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Tydzień modlitw o powołania kapłańskie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

I CZYTANIE: Dz 2,14a.36–41
Rozpoczynamy tydzień modlitw
o powołania kapłańskie i zakonne.
Błogosławiony Jan Paweł II wiele
razy modlił się słowami modlitwy,
w której prosił: „Panie Jezu, (…)
jeśli powołujesz któregoś z nas,
aby poświęcić go w całości dla
siebie, niech od samego początku
Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać aż do
końca”.
Dzień Modlitw o Powołania to
inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu
wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do
stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża
na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys
w Kościele, którego jednym
z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek
powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. W tej sytuacji
Ojciec Święty postanowił działać,
i to szybko. 23 stycznia 1964 r.
zarządził, że odtąd w Niedzielę
Dobrego Pasterza, która przed
posoborową reformą kalendarza
liturgicznego przypadała w 2.
Niedzielę Wielkanocną, Kościół
będzie się szczególnie modlił
o nowych „robotników żniwa”.
Po raz pierwszy Dzień Modlitw
o Powołania odbył się 12 kwietnia
1964 r.

Orędzie Benedykta XVI na 48. Światowy Dzień
Modlitw o Powołania /fragmenty/
Proponować powołania w Kościele lokalnym
D r o d z y b r a c i a Święty Pius XII ustanowił Papiei siostry!
skie Dzieło Powołań Kapłańskich.
Następnie podobne instytucje,
4 8 . Ś w i a t o w y animowane przez duchownych
Dzień Modlitw i świeckich, utworzyli biskupi
o Powołania, który w wielu diecezjach. Była to odbędzie obchodzo- powiedź na wezwanie Dobrego
ny 15 maja 2011 Pasterza, który „widząc tłumy
roku, w Czwartą Niedzielę Wiel- ludzi, litował się nad nimi, bo byli
kanocną, stanowi zaproszenie do znękani i porzuceni, jak owce nie
refleksji na temat: „Proponować mające pasterza” i powiedział:
powołania w Kościele lokalnym”. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale
Siedemdziesiąt lat temu Ojciec robotników mało. Proście Pana

żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo!” (Mt 9, 36-38).
Sztuka promowania i wspierania
powołań znajduje świetlany punkt
odniesienia na kartach Ewangelii,
na których Jezus wzywa swoich
uczniów do pójścia za Nim oraz
formuje ich z miłością i troską. Na
szczególną uwagę zasługuje sposób, w jaki Jezus powołał swoich
dokończenie na str. 2

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

REFREN PSALMU: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
II CZYTANIE: 1P 2,20b–25

Nawróciliście się do Pasterza dusz
waszych

EWANGELIA: J 10,1–10
Jezus jest bramą owiec

Jezus powiedział: „Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie wchodzi do owczarni
przez bramę, ale wdziera się
inną drogą, ten jest złodziejem
i rozbójnikiem. Kto jednak
wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera
odźwierny, a owce słuchają jego
głosu; woła on swoje owce po
imieniu i wyprowadza je...
...Powtórnie więc powiedział do
nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem
bramą owiec...
...Ja przyszedłem po to, aby
owce miały życie i miały je
w obfitości”.

Nabożeństwa majowe
w Heluszu
Niedziele: 15, 22 i 29 maja
godz. 15.00

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

Kalendarz wydarzeń

28. V. g. 9.00
Piknik charytatywny
„Z bliźnim na majówkę”
Helusz
Dzień Patrona Jarosławia

12. VI. g. 19.00
Koncert skrzypcowy
Jin Matsuno



Chrystus Królem

Orędzie Benedykta XVI wzajemnie miłowali” (J 13, 35).
dokończenie ze str. 1
najbliższych współpracowników
do głoszenia Królestwa Bożego
(por. Łk 10, 9). Przede wszystkim
jest oczywiste, że pierwszym
działaniem była modlitwa za nich:
zanim Jezus ich powołał, spędził
noc w samotności, na modlitwie
i na wsłuchiwaniu się w wolę
Ojca (por. Łk 6, 12), wznosząc
się wewnętrznie ponad sprawy
codzienne. Powołanie uczniów
rodzi się właśnie z tej intymnej rozmowy Jezusa z Ojcem.
Powołania do kapłaństwa i do
życia konsekrowanego są najpierw owocem stałego kontaktu
z Bogiem żyjącym oraz owocem
nieustannej modlitwy, zanoszonej
do „Pana żniwa” zarówno we
wspólnotach parafialnych, jak
i w rodzinach chrześcijańskich
oraz ośrodkach powołaniowych.
Na początku swojej działalności
publicznej Pan powołał niektórych rybaków, którzy trudzili się
nad brzegami Jeziora Galilejskiego: „Pójdźcie za Mną, a uczynię
was rybakami ludzi” (Mt 4, 19).
Objawił im swoją zbawczą misję
za pomocą licznych „znaków”,
które wskazywały na Jego miłość
do ludzi i na dar miłosierdzia ze
strony Ojca. Formował ich słowem i życiem, aby byli gotowi
do kontynuowania Jego dzieła
zbawienia. Na końcu, “wiedząc,
że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca” (J 13,
1), zawierzył im pamiątkę swojej
śmierci i zmartwychwstania,
a zanim został wzięty do Nieba,
posłał ich na cały świat z poleceniem: „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody” (Mt 28,19).
Jest to propozycja wymagająca
i fascynująca, jaką kieruje Jezus do tych, do których mówi:
„Pójdź za mną!”: zaprasza ich
do przyjaźni z Nim, do słuchania
z bliska Jego słowa i do życia
razem z Nim. Uczy ich całkowitego poświęcenia się Bogu i troski
o rozwój Bożego Królestwa
według praw Ewangelii: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy
w ziemię nie obumrze, zostanie
tylko samo, ale jeżeli obumrze,
przynosi plon obfity” (J 12,24).
Jezus zaprasza uczniów do tego,
by wyzwolili się z ograniczeń ich
woli, z ich idei samorealizacji,
aby zanurzyli się w wolę kogoś
innego, w wolę Boga i pozwolili
się przez nią prowadzić. Pomaga
im przeżywać braterstwo, które
rodzi się z całkowitej dyspozycyjności wobec Boga (por. Mt 12,
49-50) i które staje się cechą wyróżniającą wspólnoty Jezusa: „Po
tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się

Również obecnie naśladowanie Chrystusa jest wymagające. Oznacza wpatrywanie się
w Jezusa, poznawanie Go z bliska, wsłuchiwanie się w Jego
Słowo i spotykanie się z Nim
w sakramentach, dostosowywanie
własnej woli do Jego woli...
...Pan nie przestaje powoływać
– w każdej fazie życia – do włączenia się w Jego misję i do służenia Kościołowi poprzez święcenia
kapłańskie i życie konsekrowane,
a Kościół „winien chronić ten
dar, cenić go i miłować. Kościół
ponosi odpowiedzialność za
narodziny i dojrzewanie powołań kapłańskich”. Zwłaszcza
obecnie, gdy głos Pana zdaje
się być zagłuszany przez „inne
głosy”, a propozycja, by pójść za
Nim i ofiarować Mu swoje życie
może wydawać się zbyt trudna,
każda wspólnota chrześcijańska
i każdy wierzący powinni podjąć
świadomie zadanie wspierania
powołań. Jest ważne, by dodawać
odwagi i wspierać tych, którzy
przejawiają jasne znaki powołania do kapłaństwa czy do życia
zakonnego, aby czuli wsparcie
całej wspólnoty w powiedzeniu
„tak” Bogu i Kościołowi. Osobiście pragnę dodać im odwagi,
jak to uczyniłem wobec tych,
którzy zdecydowali się wstąpić
do seminarium duchownego
i do których napisałem: „Dobrze
zrobiliście. Ludzie zawsze będą
bowiem potrzebowali Boga,
również w epoce dominacji techniki nad światem i globalizacji:
Boga, który objawił się nam
w Jezusie Chrystusie i gromadzi nas
w Kościele powszechnym, abyśmy z Nim i za Jego pośrednictwem uczyli się prawdziwego życia, byśmy przypominali
i stosowali kryteria prawdziwego człowieczeństwa” (List do
Seminarzystów, 18 października
2010).
Trzeba, aby każdy Kościół lokalny stawał się coraz bardziej
wrażliwy i uważny w odniesieniu do duszpasterstwa powołań,
wychowując na różnych szczeblach: w rodzinach, parafiach,
stowarzyszeniach, a zwłaszcza
młodych, chłopców i dziewczęta
– jak to czynił Jezus ze swoimi uczniami – do wzrastania
w prawdziwej i serdecznej przyjaźni z Panem, umacnianej poprzez
modlitwę osobistą i liturgiczną...
Zdolność do troski o powołania
jest charakterystycznym znakiem
żywotności Kościoła lokalnego...
Benedykt XVI

Zapraszamy na
nabożeństwa majowe do Helusza

15, 22, 29 maja
godz. 15.00
przy Grocie Matki Bożej Fatimskiej

Będzie nas coraz więcej

Będzie przewodnik po Drodze
Krzyżowej w Heluszu
Ks. Abp. J. Michalik napisał
specjalne rozważania na Drogę Krzyżową ze świętymi.
Książeczka jest już w przygotowaniu do druku. Czekamy
z zaciekawieniem na wydanie,
a ks. Arcybiskupowi bardzo
dziękujemy.

Chrystus Królem

Pilne prace przed Piknikiem



Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak, Maria Konopelska.
Korepetycje: matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska
(poniedziałek, środa 15.00), język polski: Janina Fedan, zajęcia
z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Radca prawny: Maria Drabik - 31 V godz. 16.00, Tomasz Oronowicz
- 6 VI - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
16 V
Sekcja
kulinarna
23 V
Sekcja
kulinarna

Ściana zewnętrzna groty zostanie obmurowana kamieniem.

Wtorek
17 V

Środa
18 V

W. Śmiech

L. Puchyr

24 V
W. Śmiech

Czwartek
19 V
K. Stopa

25 V

26 V

L. Puchyr

Piątek
20 V
Ł. Rzepa
27 V
Ł. Rzepa

Turniej szachowy ministrantów
W sobotę 7 maja odbył się turniej szachowy ministrantów. Wzięło
w nim udział 15 ministrantów. Najlepszymi okazali się: I m. - Łukasz
Kowalczuk, II m. - Łukasz Potoczny, III m. - Marcin Kiszniewski.

Sala konferencyjna otrzyma nowy dach, nowe tynki i nowy fronton.

Konkurs Ad Gentes
Początkiem 2011 r. włączyliśmy
się w ogólnopolską inicjatywę AD
GENTES, ktorej celem jest uwrażliwienie człowieka na sprawę misyjności Kościoła. Nasze zaangażowanie objęło udział w konkursie
plastycznym „Mój szkolny kolega
z misji”, którego tegoroczny temat brzmiał „Mieć jedno serce i
jednego ducha”. Spośród wielu
prac uczniów SP 10 i Gimnazjum
Nr 1 wybraliśmy te, które zostały

wysłane na Finał konkursu. Wśród
laureatów konkursu znalazł się
nasz parafianin - uczeń ks. Daniela
- Przemysław Kamiński z kl. II
naszego publicznego Gimnazjum.
20 maja Przemek będzie uczestniczył wraz ze swoim katechetą
w Finałowej Uroczystości w Tylmanowej i odbierze swoją nagrodę.
Z serca gratulujemy i życzymy
wielu sukcesów.

Woda z Groty Matki Bożej po
badaniach
Transport betonu pod rozbudowę sali konferencyjnej odbywa się długim systemem
rur. Budynek upodobni się do dworku.

Nowe ławki przy starej scenie pomieszczą ponad 400 osób.

Sanepid wydał opinię, że
woda z Groty
jest krystalicznie czysta bez
jakichkolwiek
zanieczyszczeń.
Natomiast viceburmistrz
Pruchnika pan
Stanisław Kłopot potwierdził
jej dobry smak.



Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 15 V 11 GRUPA II
godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski,
S. Kanclerz, A. Kasjan, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
g o d z . 9 : 3 0 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata, S. Przepłata,
W. Rogula, M. Siupik, S. Staniszewski,
L. Sarzyński.
godz. 11:00 - R. Rusinkiewicz, M. Siry,
A. Sopel, S. Strójwąs, A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak.
godz. 16:00 - T. Szczepanik, J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała,
S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 22 V 11 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III - p.
Wojdyło, Róża Boga Ojca XII - p.
Rzepa
PONIEDZIAŁEK – Bractwo Matki
Bożej Szkaplerznej, Róża IV św.
Magdaleny - p. Wielgos + Róża XI
św. Agnieszki - p. Staroń
WTOREK – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV p. Kopczacki
ŚRODA – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki p. Skorupska
CZWARTEK – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel
+ Róża XV św. Bernadetty - p.
Przepłata
PIĄTEK - Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
SOBOTA – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj o godz. 17:00 nabożeństwo majowe i koronka do Bożego
Miłosierdzia.
2. Dziś rozpoczyna się tydzień
modlitw o powołania kapłańskie
i zakonne. Jak wiemy, w naszej
parafii aktualnie nie mamy żadnego kleryka. Pamiętajmy więc
o modlitwie w intencji nowych
świętych powołań kapłańskich
i zakonnych.
3. Dzisiejsza składka przeznaczona
jest na Fundusz Pomocy Parafiom
Potrzebującym.
4. W poniedziałek (16 V) odbędzie się spotkanie Wspólnoty
Biblijnej.
5. We wtorek (17 V) będzie spotkanie przed bierzmowaniem dla kl.
I Gimnazjum.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 16
V 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 19 m. 3347 oraz 21 V 2011 (sobota rano)
os. Kombatantów bl. 19 m. 4862.

7. Dziękujemy za ofiary na figury
świętych w Heluszu i na Relikwiarz Jana Pawła II.
8. Trwają przygotowania do Pikniku charytatywnego „Z bliźnim
na majówkę”. Zachęcamy do
zgłaszania się do pomocy przy
obsłudze Pikniku.
Trwają zapisy osób dorosłych na
Piknik. Osoby starsze i chore oraz
te, które nie dysponują własnym
transportem, mogą zapisywać
się w kiosku na przejazd w dwie
strony autobusem.
Lista przydziałów funkcji dla
tych którzy zgłosili się do Pikniku będzie ogłoszona w następną
niedzielę w gazetce natomiast
zebranie organizacyjne dla wszystkich z objaśnieniem funkcji będzie
we wtorek 24 maja po Mszy św.
wieczornej.
9.Zapraszamy dziś na nabożeństwo
majowe przy Grocie Matki Bożej
w Heluszu na godz. 15.00. Dojeżdżamy własnym transportem.

Nowe inicjatywy
w Heluszu

za sprzątanie kościoła:

9:30

Roczn. I Komunii Św.

11:00

12:15

+ O życie wieczne dla Zofii
Durskiej.
O błogosł. Boże, potrzebne łaski i dary Ducha Św.
w posłudze kapłańskiej dla ks.
Daniela w 6 roczn. święceń
/int. od Kręgów Domowego
Kościoła, Kręgu bł. Franciszka
i Hiacynty/.

16:00

+ Zofia.

18:00

+ Jan Wojdyło w 19 roczn.
śmierci.
Poniedziałek 16 V

7:00

18:00

1) + Władysław w 13 roczn.
śmierci.
2) + Łucja Dobrowolska w 5
roczn. śmierci.
1) + Henryk - od sąsiadów
z bloku nr 4.
2) + Tadeusz Mrozowicz (16).
Wtorek 17 V

7:00
18:00

1) + Józef.
2) + Zofia Wyderka w 20 roczn.
śmierci.
1) + Tadeusz Mrozowicz (17).
2) ++ Józef i Michalina.
Środa 18 V

7:00

+ Katarzyna Siuśta.
1) + Tadeusz Mrozowicz (18).
2) O zdrowie i błogosł. Boże
dla członkiń Róży św. Faustyny
i ich Rodzin.
Czwartek 19 V

7:00
18:00

1) + Tadeusz Mrozowicz (19).
2) Z Róży św. Jadwigi o błogosł. Boże dla członkiń i ich
Rodzin.
Piątek 20 V

7:00

07.05.2011 r. os. Kombatantów
bl. 17 m. 1-21. Sprzątali i ofiara:
Czech, Hołysz Bacza, Stawny,
Macowie. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty. Rodzice dzieci
I Komunijnych – 30 zł na środki
czystości i kwiaty.
09.05.2011 r. os. Kombatantów bl.
19 m. 1-17. Sprzątali i ofiara: Gniewek, Kucza, Jaroni, Mątkowska,
Oleksy, Łucko. Razem – 115 zł na
środki czystości i kwiaty.

A. i T. Bartnik, W. Janiec,
J. i M. Fiałek (relikwiarz + figury);
D. i J. Durscy, E. i K. Adamek,
Z. i P. Sasakowie, E. i M. Bilik,
A. i R. Mrozowicz, Ł. i J. Leśko,
M. Łuc, E. Katana, K. Gruszczak, G. Żmijewska, S. Skibicka, H. Czech (relikwiarz),
Łagoccy, (figura bł. Kolpinga).
Razem 1750 zł.

8:00

18:00

W czasie pikniku swoją publiczną
działalność rozpoczną krótkofalowcy
z nowego koła, które powstało przy
Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga.
Niezbędne więc było zainstalowanie
odpowiednich anten.
Powstały też nowe ławki i stoły wokół
paleniska na kiełbasę.

D z i ę k u j e m y ...

Dziękujemy za ofiary na relikwiarz Jana Pawła II i figury św.
w Heluszu:

Niedziela 15 V

1) Za parafian.
2) + Tadeusz Mrozowicz (15).

18:00

1) + Tadeusz Mrozowicz (20).
2) + Tomasz Darkowski w 15
roczn. śmierci.
Sobota 21 V

7:00

18:00

O zdrowie i błogosł. Boże dla
Adrianny z okazji chrztu.
1) + Tadeusz Mrozowicz (21).
2) O zdrowie, Boże błogosł.
i opiekę Maryi dla członków
Róży św. Andrzeja.
Niedziela 22 V

8:00
9:30

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
15.05.10 – Tomasz i Justyna L.
17.05.08 – Kamil i Edyta G.
18.05.02 – Krzysztof i Elżbieta K.
19.05.01 – Łukasz i Aneta H.
19.05.01 – Grzegorz i Alicja N.
20.05.89 – Tadeusz i Krystyna K.
20.05.06 – Marcin i Monika R.

w rocznicę śmierci:
18.05.86 – Wiktoria Kmieć

15.05.91 – Michalina Czyżowska
15.05.93 – Anna Kruba
17.05.94 – Stefania Demel
15.05.96 – Wiesław Rzepa
16.05.98 – Władysław Iwański
18.05.00 – Katarzyna Szpetnar
17.05.01 – Jerzy Stępień
21.05.01 – Eugenia Trojniak
21.05.05 – Andrzej Sieczka
15.05.06 – Łucja Dobrowolska
22.05.06 – Kazimierz Dominik

11:00

12:15
16:00
18:00

+ Tadeusz Mrozowicz (22).
O zdrowie i błogosł. Boże dla
Róży męskiej św. Józefa i ich
Rodzin.
W 3 roczn. święceń kapłańskich ks. Krzysztofa Mierzejewskiego o dary Ducha Św.
i opiekę MB w dalszej posłudze
kapłańskiej.
Za parafian.
O błogosł. Boże dla Kasi w 18
roczn. urodzin.
++ O radośc wieczną w 20
roczn. śmierci Adela Świętoniowska i Józef.

