanonizacji
27 kwietnia, czyli w niedzielę
o godz. 18.00. Na koncert
zaprasza Burmistrz miasta
Jarosławia oraz duszpasterze.
Wtedy wieczorna Msza św.
będzie odwołana.
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Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Maria Mielniczek, Monika Trąd.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar - jęz.
hiszpański.
Radca prawny: Maria Drabik.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących sekcjach:
*s. taneczna:
H. Mól
*s. komputerowa:
S. Durski
*s. teatralna:
ks. M. Berdechowski
*s. modelarska:
J. Kruk
*s. plastyczna:
W. Kruk
*s. judo:
ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:
B. Czerep
*s. fotograficzna:
ks. G. Gładysz
*s. miłośników przyrody:
ks. D. Styrna
*s. krótkofalarska:
T. Mazur

czwartek 15.00 - 17.00;
KCK;
poniedziałek 16.10 - 17.00;
sala komputerowa;
środa 16.30 - 17.30;
scena KCK;
wtorek 16.00;
pracownia modelarska;
wtorek 15.30;
sala plastyczna;
poniedzialek, wtorek, środa 15.00 - 17.30;
KCK;
codziennie 12.00 - 14.45;
KCK;
druga i czwarta sobota miesiąca 16.00;
sala oazowa;
środa 16.00 - 17.00;
sala rycerska;
czwartek 17.00;
sala oazowa;

Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora
W dniu 24 marca odbyło się
kolejne spotkanie w ramach
„Jarosławskiej Akademii
Bezpiecznego Seniora”,
Członków Klubu Seniora
działającego przy naszej
parafii . Tym razem wysłuchano informacji przedstawicieli policji powiatowej
o zagrożeniach i ich przeciwdziałaniu, szczególnie
w stosunku do wyłudzających pieniądze na tzw.

„wnuczka” a także na wypadek „odwiedzin” niepożądanych gości.
W drugiej części spotkania jego uczestnicy zostali
zapoznani przez Ratowników Medycznych COM
z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Skorzystano
również z możliwości sprawdzenia ciśnienia oraz poziomu cukru we krwi.
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Polecamy w modlitwach

Niedziela 13 IV

w rocznicę ślubu:

w rocznicę śmierci:

13.04.85 – Adam i Beata N.
13.04.02 – Grzegorz i Eliza S.
13.04.13 – Krystian i Monika K.
16.04.90 – Andrzej i Anna K.
16.04.94 – Witold i Elżbieta B.
16.04.94 – Adam i Małgorzata Sz.
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.
30.04.11 – Damian i Marta M.
30.04.11 – Tomasz i Magdalena B.
03.05.97 – Krzysztof i Anna B.

21.04.83 – Ludwik Jucha
14.04.85 – Bogusław Weland
17.04.85 – Łukasz Dziuba
20.04.85 – Wojciech Mołoń
24.04.85 – Wojciech Kmieć
27.04.86 – Maria Łazarz
15.04.87 – Antoni Plęs
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
15.04.96 – Maria Kaczorowska
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
13.04.01 – Hieronim Drabik
16.04.01 – Władysława Wysocka
14.04.03 – Stanisława Jasiewicz
16.04.03 – Józef Jastrzębski
21.04.03 – Helena Jastrzębska
15.04.04 – Jan Długosz
24.04.04 – Bronisław Zieliński
25.04.04 – Edward Stybel
13.04.06 – Franciszka Szustopol
24.04.06 – Gertruda Jasińska
22.04.07 – Krzysztof Stanasiuk
27.04.08 – Tadeusz Mecger
29.04.09 – Antoni Blok
14.04.11 – Marian Trojniak
16.04.12 – Zofia Trubas
18.04.12 – Jerzy Iwański
21.04.12 – Emilia Kalamarz
29.04.12 – Eugeniusz Sokołowski
03.05.00 – Józefa Stoltman
01.05.04 – Zofia Wiglusz
02.05.05 – Krystyna Zastyrec

Zapowiedzi przedślubne
Dawid GAŁAS
s. Janusza i Kazimiery
zam. Nielepkowice
Marta Wioleta CHMIELOWICZ
c. Stanisława i Beaty
zam. Jarosław, os. Niepodległości
Wojciech Tomasz WAŃKO
s. Bolesława i Heleny
zam. Jarosław, os. Pułaskiego
Kamila Karolina KĘDZIOR
c. Waldemara i Beaty
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Zbiórka na tacę
Niedziela 13 IV 14 GRUPA I
Niedziela Wielkanocna
Niedziela 20 IV 14 GRUPA II
Poniedziałek Wielkanocny
Niedziela 21 IV 14 GRUPA I
Niedziela 27 IV 13 GRUPA II
Dyżury do sprzątania kościoła

16 IV (środa wieczorem)
os. Niepodległości bl. 1 m. 1 - 16
19 IV (sobota wieczorem)
os. Niepodległości bl. 1 m. 17 - 32
22 IV (wtorek wieczorem)
os. Niepodległości bl. 2 m. 1 - 12
26 IV (sobota rano)
os. Niepodległości bl. 2 m. 13 - 24

D z i ę k u j e m y ...
za sprzątanie kościoła:
29.03.2014 r. os. Kombatantów
bl. 17 m. 1-21. Sprzątali i ofiara: Hołysz, Nietrzeba, Bacza,
Stawny. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.
31.03.2014 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 1-17. Sprzątali i ofiara:
Gniewek, Jaroni, Król, Mątkowska, Kucz, Czech, Ożga. Ofiara:
Łucko. Razem – 120 zł na środki
czystości i kwiaty.
05.04.2014 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 18-32. Sprzątali i ofiara:
Płoskoń, Wojdyło, König. Ofiara:
A. Głąb. Razem – 75 zł na środki
czystości i kwiaty.
07.04.2014 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 33-47. Sprzątali i ofiara:
Nawrot, Konieczny, Kasprowicz.
Ofiara: Skibicka. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Tadeusz RYGOWSKI
Stanisław KUBAS
Stanisława GINTNER

Czwartek 24 IV

8:00

1) + Jan w 7 roczn. śmierci.
2) + Stanisława Jakieła (13).

7:00

1) + Stanisława Jakieła (23).
2) + Maria Strączek (11).

9:30

++ Zofia, Tekla, Mieczysław.

18:00

11:00

+ Romuald (13).

1) + Romuald (23).
2) + Edward w 10 roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Leszek Wyglądalski w 10 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Stanisława Jakieła (24).
2) Dziękczynna za udaną operację
z prośbą o dalsze Boże błogosł.

18:00

+ Maria Strączek (począt. greg.).

18:00

1) + Maria Strączek (12).
2) + Romuald (24).

Poniedziałek 14 IV

Piątek 25 IV

Sobota 26 IV

7:00

1) + Stanisława Jasiewicz w 11 roczn.
śmierci.
2) + Romuald (14).
3) + Maria Strączek (2).

7:00

1) + Stanisława Jakieła (25).
2) + Maria Strączek (13).

18:00

1) + Stanisława Jakieła (14).
2) W int. bierzmowanych.

18:00

1) + Romuald (25).
2) + Tadeusz Mecger w 6 roczn.
śmierci.

Wtorek 15 IV

Niedziela 27 IV

7:00

1) + Stanisława Jakieła (15).
2) + Maria Strączek (3).

8:00

1) ++ Helena, Mieczysław.
2) + Maria Strączek (14).

9:30

+ Romuald (26).

18:00

1) Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosł. i opiekę MB
Różańcowej dla Róży św. Łucji, III
Boga Ojca i XII Boga Ojca.
2) + Romuald (15).

11:00

Dziękczynna w 27 roczn. ślubu Janusza i Bożeny z prośbą o dalsze błogosł.
Boże dla Rodziny.

12:15

1) Za parafian.
2) ++ Zdzisław, Zofia.

16:00

+ Stanisława Jakieła (26).

Środa 16 IV
7:00

1) + Stanisława Jakieła (16).
2) + Maria Strączek (4).

18:00

1) + Romuald (16).
2) + W 2 roczn. śmierci Trubas Zofia.

18:00

Czwartek 17 IV

18:00

1) + Maria Strączek (5).
2) + Bronisław Kardaszewski w 25
roczn. śmierci.
3) + Romuald (17).
4) + Stanisława Jakieła (17).
5) Za kapłanów z naszej parafii dziękując za dar kapłaństwa z prośbą
o dalsze błogosł. na dalsze lata posługiwania od: Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga, Akcja Katolicka, Bractwo
Najświętszego Sakramentu, Róża św.
Barbary, Kręgi Domowego Kościoła,
Krąg św. Wojciecha.

Piątek 18 IV

7:00

1) + Stanisława Jakieła (27).
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. dla Kamila w 16 roczn. urodzin.
3) + Maria Strączek (15).

18:00

1) ++ Anna, Stanisław, Edward,
Zygmunt.
2) + Romuald (27).

7:00

1) + Stanisława Jakieła (28).
2) + Marian.

18:00

1) + Maria Strączek (16).
2) + Romuald (28).

7:00

1) + Stanisława Jakieła (29).
2) + Maria Strączek (17).

18:00

1) Za cierpiące w czyśćcu dusze - int.
od Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym.
2) + Romuald (29).
3) O Boże błogosł., potrzebne łaski
i opiekę MB dla Damiana i Marty
z okazji roczn. ślubu.

7:00

1) + Franciszek Sudoł (począt. greg.).
2) + Stanisława Jakieła (30-koniec
greg.).
3) + Maria Strączek (18).

18:00

1) O Boże błogosł. dla kapłanów
naszej parafii - int. od Bractwa Najświętszego Sakramentu.
2) + Romuald (30 - koniec greg.).

7:00

1) + Franciszek Sudoł (2).
2) ++ Za zmarłych: Katarzyna, Konstanty, Kazimierz.

18:00

1) + Maria Strączek (19).
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. i opiekę MB oraz dary Ducha Św.
dla Dariusza w 27 roczn. urodzin.

Wtorek 29 IV

Nie ma Mszy św.
Sobota 19 IV

19:00

1) Dziękczynna za otrzymane łaski
i dalsze błogosł. z Róży św. Bernadetty.
2) + Maria Strączek (6).
3) + Romuald (18).
4) + Stanisława Jakieła (18).

Środa 30 IV

Niedziela 20 IV

6:00

1) Za parafian.
2) ++ Władysław Niedzielski oraz za
zmarłych z Rodziny: Niedzielskich,
Jędrzejczak i Kiełt.
3) O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę
MB dla członków Róży św. Józefa
i ich Rodzin.
4) + Maria Strączek (7).

9:30

+ Romuald (19).

11:00

++ Waleria, Józef Rech.

12:15

++ Józef i Józefa Płonka.

16:00

+ Stanisława Jakieła (19).

18:00

Nie ma Mszy św.

Poniedziałek 21 IV

Nie ma Mszy św. - Koncert

Poniedziałek 28 IV

Czwartek 1 V

Piątek 2 V

8:00

1) + Julia Skrzecińska.
2) + Stanisława Jakieła (20).

9:30

++ Franciszka, Szymon, Krzysztof.

11:00

+ Romuald (20).

8:00

+ Franciszek Sudoł (3).

12:15

++ Izabela, Zbigniew, Bolesław.

9:30

++ Aniela, Stanisław, Janusz.

16:00

+ Maria Strączek (8).

18:00

++ Władysław, Zofia.

11:00

Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosł. i opiekę MB oraz o dobry
wybór drogi życiowej dla Huberta
w 18 roczn. urodzin.

7:00

1) + Stanisława Jakieła (21).
2) + Maria Strączek (9).

18:00

1) ++ Łukasz, Anna, Edward.
2) + Romuald (21).

Wtorek 22 IV

Sobota 3 V

12:15
16:00

+ Lidia Tomkiewicz - od sąsiadów
z bl. 11 os. 1000-lecia.

18:00

+ Maria Strączek (20).

+ Franciszek Sudoł (4).

Niedziela 4 V

Środa 23 IV
7:00

1) + Stanisława Jakieła (22).
2) + Romuald (22).
3) + Maria Strączek (10).

8:00
9:30

++ Stanisława, Jan.

11:00

+ Halina, Jarosław Markowicz.

18:00

1) O Boże błogosł., łaskę zdrowia
dla Antosia w 1 roczn. jego urodzin
i opiekę MB dla jego Rodziców.
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB oraz św. Cecylii dla p. Wojciecha - int. Chóru
parafialnego.

12:15

1) Za parafian.
2) + Maria Strączek (21).

16:00

++ Ryszard, Józef.

18:00

++ Zmarli z Rodziny Makarskich.

Droga Krzyżowa ulicami Jarosławia

Chrystus Królem

Tysiące wiernych z zapalonymi zniczami wyszło w piątek, 14 marca na ulice miasta by w skupieniu i modlitwie
przeżywać mękę i śmierć Jezusa Chrystusa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
O godzinie 19.30 rzesza wiernych wyruszyła sprzed kościoła NMP Królowej Polski, ulicą 3 Maja, Grodzką, przez
Rynek, by wspólnie rozważać 14 stacji Męki Pańskiej. Na czele pochodu szli aktorzy-studenci odtwarzający ewangeliczne role.
Rozważania poszczególnych stacji nawiązywały do życia i pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, który 27
kwietnia zostanie zaliczony w poczet świętych Kościoła Katolickiego. Na pamiątkę męczeńskiej drogi Jezusa drewniany krzyż ponieśli przedstawiciele parafii, siostry zakonne, służby mundurowe, samorządowcy oraz studenci. Zakończenie Drogi Krzyżowej miało miejsce na placu Piotra Skargi przed Kolegiatą. Tam do uczestników nabożeństwa
słowo skierował prowadzący całą procesję, ks. prałat Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosławski. Tam również
wierni odśpiewali „Barkę” - ulubioną pieśń Jana Pawła II.
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Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII
w
18 kwietnia, Wielki Piątek
godz. 20.15 - Cud na Kostaryce - film dokumentalny
Na tablicach zostały umieszczone trzy nowe nazwiska zamordowanych w Katyniu.

Uroczystości Katyńsko-Smoleńskie - 11 kwietnia 2014

19 kwietnia, Wielka Sobota
g. 10.20 - Nasz profesor Papieżem - film dokumentalny
20 kwietnia, Wielkanoc
g. 9.20 - Papieskie okno. Franciszkańska 3 - film dok.
21 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny
g. 12.20 - Jan XXIII - film dokumentalny
26 kwietnia, sobota
g. 12.25 - Santo Subito. Relikwie i pamięć - film dok.
g. 20.55 - Kolory Miłosierdzia - koncert z Łagiewnik

Zbiórki publiczne - nowe przepisy
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji
Departament Analiz
i Komunikacji Publicznej
Szanowni Państwo!
1. Nie będzie już urzędowych
zgód na zbiórki publiczne – to
obywatele, a nie urzędnicy będą
decydować o tym, jaka akcja
dobroczynna warta jest wsparcia – a w podjęciu decyzji, jaką
akcję wesprzeć, pomoże im
przejrzysty, ogólnopolski portal
internetowy.
2. Zbiórki elektroniczne – np.
przez przelewy – można będzie
prowadzić bez dodatkowych
formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość
kontroli zapewniona jest dzięki
technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany). Dzięki
ograniczeniu formalności przy
takich formach zbieranie na
dobre cele ułatwiony będzie
rozwój crowdfundingu.
3. W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej
zbiórek w gotówce i darów
wystarczy proste zgłoszenie na
ogólnopolskim portalu, gdzie
będą także publikowane spra-

27 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia
g. 8.30 - Między Ziemią a Niebem - wydanie specjalne
g. 10.00 - Msza Św. Kanonizacyjna Papieży

wozdania ze zbiórek. Celem
zgłoszenia i sprawozdania jest
przedstawienie inicjatywy do
oceny obywateli – a nie tylko
urzędników.
4. Zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek
oraz kosztowny – szczególnie
dla mniejszych inicjatyw – obowiązek publikacji sprawozdań
w prasie.
5. Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki
i darów rzeczowych w przestrzeni publicznej) będzie
można dokonywać pocztą lub
elektronicznie. Do zgłoszenia
elektronicznego będzie potrzebny podpis cyfrowy – ale nie
trzeba się uciekać do płatnych
narzędzi. Wystarczy bezpłatny
podpis, tzw. profil zaufany
ePUAP, którym zgłoszenie podpisze osoba upoważniona przez
organizatora zbiórki do zgłoszenia jej w portalu. Do uzyskania
profilu zaufanego wystarczy
jedna wizyta w urzędzie.
6. Decyzje o zbiórkach wydane
przed wejściem w życie nowej
ustawy będą obowiązywały –
te zbiórki będą rozliczane na
starych zasadach.

W świetlicy „U Kolpinga” pod kierunkiem p. Weroniki Kruk przed świętami wielkanocnymi jak zwykle powstają piękne pisanki i ozdoby świąteczne.

Judocy ciągle z sukcesami
8 marca blisko 400 zawodników reprezentujących 25 klubów
wzięło udział w IV Otwartych
Mistrzostwach Jasła w Judo. Organizatorem zawodów był klub UKS
ASW-Judo Jasło. W zawodach
udział wzięli także judocy ze Słowacji, Czech, Ukrainy, Rumunii
i Polski. Bardzo dobrze spisali się
zawodnicy PKS Kolping-Jarosław.
W zawodach wzięło udział 18
zawodników z naszego klubu.
Sześcioro z nich dotarło aż do
finału. Złoty medal zdobyli Jan Lewandowski i Wiktoria Buniowska.
Ze srebrnymi medalami z Jasła
wrócili: Wiktoria Greśków, Hubert
Kudła, Marlena Maksym, Hubert
Stęchły. Trzecie miejsce zajęli: Filip Stępień, Nikola Kudła, Oliwier
Kudła, Anna Tomaszewska, Edyta
Ratusznik, Filip Rusinkiewicz,

Piotr Czajka. Tuż za podium zawody zakończył Karol Białowąs. Na
miejscach punktowanych znaleźli
się: Dominika Leżucha (V miejsce) i Maciej Wąsacz (VII miejsce). Gratulujemy zawodnikom
i życzymy dalszych sukcesów na
kolejnych zawodach.
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Bierzmowanie 2014

Po trzyletnim
cyklu przygotowań i końcowym
egzaminie, do
bierzmowania,
którego udzieli
Abp Józef Michalik 14 kwietnia br. przystąpią
następujące osoby: Konrad Bajdak, Aleksandra
Bednarz, Konrad
Błahuta, Malwina
Bodzioch, Jakub
Budziński, Sylwia Bujar,
Diana Ciećko, Diana Dobosz, Agnieszka Gierczak,
Arkadiusz Jędrzejec, Greta
Kasprzak, Natalia Kawa,
Kamil Kołodziej, Magdalena Kosteczko, Kornel Kowal, Jakub Kozdrowicz, Natalia Król, Gabriela Majcher,
Rafał Materek, Maksymilian Mroczka, Marta Mróz,
Ewelina Muszak, Daria Ol-

szewska, Paula Ostrowska,
Ewelina Paterek, Monika
Pieniążek, Jessika Pieszko,
Kamil Piróg, Monika Podolak, Klaudia Portka, Nikodem Rusinkiewicz, Izabela
Sikora, Grzegorz Sudoł,
Paweł Szczepański, Damian
Szeliga, Aleksandra Turoczy, Justyna Tyl, Katarzyna
Urbaniak, Daniel Wysocki,
Michał Zając, Piotr Żuk.

Dar ołtarza
od bierzmowanych

Bóg
zapłać
rodzicom
i dzieciom

I Komunia Św. w naszej parafii

W tym roku I Komunia
Św. w naszej parafii będzie
w niedzielę 11 maja o godz.
9.15. Z powodu zamieszania
jakie spowodowało Ministerstwo Edukacji i różnych
terminów pójścia dzieci
do szkoły podstawowej
tegoroczne dzieci pierwszokomunijne są aktualnie

w III klasie i z naszej parafii jest ich tylko dziewięć.
Przygotowania prowadzi
ks. Mateusz Berdechowski.
Oto lista tych dzieci: Julia Bilik, Hubert Dołemski, Patryk
Dziuba, Maciej Hejsak, Dariusz
Jędrzejec, Wiktoria Kustosz,
Emilia Sabat, Roksana Słodczyk, Kacper Szarek.

Sukces europejski

Chrystus Królem
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Wang Zeng Yi i Tan Ruiwu srebrni w ITTF World Tour
German Open
Lider Kolpinga Frac Jarosław
Wang Zeng Yi, grając w duecie z Tanem Ruiwu zdobył w
Magdeburgu srebrny medal gry
podwójnej turnieju ITTF World
Tour German Open. W finale uznali wyższość chińskiej
pary Lyu Xiang – Wang Hao,
przegrywając 1:3. Finałowe
spotkanie polsko-chorwackiego debla tylko przez dwa sety
miało wyrównany przebieg.
W trzecim i czwartym secie
zdecydowaną przewagę mieli
już Azjaci. Deblowi mistrzowie Europy w drodze do finału
wyeliminowali trzy pary azjatyckie, kolejno: Cho Eon Rae
– Jung Young Sik (Korea Płd.),
Chiang Hung-Chieh – Huang

Sheng-Sheng (Tajwan) oraz
Tang Peng – Wong Chun Ting
(Hongkong).
To czwarty srebrny medal reprezentanta Polski w grze podwójnej ITTF World Tour
w karierze, drugi zdobyty z reprezentantem Chorwacji i drugi
w German Open (poprzednio
w 2012 r.). Po jednym krążku
z tego kruszcu 10-krotny drużynowy mistrz Polski wywalczył
z Danielem Górakiem (2006)
i Lucjanem Błaszczykiem (2005
r.). Wspólnie z zawodnikiem
Palmiarni Zielona Góra „Wandżi” sięgnął również po dwa
złote medale zawodów Polish
Open (2006, 2008 r.).

Mamy medal
Drużynowych Mistrzostw Polski
tylko jaki?

Na zdjęciu: złoci medaliści mistrzostw województwa seniorów z prezesem Podkarpackiego Związku Tenisa Stołowego Grzegorzem Kielarem oraz sędzią zawodów
Henrykiem Oleksiukiem.

Wang-Dziukiewicz Mistrzami
Podkarpacia Seniorów!
23 marca w hali sportowej Zespołu Szkół w Błażowej odbyły
się Indywidualne Mistrzostwa
Podkarpacia Seniorów w tenisie
stołowym. Jarosławski duet wywalczył na tych mistrzostwach
cztery medale:
klasyfikacja gier pojedynczych
seniorów:
1 miejsce Wang Zeng Yi
klasyfikacja gier podwójnych
seniorów:

1 miejsce Wang Zeng Yi / Kamil Dziukiewicz
klasyfikacja gier mieszanych:
1 miejsce Wang Zeng Yi (PKS
Kolping Jarosław) / Andżelika
Maciąg (UKS GIM-TIM 5 Stalowa Wola)
3 miejsce Kamil Dziukiewicz
(PKS Kolping Jarosław) / Dominika Drelich (UKS GIMTIM 5 Stalowa Wola)

Jednym z najlepiej zapowiadających się zawodników tenisa
stołowego w naszym Klubie
PKS Kolping-Jarosław jest Antoni Rejterowski. W 3. Grand

Prix Polski Młodzików w Krośnie nasz
zawodnik zajął 15
miejsce.

Aktualna tabela Superligi Tenisa Stołowego
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Don Vasyl z Cyganami

Helusz 31 maja godz. 10.00

