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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
„Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją.
Wniebowstąpienie zaś
jest naszym uwielbieniem.
W dzień swego narodzenia
Pan dał świadectwo, że jest
prawdziwym człowiekiem.
W dzień swego Wniebowstąpienia dał świadectwo, że
jest Bogiem prawdziwym.
Po grobie – niebo, po krzyżu
– tron. W poczet nieśmiertelnych zostaje wprowadzona
natura śmiertelna. Na tron
niebieski zostaje posadzone
ziemskie ciało” – pisał w IV
w. św. Augustyn.
Chrystusa Kościół katolicki
obchodzi uroczystość Wnie40 dni po Zmartwychwstaniu bowstąpienia Pańskiego.

Tym samym wyznaje wiarę,
że Jezus Chrystus po swojej męce, która przyniosła
światu odkupienie, zasiada
po prawicy Boga Ojca, jednocześnie wynosząc naturę
człowieka do godności nieba.
Pierwsze wzmianki o święcie
Zmartwychwstania Pańskiego pochodzą z IV w. Pierwotnie Kościół obchodził Wniebowstąpienie Pana Jezusa
razem z tajemnicą Zesłania
Ducha Świętego. Rozdzielenie tych świąt nastąpiło
około 370 roku, czego świadkiem był św. Augustyn.

18-19 maja

Nawiedzenie Ikony i Krzyża
Światowych Dni Młodzieży w Jarosławiu

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA

I CZYTANIE: Dz 1,1-11

Uniósł się w ich obecności w górę

REFREN PSALMU: Pan wśród
radości wstępuje do nieba.
II CZYTANIE: Ef 1,17-23

Bóg posadził Chrystusa po swojej
prawicy

EWANGELIA: Mk 16,15-20

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Jezus ukazawszy się Jedenastu
powiedział do nich: „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu. Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś,
którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe
duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węże
brać będą do rąk i jeśliby co
zatrutego wypili, nie będzie im
szkodzić. Na chorych ręce kłaść
będą i ci odzyskają zdrowie”.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus
został wzięty do nieba i zasiadł
po prawicy Boga. Oni zaś poszli
i głosili Ewangelię wszędzie,
a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które
jej towarzyszyły.
Kalendarz wydarzeń

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

17. V.
Święcenia Diakonatu

.

23. V. g. 10.00
Święcenia Kapłańskie
Archikatedra Przemyśl

30. V. g. 10.00
Piknik w Heluszu
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Warto przeczytać przed wyborami!

Chrystus Królem

Światowy Dzień Młodzieży w Polsce w 2016
Dni w Diecezjach (20-25 lipca 2016 r.) i w Krakowie (26-31 lipca 2016 r.)
Motto: „Błogosławieni od trzydziestu lat. Włączają
czystego serca, albowiem się w nią kolejne pokolenia
oni Boga oglądać będą” młodych całego świata.
Mt 5,7.
Dlaczego Kraków?
Czym są Światowe Dni
Papież Franciszek zaprosił
Młodzieży?
młodzież do Krakowa, gdzie
Światowe Dni Młodzieży bije źródło Bożego Miłosierto międzynarodowe spo- dzia, które jest skutecznym
tkania młodych z całego lekarstwem dla poranionych
świata, którzy gromadzą młodych serc. Wraz z Ojsię w jednym miejscu, by cem Świętym przychodziwyznać wiarę w Jezusa my dziś, drodzy młodzi, by
Chrystusa. Wyrosły one zaprosić Was na spotkanie
z troski świętego Jana Pawła z Chrystusem. On jest odpoII, który niestrudzenie prze- wiedzią na wszystkie, nawet
mierzał ziemię, by szukać najtrudniejsze pytania. Nie
młodych ludzi i z ojcowską bójcie się, że w wielkiej
miłością wychodził im na- wspólnocie Kościoła zatraprzeciw. „Szukałem was, cicie swą indywidualność
a wy przyszliście do mnie”. i poczucie wolności. Kościół
Ta wędrówka wspólnoty młodych jest barwny, różnoKościoła przez miasta i kon- rodny i fascynujący, i dla
tynenty trwa nieprzerwanie każdego znajdzie się w nim

miejsce. Jesteście jego ważną częścią. Światowe Dni
Młodzieży mogą stać się dla
Was początkiem niezwykłej
przyjaźni z Chrystusem.
Tak, jak wierni apostołowie Bożego Miłosierdzia
– święta Siostra Faustyna
i święty Jan Paweł II –
w krakowskich Łagiewnikach w 2016 roku doświadczycie, że tylko miłość
wyzwala i leczy, a w miłosierdziu jest jedyna nadzieja
i ocalenie. Wydarzenie,
jakim są dwutygodniowe
Światowe Dni Młodzieży,
składa się z dwóch części.
W pierwszym tygodniu
młodzi ze świata przebywają
w diecezjach danego kraju
i poznają tamtejsze zwyczaje i życie ludzi, a drugi
tydzień jest spotkaniem
młodych w głównym mie-

ście na wspólnej modlitwie,
czuwaniach i spotkaniu
z Papieżem.
(List Episkopatu Polski O przygotowaniach do ŚDM
Kraków 2016)
Dni w Diecezjach
W miastach, które przez
ponad 20 lat organizowały
Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej,
powstały lokalne Centra
Światowych Dni Młodzieży
(na wzór lokalnych Komitetów Organizacyjnych
SMAP, które działały we
współpracy z Archidiecezjalnym Duszpasterstwem
dokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Światowy Dzień Młodzie- będą cały czas gromadzić
się wolontariusze, gotowi
ży w Polsce w 2016
do współpracy i pomocy
dokończenie ze str. 2
w przygotowaniu tego dzieMłodzieży i władzami sa- ła.
morządowymi). Gospodarzami Spotkań Młodych 18-19 maja tego roku odArchidiecezji Przemyskiej będzie się w Jarosławiu
są następujące miasta: Prze- peregrynacja Symboli Świamyśl, Brzozów, Jarosław, towych Dni Młodzieży:
Krosno, Łańcut, Leżajsk, Krzyża ŚDM i ikony Matki
Bożej Salus Populi Romani
Przeworsk, Sanok.
(Opiekunki Ludu RzymPeregrynacja Znaków skiego). Znaki ŚDM będą
Światowych Dni Młodzie- pielgrzymować pomiędzy
jarosławskimi parafiami.
ży
W tych właśnie dniach bęW ramach duchowego przy- dziemy gościć Wspólnotę
gotowania do wydarzeń SHALOM z Brazylii, która
w Krakowie w 2016 roku, 19 maja przed południem
w Jarosławiu już od 2015 będzie uczestniczyła w adoroku odbywają się spotkania racji krzyża na hali MOSiR,
formacyjne. Do ośrodka a po południu poprowadzi
jarosławskiego przyłączone koncert ewangelizacyjny
zostały dekanaty Jarosław I, w MOSiR o godz. 19.00.
II, III, Radymno I, II, Pruchnik. Wokół księdza mode- Do wzięcia udziału w tych
ratora lokalnego Centrum wydarzeniach zapraszamy
ŚDM (w Jarosławiu jest młodzież gimnazjalną, szkół
nim ks. Piotr Baraniewicz średnich, studentów, rodzi– duszpasterz akademicki) ców, nauczycieli, wycho-

wawców, przedstawicieli
władz samorządowych oraz
kapłanów a także wszystkich
ludzi dobrej woli, którym
zależy na dobrym, chrześcijańskim wychowaniu naszej
młodzieży.
Szczegółowy program
tych uroczystości jest
umieszczony na plakatach
i w folderach.
Pukanie do serc i drzwi
domów
Wyżej zaproponowane wydarzenia inauguracyjne,
mają być wyzwaniem dla
poszczególnych ośrodków,
aby rozpoczęły – formacyjną i logistyczną drogę –
w kierunku ŚDM w Polsce,
w tym m. in. przygotowanie
do przyjęcia pielgrzymów
ze świata, których gościć
będziemy w archidiecezji, w ramach tzw. „Dni
w Diecezjach” (20-25 lipca
2016). Ta droga ma nabierać
właściwej sobie dynamiki

przez: pukanie do drzwi
domów i serc mieszkańców
miasta i okolic oraz szukanie
noclegów dla pielgrzymów
na wzór przygotowań do
Spotkania Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, jakie
odbyło się w 2014 roku
w Leżajsku a w 2015 roku
w Brzozowie. Ludzi dobrej
woli prosimy o zgłaszanie
chęci przyjęcia młodzieży
ze świata do swoich domów
a także o modlitewne oraz
materialne wsparcie dla tego
światowego wydarzenia.
Niech włączą się w to wydarzenie osoby chore, cierpiące, samotne, które przez
swój krzyż i modlitwę będą
wypraszać Boże błogosławieństwo dla organizatorów
oraz błogosławione owoce ŚDM w Archidiecezji
i w Polsce.
Ks. Archiprezbiter
Księża Dziekani
Księża Proboszczowie
z Duszpasterzami

sdm.jaroslaw@gmail.com
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 17 V 15 GRUPA II
Niedziela 24 V 15 GRUPA I
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
09.05.2015 r. os. Słoneczne bl. 2 m.
1-10. Sprzątali i ofiara: Flis, Łoza, Balawender, Golba, Mielniczek. Razem
– 50 zł na środki czystości i kwiaty.
Rodzice dzieci I komunijnych: Pich,
Gral + Julia, Gótka, Kryczało, Turoń,
Jaworowska, Lechończak, Florek,
Greśkow, Nasiewicz, Wojdyło.
11.05.2015 r. os. Słoneczne bl. 2 m.
11-25. Nikt nie przyszedł.
Zapowiedzi przedślubne
Dawid Jarosław ROKOSZYŃSKI

s. Jarosława i Stanisławy
zam. Jarosław, ul. Przyklasztorna
Ilona GOLUCH
c. Wiesława i Stanisławy
zam. Jarosław, ul. Przyklasztorna
Łukasz Krzysztof MACIEŃKO

s. Bogusława i Ireny
zam. Szówsko
Anna Małgorzata SOCZEK
c. Józefa i Janiny
zam. Jarosław, os. Niepodległości
Artur Eugeniusz CZWAŁGA

s. Eugeniusza
zam. Wólka Pełkińska
Ewelina Weronika SZKORUDA
c. Piotra
zam. Jarosław, ul. Dziewiarska
Paweł DUBAJ

s. Tadeusza i Anny
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Renata KOCHANOWICZ
c. Mieczysława i Urszuli
zam. Tarnawce
Marek Piotr BUKOWY

s. Józefa i Danuty
zam. Jarosław, ul. Morawska
Katarzyna Małgorzata BAŁA
c. Krzysztofa i Haliny
zam. Jarosław, ul. Morawska
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
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
23.05.87 – Emilia Dziembaj
17.05.94 – Stefania Demel
18.05.00 – Katarzyna Szpetnar
23.05.00 – Stanisława Kardasz
17.05.01 – Jerzy Stępień
21.05.01 – Eugenia Trojniak
22.05.04 – Aniela Sperczyńska
21.05.05 – Andrzej Sieczka
22.05.06 – Kazimierz Dominik
19.05.10 – Stanisława Rygowska

Ogłoszenia parafialne
1. Nabożeństwo majowe
i koronka do Bożego Miłosierdzia jest o godz.
17.00.
2. Dzisiaj w Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego w naszej parafii rocznica I Komunii
Świętej. Polecamy dzieci
w modlitwach.
3. Dziś także w Archidiecezji Przemyskiej święcenia diakonów, a za tydzień
w sobotę święcenia prezbiterów.
4. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na parafie
szczególnie potrzebujące
pomocy.
5. W środę (20 V) rocznica święceń Bp Stanisława Jamrozka. Polecamy
w modlitwie.
6. Za tydzień w niedzielę
uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończy się
czas paschalny.
7. W dni powszednie nabożeństwa majowe są
o godz. 17.30, w środy
z Nowenną do MB o godz.
17.15. Bardzo zachęcamy
do udziału.

Niedziela 17 V
8:00

8. Dyżur do sprzątania
kościoła 11 V 15 (poniedziałek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 2 m. 3645 oraz 23 V 15 (sobota
rano) os. Słoneczne bl. 3
m. 1-10.
9. Trwają duże przygotowania do Pikniku, który
będzie w sobotę 30 maja.
Odprawa wszystkich służb
i organizatorów Pikniku
odbędzie się w poniedziałek 25 maja po Mszy św.
wieczornej.
10. 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.
11. Zapisy są do 20 maja
w naszym kiosku i kancelarii parafialnej. Dzieci
świetlicowe zapisują się
w świetlicy i mają przejazd
darmowy.
12. Wewnątrz naszej gazetki są dwa artykuły, które
warto przeczytać przed
wyborami.

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

Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia
ping Jarosław, KSTS Krosno),
3-4 m. - A. Rejterowski,
Ł. Madej (PKS Kolping
Jarosław, Arka Łętowina),
J. Konrat, M. Majcher (PKS
Kolping Jarosław, AZS Politechnika Rzeszów); gra
mieszana: 1 m. - A. Suchy,
U. Burchała (PKS Kolping
Jarosław, KSTS Krosno).

7:00

18:00

1) Kazimierz Bukowiński.
2) O zdrowie i potrzebne
łaski dla synów: Krzysztofa
i Ryszarda.
1) + Janina Korzeń (18).
2) + Stanisława Rygowska
w 5 roczn. śmierci.
Wtorek 19 V

7:00

18:00

1) + Janina Korzeń (19).
2) O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla członkiń Róży
św. Jadwigi i ich Rodzin.
Środa 20 V

7:00

18:00

1) + Janina Korzeń (20).
2) ++ Adela Świętoniowska
w 24 roczn. śmierci, Józef.
Czwartek 21 V

7:00
18:00

1) + Janina Korzeń (21).
2) + Mirosław Kryczało - int.
od wnuka Mateusza.
Piątek 22 V

7:00

1) + Janina Korzeń (22).
2) Dziękczynna w 11 roczn.
urodzin Bartłomieja z prośbą
o Boże błogosł.
Sobota 23 V

7:00
18:00

1) + Janina Korzeń (23).
2) + Adam Pacholarz w 1
roczn. śmierci.
Niedziela 24 V

8:00

9:30

11:00

12:15
16:00

Na zdjęciu od lewej: A. Rejterowski, trener K. Zieliński, A. Suchy, J. Konrad.

+ Władysław.
Roczn. I Komunii Św.
+ Adam Trubas od sąsiadów.
1) Za parafian.
2) + Janina Korzeń (17).
O zdrowie i błogosł. Boże
dla Piotra z okazji urodzin.
++ Wojciech, Waleria i Rodzina Siemieniaków.
Poniedziałek 18 V

18:00

Tenis stołowy
W sobotę 26 kwietnia w Krośnieńskiej hali MOSiR odbyły
się Indywidualne Mistrzostwa Podkarpackiego Kadetów
w tenisie stołowym. Zawodnicy naszego Klubu wywalczyli na tych zawodach pięć
medali. Ponadto nasza drużyna w składzie (A. Suchy,
A. Rejterowski, J. Konrad)
będzie reprezentowała nasz
Klub w Drużynowych Mistrzostwach Polski, które od
20 maja również odbędą się
na obiektach Krośnieńskiego
MOSiR.
Wyniki: indywidualnie: 3 m. A. Rejterowski (awans na Indywidualne Mistrzostwa Polski);
gra podwójna: 2 m. - A. Suchy,
K. Wiśniewski (PKS Kol-

9:30

18:00

Dziękczynna z prośbą
o zdrowie i Boże błogosł.,
oraz opiekę MB dla członków i ich Rodzin z Róży
św. Józefa.
O zdrowie i Boże błogosł.
dla Mikołaja Kudrańskiego, jego Rodziców, rodzeństwa i chrzestnych.
Wiktoria Kaczmarska
o Boże błogosł. i łaski
w dorosłym życiu z okazji
18 roczn. urodzin - int. od
Rodziców.
Za parafian.
++ Bronisława, Wacław
Serafinko.
+ Janina Korzeń (24).

