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(642) 11 maja 2014

I Komunia Święta w naszej parafii

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

I CZYTANIE: Dz 2,14a.36–41
Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Modlimy się za nasze dzieci,
...aby wytrwały
...aby znalazły dużo dobrego
przykładu

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

Dzieci idące do I Komunii Św.: Julia Bilik, Hubert Dołemski, Patryk Dziuba, Maciej
Hejsak, Dariusz Jędrzejec, Wiktoria Kustosz, Emilia Sabat, Roksana Słodczyk, Kacper
Szarek. Prowadzący ks. Mateusz Berdechowski.

51. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
„Powołania - świadectwa prawdy”
Drodzy Bracia i Siostry!

/fragmenty/

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. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje
na ich czele, a owce postępują za
nim, ponieważ głos jego znają.
Natomiast za obcym nie pójdą,
lecz będą uciekać od niego, bo
nie znają głosu obcych”...
...Ja przyszedłem po to, aby
owce miały życie i miały je
w obfitości”.

17. V. g. 11.00

1. Ewangelia opowiada, że „Jezus obDziękczynienie za
chodził wszystkie miasta i wioski. (…)
kanonizację i Jubileusz
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo 50-lecia posługi kapłańskiej
byli znękani i porzuceni, jak owce nie
Abpa Józefa Michalika
mające pasterza. Wtedy rzekł do swych
Archikatedra Przemyska
uczniów: ‘Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby
wyprawił robotników na swoje żniwo’” (Mt
18. V. g. 9.30
9, 35-38). Te słowa nas zaskakują, ponieRocznica I Komunii Św.
waż wszyscy wiemy, że trzeba najpierw
zaorać, posiać i uprawiać, aby móc potem,
w odpowiednim czasie, zebrać obfity plon.
18. V. g. 17.00
Jezus natomiast mówi, że „żniwo jest wielKoncert w 94 rocznicę
kie”. Kto zatem pracował, żeby osiągnąć urodzin św. Jana Pawła II
taki rezultat? Odpowiedź jest tylko jedna:
Bóg. Oczywiście polem, o którym mówi
Jezus, jest ludzkość, jesteśmy nim my.
31. V. g. 9.30
A skuteczne działanie, którego efektem
Piknik w Heluszu
jest „obfity owoc”, to łaska Boga, jedność
dokończenie na str. 3

z Cyganami
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Chrystus Królem

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski i obchody 223 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja 2014 r. przeżywaliśmy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.
W całym kraju uczczono
także 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Miejskie wydarzenia rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw.
Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski koncelebrowana przez kapłanów
z Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Prałatem Andrzejem Surowcem. Eucharystii przewodniczył
i Słowo Boże wygłosił
ks. Józef Florek, Proboszcz
Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Wielkich Oczach.
Po nabożeństwie uczestnicy
obchodów przeszli pod Pomnik Konstytucji 3 Maja,
aby wziąć udział w ofi-

za to, że wielu z nas dane
było żyć w tak szczególnych czasach, które dzięki
posłudze św. Jana Pawła II
były okresem przejścia od
komunistycznego zniewolenia, umierania nadziei, aż
po moment, kiedy dobitne
słowa modlitwy Świętego:
„Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi”,
rozpoczęły czas rodzenia
się nadziei.

cjalnej części patriotycznej
uroczystości.
Konstytucja 3 Maja była
pierwszą w Europie, a drugą
na świecie ustawą zasadniczą, ustalającą podstawy
ustrojowe w nowożytnej
Polsce. Poprzez świętowanie kolejnej rocznicy
jej uchwalenia wyrażamy
konieczność pielęgnowania W ten właśnie czas dziękchlubnych wydarzeń w hi- czynienia całego Kościostorii naszego narodu.
ła włącza się także nasza
przemyska archidiecezja.
W dniu 17 maja o godz.
11.00 w Archikatedrze
Przemyskiej przeżywać
będziemy nasze diecezjalne
dziękczynienie za kanonizację obu Świętych Papieży.
Tego samego dnia będzie
obchodził swój złoty jubileusz nasz Metropolita Ksiądz
Arcybiskup Józef Michalik.
21 lat jego posługi w naszej
diecezji poprzedziła praca
przy boku Jana Pawła II,
gdzie szczególnym polem
oddziaływania byli świeccy. To nasz Metropolita stał
u początku przygotowywania Światowych Dni Młodzieży, w których wielu
Przemyśl, 30 kwietnia 2014 r. z nas, wówczas jako młodzi ludzie, uczestniczyło.
Drodzy Diecezjanie
Z woli Jana Pawła II od 1986
roku podjął posługę pasterza
Nasze serca przepełnione są diecezji zielonogórsko-gowdzięcznością za dar nieco- rzowskiej. W czasie konsedziennej kanonizacji Jana kracji ks. Józefa Michalika
Pawła II i Jana XXIII. Cały na biskupa, święty papież
Kościół powszechny trwa Jan Paweł II wypowiedział
w dziękczynieniu za tych w czasie homilii słowa:
niezwykłych świadków wia- Módlcie się codziennie za
ry. Dziękujemy Panu Bogu waszego biskupa, aby był

Dziękczynienie za kanonizację
i Jubileusz 50-lecia posługi kapłańskiej Abp Józefa Michalika

mocny w wierze, odważny
wobec zła i błędu, wrażliwy
i miłujący wszystkich, cierpliwy i miłosierny. Mijające
lata posługi ks. Arcybiskupa
dają poczucie pewności, że
ta modlitwa przez 21 lat jego
obecności wśród nas była
zanoszona do Boga nie tylko w liturgicznej modlitwie
Kościoła, jaką jest Eucharystia, ale także, że był On
wspierany modlitwą rodzin,
młodzieży, a nade wszystko
czuwali przy nim swoją
modlitwą, cierpieniem ludzie chorzy i starzy. Przez
ostatnie 10 lat wspieraliśmy
Go także w jego posłudze
Kościołowi w Polsce jako
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu. Dowody
pamięci daliście szczególnie
w dniach, w których nieżyczliwe media atakowały
osobę Pasterza. Opierając
się na licznych przykładach
Waszej solidarnej obecności
przy swoim Pasterzu, ośmielamy się zaprosić wspólnoty Żywego Kościoła oraz
wszystkich Diecezjan na
uroczyste świętowanie przemyskiego „Te Deum” .
Na obrazku wydanym
z okazji 25 rocznicy święceń Metropolita Przemyski
zamieścił słowa: Z prośbą
o wsparcie modlitewne. Zachęcamy wszystkich do tej
modlitwy w dniu 17 maja,
ale także 23 maja, kiedy
to nasz Pasterz razem ze
swoimi współbraćmi w kapłaństwie będzie świętował
jubileusz w katedrze łomżyńskiej. W dniu 25 maja
radość jubileuszu dzielił
będzie ze swoimi rodakami
w miejscu swojego urodzenia, w Zambrowie.
Ufni w życzliwy odbiór,
przesyłamy Wam najserdeczniejsze słowa podziękowania i z serca Wam
błogosławimy.
bp Stanisław Jamrozek
bp Adam Szal

Chrystus Królem

„Powołania - świadectwa powie” (J 2, 5). Przyniesie
wam pożytek włączenie się
prawdy”
z ufnością w drogę wspóldokończenie ze str. 1
notową, która potrafi wyz Nim (por. J 15, 5). Modli- zwolić w was i wokół was
twa, której Jezus oczekuje najlepsze energie. Powołanie
od Kościoła, dotyczy zatem jest owocem, który dojrzeprośby o to, by wzrastała wa na dobrze uprawianym
liczba osób, które służą Jego gruncie miłości wzajemnej,
królestwu...
która wyraża się poprzez
służenie sobie nawzajem
...To Chrystus zatem nie- w kontekście autentycznego
ustannie pobudza nas swo- życia kościelnego. Żadne
im Słowem, abyśmy Mu powołanie nie rodzi się samo
zaufali, miłując Go „całym z siebie ani nie żyje dla
sercem (…), całym umysłem siebie. Powołanie rodzi się
i całą mocą” (por. Mk 12, z serca Boga i kiełkuje na do33). Dlatego każde powo- brym gruncie wiernego ludu,
łanie, przy wielości dróg, w doświadczeniu miłości
wymaga zawsze wychodze- braterskiej. Czyż Jezus nie
nia poza siebie, aby skupić powiedział: „Po tym wszyswoje życie na Chrystusie scy poznają, żeście uczniami
i Jego Ewangelii. Czy to moimi, jeśli będziecie się
w życiu małżeńskim, czy wzajemnie miłowali” (J 13,
w różnych formach konse- 35)?
kracji zakonnej, czy w życiu

kapłańskim trzeba wyzbywać się sposobów myślenia
i postępowania niezgodnych z wolą Bożą. Jest to
„‘wyjście’, które skierowuje
nas na drogę adoracji Pana
i służenia Mu w braciach
i w siostrach”...

4. Drodzy bracia i siostry,
życie według tej „wysokiej
miary zwyczajnego życia
chrześcijańskiego” oznacza
niekiedy, że trzeba iść pod
prąd i można także napotykać przeszkody, poza nami
i w nas...

...3. Także dzisiaj Jezus żyje
i wędruje w naszych realiach
zwyczajnego życia, aby zbliżyć się do wszystkich, poczynając od ostatnich, i uzdrowić nas z naszych ułomności
i chorób. Teraz zwracam
się do osób, które są gotowe wsłuchiwać się w głos
Chrystusa, rozbrzmiewający
w Kościele, aby zrozumieć, jakie jest ich powołanie. Zachęcam was do słuchania Jezusa
i pójścia za Nim, do pozwolenia, aby wasze wnętrze
zostało przemienione przez
Jego słowa, które „są duchem
i są życiem” (J 6, 63). Maryja, Matka Jezusa i nasza,
mówi także do nas: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam

...Wszystkie te trudności mogłyby nas zniechęcić, skłaniając do wycofania się na drogi
pozornie wygodniejsze. Jednak prawdziwa radość powołanych polega na wierzeniu
i doświadczeniu tego, że
On, Pan, jest wierny i z Nim
możemy iść, być uczniami
i świadkami miłości Boga,
otworzyć serce na wielkie ideały, na wielkie rzeczy. „My, chrześcijanie,
nie zostaliśmy wybra ni przez Pana do małych
rzeczy, idźcie wciąż dalej,
w stronę rzeczy wielkich.
(…) poświęćcie swoje życie
wielkim ideałom!”...
FRANCESCO
Watykan, 15 styczeń 2014 r.
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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.

Tenis stołowy

Polska dziewiątą drużyną świata!

Polska reprezentacja w składzie Wang Zeng Yi (PKS
Kolping Frac Jarosław), Daniel Górak, Robert Floras,
Paweł Fertikowski (wszyscy Bogoria Grodzisk Mazowiecki) i Konrad Kulpa
(KST Energa-Manekin Toruń) zajęła dziewiąte miejsce
w Drużynowych Mistrzostwach Świata, które odbyły
się w Tokio. Nasza drużyna
po zwycięstwach z Rosją

3-0, Brazylią 3-1, Serbią 3-1
oraz porażkach z Austrią
i Chinami po 3-0 awansowała
do czołowej dziewiątki turnieju, by w walce o ćwierćfinał przegrać z Portugalią
w stosunku 1-3 .Warto wspomnieć, że honorowy punkt
dla naszej reprezentacji zdobył zawodnik naszego klubu
Wang Zeng Yi, który pokonał
23 w światowym rankingu
Tiago Apolonia.
W zawodach wzięło udział
176 męskich reprezentacji
narodowych. Drużynowimi
Mistrzami Świata zostały
reprezentacje Chin kobiet
i mężczyzn. Chinki w finale
DMŚ pokonały Japonki 3-0,
a Chińczycy Niemców 3-1.
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Zbiórka na tacę

Ogłoszenia parafialne

Niedziela 11 V

Niedziela 11 V 14 GRUPA II
Niedziela 18 V 14 GRUPA I
Zapowiedzi przedślubne
Łukasz Paweł DĄBROWSKI
s. Wiesława
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Justyna Elżbieta SAWKIEWICZ
c. Mieczysława
zam. Przemyśl
Krzysztof Piotr SUCHOŻAK
s. Mariana i Teresy
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Agnieszka Dorota WRONA
c. Krzysztofa i Krystyny
zam. Podszyn
Grzegorz Stanisław WĄCHAŁA
s. Lecha i Danuty
zam. Nowy Sącz
Monika Marta TUROWSKA
c. Andrzeja i Zofii
zam. Jarosław, ul. Dziewiarska
Marcin WĄSACZ
s. Zbigniewa i Małgorzaty
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Anna LEKKA
c. Bogusława i Marii
zam. Łężce
Łukasz Piotr POLAŃSKI
s. Kazimierza i Heleny
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Barbara Bożena STEFANOWSKA
c. Zbigniewa i Łucji
zam. Jarosław, ul. Poniatowskiego
Mariusz Tadeusz KRUPA
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Urszula Ewa JANKOWSKA
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Włodzimierz Mieczysław STROJKIEWICZ

s. Czesława i Lucyny
zam. Helenów
Monika ZGÓRSKA
c. Grzegorza i Zofii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Patryk Łukasz BARAN
s. Ryszarda i Jadwigi
zam. Boratyn
Adrianna Małgorzata LENAR
c. Mariana i Marii
zam. Munina, ul. Południowa
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

1. Dzisiaj w naszej parafii dzień
I Komunii Świętej dla 9 dzieci
ze SP nr 10. Polecamy ich
gorąco w naszych modlitwach
i modlimy się, aby wytrwały
w przyrzeczeniach i znalazły
dobry przykład w świecie dorosłych.
2. Za tydzień o godz. 9.30
odbędzie się Rocznica I Komunii św. Próba przed rocznicą
I Komunii Św. będzie we wtorek (13 V) o godz. 16.00.
3. Dzisiaj o godz. 17.00 nabożeństwo majowe i koronka do
Bożego Miłosierdzia połączone
z rozdaniem dzieciom obrazków pierwszokomunijnych
i występem chóru dziecięcego.
4. W dniu jutrzejszym czyli
w poniedziałek dzieci pierwszokomunijne mają swoje nabożeństwo majowe o godz. 16.00,
a w czasie udzielanej Komunii
św. będzie można robić zdjęcia
i filmować. Przez cały „biały”
tydzień dzieci w strojach pierwszokomunijnych przychodzą po
południu o 17.30 na nabożeństwo majowe i zostają na Mszę
św. wieczorną.
5. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza to Światowy
Dzień Modlitw o Powołania.
Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania do służby
w Kościele.
6. Dziś w drugą niedzielę miesiąca jest specjalna taca na
utrzymanie naszego kościoła
– dziękujemy za ofiary.
7. W najbliższą sobotę w przemyskiej Archikatedrze odbędzie
się bardzo duża i doniosła uroczystość łącząca dziękczynienie
za kanonizację dwóch Papieży
i Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa
Abp Józefa Michalika. Księża
Biskupi zapraszają zarówno
wszystkich księży jak i osoby
świeckie w sobotę na godz.

11.00 do Archikatedry. Pełny
komunikat z życiorysem naszego Pasterza jest w parafialnej
gazetce.
8. Stowarzyszenie Diabetyków
zaprasza wszystkich diabetyków
na III Pielgrzymkę Diabetyków
do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin w Jarosławskiej
Kolegiacie w dniu 13.05.2014
r. o godz. 10.00.
9. W dni powszednie nabożeństwa majowe są o godz. 17.30,
w środy o godz. 17.15. Bardzo
zachęcamy do udziału.
10. Dyżur do sprzątania kościoła 12 V 14 (poniedziałek
wieczorem) os. Słoneczne bl. 1
m. 26-35 oraz 17 V 14 (sobota
rano) os. Słoneczne bl. 1 m.
36-50.
11. Trwają przygotowania do
Pikniku „Z bliźnim na majówkę”, który odbędzie się 31
maja. Dziękujemy za zgłaszanie się naszych parafian i osób
zaprzyjaźnionych do pomocy
w obsłudze Pikniku.
Osoby starsze i chore, oraz te,
które nie dysponują własnym
transportem, mogą zapisywać
się w kiosku na przejazd autokarem w dwie strony: do Helusza
na Piknik i z powrotem.
Zapisy są do 23 maja w naszym
kiosku i kancelarii parafialnej.
Dzieci świetlicowe zapisują się
w świetlicy.
12. W najbliższą środę sympatyków sportu zapraszamy do hali
MOSiR na ostatni mecz naszej
drużyny w rundzie zasadniczej
w Superlidze tenisa stołowego.
Jak do tej pory jesteśmy na
pierwszym miejscu w ogólnopolskiej tabeli. Dużą atrakcją
przed meczem będzie pokaz
walk samurajów z Japonii.
Bardzo zachęcamy do oglądania
i kibicowania w środę o godz.
18.00 na hali MOSiR.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
13.05.06 – Radosław i Joanna W.
15.05.10 – Tomasz i Justyna L.
17.05.08 – Kamil i Edyta G.

02.05.2014 r. os. Niepodległości bl. 3 m. 13-24. Sprzątali
i ofiara: Iwosa – 10 zł na środki w rocznicę śmierci:
czystości i kwiaty.
13.05.83 – Karolina Kałamarz

15.05.91 – Michalina Czyżowska

05.05.2014 r. os. Słoneczne bl. 12.05.92 – Jan Wojdyło
1 m. 1-10. Sprzątali i ofiara: 15.05.93 – Anna Kruba
Nikt nie przyszedł.
17.05.94 – Stefania Demel

15.05.96 – Wiesław Rzepa
13.05.97 – Zofia Kardaszyńska
16.05.98 – Władysław Iwański
11.05.02 – Bolesława Sobień
12.05.04 – Jan Wojdyło
14.05.04 – Bronisław Trojnar
12.05.06 – Czesław Stawny
15.05.06 – Łucja Dobrowolska
14.05.07 – Stanisław Rurarz
16.05.11 – Maria Fludzińska
15.05.12 – Jan Kisiel

8:00

+ Stanisława Błasik.

9:15

I Komunia Św.
O Boże błogosł. dla dzieci
pierwszokomunijnych i dla ich
Rodziców.

11:00

O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla J.E. Ks. Abp Józefa Michalika
z okazji 50 roczn. jubileuszu
święceń kapłańskich od Kręgów
Domowego Kościoła.

12:15

1) Za parafian.
2) + Maria Strączek (28).

16:00

++ Maria, Antoni.

18:00

+ Franciszek Sudoł (11).

7:00

1) + Maria Strączek (29).
2) ++ Stanisław, Bronisław, Zofia,
Rozalia z Rodziny Wielgosów.

18:00

1) + Franciszek Sudoł (12).
2) ++ Genowefa Marcinko
w 1 roczn. śmierci, Tadeusz
Marcinko w 2 roczn. śmierci, Franciszek Szafrański
w 3 roczn. śmierci, Jacek Duszyński
w 39 roczn. śmierci.

7:00

1) + Maria Strączek (30 - koniec
greg.).
2) + Krystyna Zastyrec w 9 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Franciszek Sudoł (13).
2) Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosł. dla
sióstr z Róży św. Teresy.

7:00

1) O błogosł. Boże dla ks. Krzysztofa Mierzejewskiego.
2) + Stanisław Brzeziński - od Róży
św. Antoniego.

18:00

1) + Franciszek Sudoł (14).
2) + Franciszek Białogłowski od
sąsiadów z os. Kombatantów
bl. 6 klatka 1.

7:00

1) + Łucja Dobrowolska w 8 roczn.
śmierci.
2) + Franciszek Sudoł (15).

18:00

1) W 9 roczn. święceń kapłańskich ks. Tomasza i ks. Ireneusza
z prośbą o Boże błogosł., potrzebne łaski w posłudze kapłańskiej
- int. od Rodziców.
2) O zdrowie i Boże błogosł. dla
ks. Marka.

7:00

+ Katarzyna Siuśta.

18:00

1) + Franciszek Sudoł (16).
2) + Zofia Brudek.

7:00

++ Czesława w 15 roczn. śmierci,
Józef, Tadeusz.

18:00

1) + Franciszek Sudoł (17).
2) ++ Tomasz i zmarli z Rodziny
Kiełt.

8:00

+ Zofia Durska.

9:30

Rocznica I Komunii Św.

11:00

+ Franciszek Sudoł (18).

12:15

1) Za parafian.
2) O Boże błogosł. dla ks. Abp
Józefa Michalika z okazji 50 roczn.
święceń kapłańskich - int. od Akcji
Katolickiej.

16:00

+ Jan Wojdyło w 22 roczn. śmierci.

18:00

Dziękczynna z prośbą o zdrowie
i Boże błogosł. dla członkiń i ich
Rodzin z Róży św. Faustyny.

Poniedziałek 12 V

Wtorek 13 V

Środa 14 V

Czwartek 15 V

Piątek 16 V

Sobota 17 V

Niedziela 18 V

