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52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Orędzie
Papieskie
na Światowy Dzień
Modlitw
o Powołania
/fragmenty/
Drodzy bracia i siostry!
Czwarta Niedziela Wielkanocna przedstawia nam obraz
Dobrego Pasterza, który zna
swoje owce, wzywa je, karmi
i prowadzi. W tę niedzielę,
od ponad 50 lat, przeżywamy
Światowy Dzień Modlitw
o Powołania. Za każdym
razem przypomina nam on
o znaczeniu modlitwy, aby –
jak powiedział Jezus swoim
uczniom – „Pan żniwa wyprawił robotników na swoje
żniwo”(Łk 10,2). Jezus wyraża to polecenie w kontekście
posłania misyjnego: oprócz
dwunastu apostołów, powołał siedemdziesięciu dwóch
innych uczniów i posłał ich
po dwóch na misję (Łk 10,1-

16). Rzeczywiście, jeśli Kościół „jest ze swej natury
misyjny” (Sobór Watykański
II, Dekret Ad gentes, 2), to
powołanie chrześcijańskie
może się zrodzić jedynie
w obrębie doświadczenia
misji. Tak więc, słuchanie
i pójście za głosem Chrystusa
Dobrego Pasterza, dając się
Jemu pociągnąć i prowadzić
oraz poświęcając Jemu swoje
życie oznacza pozwolenie,
aby Duch Święty wprowadził nas w ten dynamizm
misyjny, wzbudzając w nas
pragnienie i radosne męstwo
ofiarowania swego życia
i poświęcenia go dla sprawy
Królestwa Bożego.

nym „wyjściem”, jakim jest
powołanie, czy lepiej nasza
odpowiedź na powołanie,
jakie daje nam Bóg...
...U podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest
to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary: wierzyć
to znaczy porzucić samego
siebie, porzucić wygodę
i bezkompromisowość swego „ja”, aby skoncentrować
nasze życie na Jezusie Chrystusie...

...Drodzy bracia i siostry,
to wyzwalające wyjście ku
Chrystusowi i braciom jest
również drogą do pełnego
zrozumienia człowieka oraz
Poświęcenie swego życia rozwoju ludzkiego i społeczw tej postawie misyjnej moż- nego w historii...
liwe jest tylko wtedy, jeśli
jesteśmy w stanie wyjść ...Ta dynamika wyjścia, ku
z siebie. Dlatego z okazji Bogu i człowiekowi napełnia
tego 52. Światowego Dnia życie radością i sensem...
Modlitw o Powołania, chciałFranciscus
bym zastanowić się właśnie
Watykan, 29 marca 2015
nad tym bardzo szczegól-

Maj - miesiąc Matki Bożej
Maj jest
w Kościele
miesiącem
szczególnie poświęconym czci
Matki Bożej. Słynne
„majówki”
- nabożeństwa,
odprawiane wieczorami w kościołach,
przy grotach, kapliczkach
i przydrożnych figurach, na
stałe wpisały się w krajobraz

Polski. Jego centralną częścią w Tarnopolu.
jest Litania Loretańska.
Litania Loretańska, która jest
Inicjatorem nabożeństw ma- główną częścią nabożeństw
jowych jest żyjący na prze- majowych, powstała prawłomie XVII i XVIII wieku dopodobnie już w XII w. we
w Neapolu jezuita o. Anso- Francji. Zebrane wezwania
lani. Organizował on w ka- sławiące Maryję Pannę zaplicy królewskiej specjalne twierdził 11 czerwca 1587
koncerty pieśni maryjnych, r. papież Sykstus V. Swoktóre kończył uroczystym ją nazwę zawdzięcza włobłogosławieństwem Naj- skiej miejscowości Loretto.
świętszym Sakramentem. W Polsce jest o jedno weW Polsce pierwsze odno- zwanie więcej. Za zgodą
towane nabożeństwa majo- papieża Piusa XI, do Litanii
we zostały wprowadzone dołączono wezwanie „Krów 1838 r. przez jezuitów lowo Polski”.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

I CZYTANIE: Dz 4,8-12

Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym

REFREN PSALMU: Kamień
wzgardzony stał się fundamentem.
II CZYTANIE: 1 J 3,1-2
Jesteśmy dziećmi Bożymi

EWANGELIA: J 10,11-18

Jezus jest dobrym pasterzem

Jezus powiedział: „Ja jestem
dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest
pasterzem, do którego owce nie
należą, widząc nadchodzącego
wilka, opuszcza owce i ucieka,
a wilk je porywa i rozprasza.
Najemnik ucieka dlatego, że
jest najemnikiem i nie zależy mu
na owcach. Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają, podobnie
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam
Ojca. Życie moje oddaję za
owce. Mam także inne owce,
które nie są z tej owczarni. I te
muszę przyprowadzić i będą
słuchać głosu mego, i nastanie
jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec,
bo Ja życie moje oddaję, aby je
potem znów odzyskać. Nikt mi
go nie zabiera, lecz Ja od siebie
je oddaję. Mam moc je oddać
i mam moc je znów odzyskać.
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

Nabożeństwa majowe
Codziennie - 17.30,
środa - 17.15,
niedziela - 17.00

10. V. g. 9.15
I Komunia Św.

17. V. g. 9.30
Rocznica I Komunii Św.

30. V. g. 10.00
Piknik w Heluszu
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 26 IV 15 GRUPA I
Niedziela 3 V 15 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
PONIEDZIAŁEK – Wspólnota
osób zbierających składki na
inwestycje
WTOREK – RóżaXIIIśw.Kingip. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
ŚRODA – Róża XVI św. Klary p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
CZWARTEK – Dzieło Pomocy
Duszom Czyśćcowym + Dzieło Pomocy Powołaniom
PIĄTEK – Krąg I św. Wojciecha
+ Krąg III św. Zofii + Róża
XII św. Barbary - p. Bąk
SOBOTA – Krąg II - św. Marka + Krąg IV św. Franciszka
i Hiacynty + Chór parafialny
D z i ę k u j e m y ...

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś nabożeństwo i koronka
do Bożego Miłosierdzia o godz.
17.00.
2. Dzisiejsza Niedziela Dobrego
Pasterza to Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczyna
ona tydzień modlitw o powołania
do służby w Kościele. Brakuje
kleryków, ale też brakuje ministrantów i lektorów. To zła zapowiedź dla przyszłości Kościoła.
3. W piątek (1 V) początek nabożeństw majowych. W dni powszednie nabożeństwa będą
o godz. 17.30, w środy o godz.
17.15. Prosimy, aby rodzice
i dziadkowie przychodzili na
nabożeństwo z dziećmi i wprowadzali je w piękną polską tradycję.
4. W tym tygodniu wypada
pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź
św. od godz. 16.00. W sobotę na
nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.
5. W tym roku I Komunia św.
w naszej parafii będzie w niedzielę 10 maja na Mszy św.

Niedziela 26 IV

o godz. 9.15. Natomiast tydzień
później w niedzielę 17 maja
o godz. 9.30 odbędzie się Rocznica I Komunii św. dzieci z klas
III.
6. Za tydzień będzie zmiana tajemnic różańcowych.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 27
IV 15 (poniedziałek wieczorem)
os. Słoneczne bl. 1 m. 36-50 oraz
2 V 15 (sobota rano) os. Słoneczne bl. 1 m. 51-60.
8. W podziemiach kościoła jeszcze tylko w tym tygodniu czynny
jest punkt pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zapraszamy we
wtorek i środę o godz. 17.00 do
sali komputerowej.
9. Trwają przygotowania do
Pikniku „Z bliźnim na majówkę”, który odbędzie się 30 maja.
Prosimy o zgłaszanie się naszych
parafian i osób zaprzyjaźnionych
do pomocy w obsłudze Pikniku.
10. W najbliższych dniach
w ogródkach i na działkach zakwitną piękne kwiaty. Zadbajmy
o to, aby takich kwiatów nie
zabrakło przynajmniej w kaplicy
Miłosierdzia Bożego.

za sprzątanie kościoła:
18.04.2015 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 1-10. Nikt nie przyszedł.
20.04.2015 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 11-25. Sprzątali: S. Majster- W sobotę, 18 kwietnia około godziny 18.00 w miejscokiewicz.
wości Obroki na drodze krajowej nr 19 Lublin – Kraśnik

Zginął duszpasterz akademicki

Zapowiedzi przedślubne

Andrzej Marek JANISZ

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

s. Bolesława i Małgorzaty
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Ewelina Joanna TOCZEK
c. Wojciecha i Małgorzaty
zam. Jarosław, ul. Łączności
Dawid Piotr DĄBROWSKI

s. Lecha i Haliny
zam. Jarosław, ul. Morawska
Barbara Irena LEŻUCH
c. Marcela i Henryki
zam. Jarosław, ul. Morawska

Kancelaria parafialna

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

w wypadku samochodowym zginęły trzy osoby, wśród nich
ks. Grzegorz Maj, duszpasterz akademicki z Jarosławia.
W środę, 22 kwietnia w kościele NMP Królowej Polski
przy trumnie o godz. 15.00 została odprawiona Msza Święta z bp M. Rojkiem i bp. St. Jamrozkiem. Po Eucharystii
trumna została przewieziona do kościoła rektorskiego
w rodzinnej miejscowości w Tapinie, gdzie o godz. 19.00
była celebrowana Msza Święta w intencji zmarłego Ks.
W czwartek, 23 kwietnia o godz. 14.00 w parafii rodzinnej
w Rokietnicy odbyły się uroczystości pogrzebowe. Msza
Święta była celebrowana w kościele parafialnym pw. św.
Mikołaja Bpa. Przewodniczył Abp Józef Michalik.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
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.

w rocznicę śmierci:
27.04.94 – Władysław Kopeć
29.04.96 – Maria Fudali
30.04.96 – Tomasz Darkowski
29.04.97 – Zygmunt Brzeziński
29.04.00 – Kazimierz Kostka
29.04.00 – Andrzej Bratek
27.04.08 – Tadeusz Mecger
29.04.09 – Antoni Blok
29.04.12 – Eugeniusz Sokołowski
01.05.04 – Zofia Wiglusz
02.05.05 – Krystyna Zastyrec

++ Zofia, Zdzisław.
9:30
+ Marianna Szerszeń.
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla kapłanów i wszyst11:00 kich osób, które brały udział
w pogrzebie Emilii Prokuskiej.
8:00

12:15

Za parafian.

++ Maria, Antoni, Maria,
Julia.
+ Bolesław Małek w 17
18:00
roczn. śmierci.
16:00

Poniedziałek 27 IV
7:00

18:00

1) + Tadeusz Mecger w 7
roczn. śmierci.
2) ++ Ludwik, Weronika
Pichitko.
Wtorek 28 IV

7:00

1) + Marianna Szerszeń.
2) Dziękczynna z prośbą
18:00 o dary Ducha Św. i opiekę
MB dla Kamila z okazji 17
urodzin.
Środa 29 IV
7:00
18:00

++ O życie wieczne dla
Anna, Stanisław, Edward,
Zygmunt.
Czwartek 30 IV

7:00

1) W int. dusz czyśćcowych int. od Apostolstwa Pomocy
Duszom Czyśćcowym.
18:00
2) ++ W 19 roczn. śmierci Tomasza Darkowskiego
i w 7 roczn. śmierci Janiny.
Piątek 1 V

+ Janina Korzeń (począt.
7:00
greg.).
1) ++ Katarzyna, Mikołaj
i Piotr.
2) Dziękczynna za szczęśli18:00
we rozwiązanie Magdaleny
i Boże błogosł. dla dziecka
i Rodziców.
Sobota 2 V

+ Janina Korzeń (2).
1) O Boże błogosł. dla Młodej Pary Joanny i Marka na
nowej drodze życia.
18:00 2) O Boże błogosł. i dary
Ducha Św. dla Małgorzaty
na czas egzaminów maturalnych.
7:00

Niedziela 3 V
8:00
9:30

11:00
12:15
16:00
18:00

+ Janina Korzeń (3).
O błogosł. Boże i szczęśliwe zdanie matury dla
Przemka.
++ Józefa i Józef Płonka,
oraz Cecylia Pasiecznik.
Za parafian.
+ Michał Nieckarz - int. od
pracowników LEAR.
++ Halina, Jarosław.

