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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Czterdzieści dni po Niedzieli
Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest
to pamiątka triumfalnego powrotu
Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką.
Wniebowstąpienie to nie tylko
dzień wielkiej radości dla nieba
ale również dla całego rodzaju
ludzkiego. Oto Pan Jezus wstąpił
do nieba nie sam, ale zabrał ze
sobą wszystkie dusze świętych.
Ten dzień jest tym radośniejszy,
że Chrystus powrócił do swojego
Ojca wraz z naturą ludzką, w której walczył na ziemi i zwyciężył.
Przyoblekł się w nią dla naszego zbawienia, kiedy począł się
z Ducha Świętego w łonie Maryi
Dziewicy. Teraz jako Bóg - Człowiek po pokonaniu śmierci w tajemnicy zmartwychwstania i w tej
naturze odbiera dodatkową chwałę.
Wniebowstąpienie to więc nie tylko osobisty triumf Chrystusa, ale
także nasze zwycięstwo, najwyższa chwała naszej ludzkiej natury.
Kiedy wyznajemy wiarę podczas
Mszy św., odmawiamy wtedy takie
słowa: „ Wstąpił do nieba, siedzi
po prawicy Ojca”. Dla nas oznacza

to, że zostaliśmy wyniesieni ponad
wszystkie stworzenia, nawet ponad
aniołów. W uwielbionej naturze
Jezusa Chrystusa chwałę odbiera
nie tylko człowiek, ale również
całe stworzenie.
Należałoby się zastanowić, do
czego nasz Pan zobowiązuje nas
w tajemnicy Wniebowstąpienia.
Św. Augustyn zachęca wierzących w Chrystusa w taki sposób:
„W dniu dzisiejszym nasz Pan,
Jezus Chrystus, wstąpił do nieba:
podążajmy tam sercem razem
z Nim”. Przypomina w tym miej-

scu słowa św. Pawła, który nawoływał: „Jeśliście więc razem
z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze, gdzie
przebywa Chrystus, zasiadając po
prawicy Boga. Dążcie do tego, co
w górze, nie do tego, co na ziemi”
(Kol 3, 1-2). Dalej św. Augustyn
przypomina, że Pan Jezus chociaż
wstąpił do nieba, nie odszedł od
nas. Podobnie i my już jesteśmy razem z Nim w ojczyźnie niebieskiej,
choć w naszym ciele nie spełniło
się jeszcze to, co jest nam obiecane. Tajemnica Wniebowstąpienia
nie każe jednak odrywać oczu od
ziemi, lecz czynić ją sobie poddaną
w ten sposób, aby budować „nową
ziemię i nowego niebo”. Tajemnica Wniebowstąpienia ukazuje
sens pracy i ludzkich wysiłków,
utwierdza chrześcijańską misję
w świecie. Każdy człowiek powołany jest do tego, aby podporządkowując sobie ziemię,
odnosił do Boga siebie i wszystkie rzeczy. Chodzi tu również
o zwykłe, codzienne zajęcia, najdrobniejsze nawet prace, które
rozwijają dzieło Stwórcy, zaradzają potrzebom swoich braci.

Słowo Metropolity Warszawskiego ks. Kazimierza
Kardynała Nycza na Czwarte Święto Dziękczynienia
Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu!
Trwamy w radosnym okresie wielkanocnym. Dziś w Warszawie i we wszystkich parafiach
w Polsce obchodzimy czwarte już
Święto Dziękczynienia. Warszawa
jest jednym z czterech miejsc, obok
Krakowa, Jasnej Góry i Przemyśla,
w których w tym szczególnym
roku składane jest dziękczynienie
za życie i działalność Jana Pawła II oraz za Jego beatyfikację.
W Wilanowie, gdzie budowane jest
Centrum Opatrzności Bożej, zgromadzeni są wierni wraz ze swoimi Dziś
biskupami na Mszy świętej dzięk- przed kościołem zbiórka na
czynnej. Łączymy się wszyscy Świątynię Opatrzności Bożej.

w tym szczególnym czasie, wyśpiewując w naszych parafiach hymn
dziękczynienia Bożej Opatrzności
za wszelkie Jej dary.
Radosne Święto Dziękczynienia
obchodzimy w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. Stajemy
wobec tajemnicy Jedynego Boga,
który tak umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby
(J3, 16a) świat zbawił przez Krzyż i
Zmartwychwstanie, które jest ostatecznym zwycięstwem nad śmiercią. Chrystus powrócił do Ojca, aby
mógł być zesłany na ziemię Duch
Pocieszyciel - Paraklet...
...Każdy z nas ma za co Panu Bogu
dziękować. Nasze podziękowania
kierujemy w stronę naszych rodzidokończenie na str. 2

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: Mt 28,16-20

Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi

Jedenastu uczniów udało się do
Galilei na górę, tam gdzie Jezus
im polecił. A gdy Go ujrzeli,
oddali Mu pokłon. Niektórzy
jednak wątpili. Wtedy Jezus
zbliżył się do nich i przemówił
tymi słowami: „Dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata”.
Kalendarz wydarzeń

Koncert skrzypcowy
Jin Matsuno

12. VI. g. 19.00
Dzień Patrona Jarosławia

14. VI. g. 16.00
Uroczyste zakończenie
roku działalności świetlicy
„U Kolpinga”

Procesja
Bożego Ciała
- miejska
z Kolegiaty do
O. Dominikanów
- parafialna
16.00 Msza św. i procesja
po oś. Kombatantów



Chrystus Królem

Słowo Metropolity Warszawskiego
dokończenie ze str. 1
ców, nauczycieli, lekarzy, przyjaciół i znajomych. Małżonkowie
dziękują sobie nawzajem, rodzice
swoim dzieciom, a dzieci - rodzicom. Choć nieustannie uczymy się
dziękować, to ciągle dziękujemy
za mało. Słowo „dziękuję” powinniśmy mieć na ustach i w sercu.
Ze słowem „dziękuję” winniśmy
przede wszystkim przychodzić do
Dobrego Boga, który jest naszym
Ojcem...
...W tym roku powody do
dziękowania Panu Bogu są szczególne, ze względu na dwie wielkie uroczystości obchodzone w
polskim Kościele: beatyfikację
Jana Pawła II oraz 30. rocznicę
śmierci Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
którego rok obecnie obchodzimy.
Bez tych dwóch wielkich postaci
nie byłoby ani Solidarności ani
wolnej Polski. To ogromne dziękczynienie jest nam dane i zadane.
Nie możemy przejść obojętnie
wobec tak znaczących Wielkich
Polaków. Jesteśmy winni młodemu pokoleniu przekazać prawdę
o wydarzeniach tamtych lat oraz
zaszczepić w nich wdzięczność
skierowaną ku Bożej Opatrzności
za tak wspaniałe prowadzenie naszej Ojczyzny przez niewątpliwie
trudne, a często tragiczne, wydarzenia polskiej historii najnowszej
i powołanie w tym czasie Jana
Pawła II na Stolicę Piotrowa. To
wielki dar i niezwykłe zadanie żyć
na przełomie wieków i w czasie
wielkich przemian politycznych.
Chcemy dziękować Bogu za
wejście w trzecie Tysiąclecie,
za prowadzenie naszego narodu
przez liczne, często niesprzyjające etapy historii oraz za ostateczne zwycięstwo wolności, prawdy
i demokracji. Wierzymy głęboko,
że w tym wszystkim działał Duch
Święty, o którego zstąpienie
trzydzieści lat temu wołał Jan
Paweł II. Nie byłoby jednak
Jana Pawła II i wielkiego zrywu
wolnościowego, gdyby nie kard.
Stefan Wyszyński. Tak mówił
sam Papież: Nie byłoby na Stolicy
Piotrowej tego Papieża - Polaka,
gdyby nie było Twojej heroicznej
wiary - niecofającej się przed
więzieniem i cierpieniem.
W czwarte Święto Dziękczynienia, dziękujemy Bogu Najwyższemu za życie i testament,
który pozostawił nam Jan Paweł
II. W piękny sposób pokazał
nam, Polakom, jak żyć, kierując
się najwyższymi wartościami,
także w trudnych czasach. Komunizm to okres, który odcisnął na naszym społeczeństwie
swoje piętno. Postać Papieża
Polaka była wtedy i jest dzisiaj

dla nas przykładem niezachwianej
wiary i pozostania człowiekiem
w nieludzkich czasach. Chcemy
mówić Bogu „dziękuję”, ale
równocześnie zgłębiać przesłanie,
pozostawione nam przez Papieża.
Czynimy to w tym wyjątkowym
dniu w całej Polsce. Dziękujemy
w Warszawie, w powstającym
Centrum Opatrzności Bożej,
gdzie znajduje się Świątynia,
Panteon Wielkich Polaków oraz
powstaje Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego. Słowo
dziękczynienia Bogu za wielki
dar Papieża Polaka wypowiadają
wierni Kościoła, przedstawiciele
najwyższych władz państwowych
i samorządowych oraz wszyscy
ludzie dobrej woli.
Ja również pragnę podziękować
wszystkim za udział w tegorocznym Święcie Dziękczynienia.
Dziękuję za wspieranie budowy
Centrum Opatrzności Bożej symbolu Wdzięczności Polaków.
Za modlitwy, życzliwe słowa
i ofary, składane w ubiegłych
latach podczas poprzednich obchodów Święta Dziękczynienia
oraz w ciągu całego roku. To
dzięki Wam powstaje w Warszawie wyjątkowe miejsce, w którym
Polacy będą składali Panu Bogu
dziękczynienie. Będą również poznawali w nowoczesnym muzeum
życie i dzieło dwóch wielkich
Polaków: błogosławionego Jana
Pawła II - papieża i Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa
Tysiąclecia. Jest to także miejsce
edukacji, uczymy się bowiem
dostrzegania działania Opatrzności Bożej w dziejach naszej
Ojczyzny i w życiu każdego
z nas. Dziękuję Wam za zaangażowanie we wspólne tworzenie
Wielkiego Portretu Jana Pawła
II, który 1 maja ozdobił fasadę
Świątyni Opatrzności Bożej. To
piękny symbol jedności wszystkich Polaków.
Dziękuję Wam szczególnie
gorąco za dzisiejsze ofiary, które
dzięki życzliwości Waszego Biskupa i Księdza Proboszcza złożycie po tej Mszy św. do puszek
przed kościołem. W ten sposób
włączacie się w ogólnopolskie
dzieło dziękczynienia Opatrzności Bożej za wszystko, co od
Niej otrzymujemy. Poprzez nasze
dzisiejsze, osobiste „dziękuję”,
powstanie wielkie świadectwo
dla przyszłych pokoleń Polaków.
Serdecznie dziękuję księżom
proboszczom, kapłanom, siostrom zakonnym, ministrantom
oraz świeckim, którzy angażują się w przeprowadzenie tej
zbiórki. Dziękując za wszystko,
zapewniam o modlitwie całego
Kościoła warszawskiego i z serca
błogosławię.
Kazimierz Kardynał Nycz
Metropolita Warszawski

Święty prezent

Przy odbiorze relikwii naszą parafię reprezentowali: od lewej stoją - Katarzyna
Pieniążek, ks. prał. Andrzej Surowiec, (ks. kard. Stanisław Dziwisz), Robert
Rajzer i Krzysztof Czajka.

W relikwiarzu (trzymanym
w ręce) relikwią jest fragment
sutanny Jana Pawła II z kroplą
krwi. Są to relikwie najwyższego
stopnia.

Teraz
CZEKAMY NA
srebrny
RELIKWIARZ
i zbieramy ofiary. Każdy parafianin powinien mieć swój udział.

Jubileuszowy Piknik

Zawsze piknik na Heluszu łączy
w sobie szczególne sacrum. Uroczystą mszę świętą koncelebrowało – pod przewodnictwem
abp Mieczysława Mokrzyckiego
– bardzo wielu księży. Wcześniej
kapłani przemierzyli , pięknie
usytuowane w przyrodniczym
entourage, stacje Drogi Krzyżowej. Modlitwa Księdza Metropolity abp Józefa Michalika
i słowo serdeczne do ks. prałata
Andrzeja Surowca oraz wszystkich zgromadzonych poprzedziły
podniosły moment poświęcenia
nowych figur, które wzniesiono
przy wspomnianej Drodze Męki
Chrystusa. Ks. abp J. Michalik,
ks. abp M. Mokrzycki poświęcili
posągowe postaci św. Siostry
Faustyny, bł. ks. Jerzego Popiełuszko, bł. Karoliny Kózkówny,
św. Maksymiliana Kolbe, bł.
Edmunda Bojanowskiego, św.
O. Pio, św. Brata Alberta oraz bł.
Bronisława Markiewicza.
Jest w tym miejscu cząstka Nieba. Jest utrwalona na ołtarzach
Kościoła Powszechnego świętość

i dobroć szlachetnych kapłanów,
sióstr zakonnych i osób świeckich. Dlatego nie bez powodu
ks. abp J. Michalik określił Helusz
mianem „cząstki parafii Chrystusa Króla”.
Osiem tysięcy osób zgromadziła
niezwykła impreza charytatywna
na Heluszu w powiecie jarosławskim, którą – wzorem lat ubiegłych – zorganizował ks. prałat
Andrzej Surowiec we współpracy
z organizacjami samorządowymi
i „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej.
W sobotę, 28 maja, podziwiano
piosenkarzy, muzyków, orkiestrę
strażacką, wybitnych tancerzy
oraz młodych adeptów tej formy
ekspresji, także judoków i zespoły
muzyczne. Wiele przeżyć, które
zapewne zachowane zostaną na
długo, dostarczył koncert śpiewaczy polonijnego zespołu z Gródka
Jagiellońskiego (miejsca urodzin
W. Jagiełły – przyp. HG), „Hetmańskich Sarmatów” z Zamościa,
młodych gwiazd piosenki Moniki
Czarny i Wiktorii Mach, bardzo
sympatycznej orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Pruchnika,
pokazy taneczne solistek oraz
zespołów „UFO” i „Mini UFO”
(MOK Jarosław) oraz występ
zespołu prowadzonego przez
p. Halinę Mól.
dokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Jubileuszowy Piknik
dokończenie ze str. 2
Sercami widzów zawładnęli
akademiccy mistrzowie tańca
Aleksandra Jurczak i Łukasz
Tomczak.
Zainteresowani mogli podziwiać
pracę krótkofalowców. Gośćmi
honorowymi pikniku „Z Bliźnim
na majówkę” były osoby niepełnosprawne z kilkudziesięciu
ośrodków na Podkarpaciu. Rangę
pikniku wzmocniła obecność
ks. abp. J. Michalika i ks. abp.
M. Mokrzyckiego ze Lwowa.
Należy dodać, że takie spotkania
wzmacniające więzi między niepełnosprawnymi, a tymi, którzy
rozumieją ich los i niosą radość
są bardzo cenne. Piknik, o którym mowa jest jedynym na taką
skalę na Podkarpaciu oraz jednym
z nielicznych w kraju.
Przeżycia artystyczne, emocjo-

nalne i religijne spotkań na Heluszu łączą się zawsze z wybornym
poczęstunkiem. Gośćmi imprezy byli także parlamentarzyści,
członkowie władz wojewódzkich
i samorządowych. Nie sposób nie
wspomnieć, że w obsługę tegorocznego pikniku „Z Bliźnim na
Majówkę” włączyło się bezinteresownie 350 osób, a także strażacy,
lekarze, pielęgniarze, sanitariusze
i ludzie reprezentujący inne organizacje i instytucje.
Dla osób niepełnosprawnych
i innych gości honorowych przygotowano niespodzianki. „Caritas”
uhonorowała osoby zasłużone
działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych w organizacjach
i stowarzyszeniach statuetkami
„Dobrego Pasterza”.
Jednym słowem Majówka była
piękna i wzruszająca.
Henryk Grymuza



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

Wtorek
7 VI

Środa
8 VI

W. Śmiech

L. Puchyr

Czwartek
9 VI
G. Ziółek

Piątek
10 VI
Ł. Rzepa

14 VI
Zakończenie
świetlicy

Obóz dla młodzieży i dzieci w Heluszu
26-31 sierpnia 2011
Zapisy będą w kancelarii parafialnej do 15 czerwca
Judo
W dniu 21 maja we Lwowie odbył
się Międzynarodowy Turniej Judo.
PKS Kolping-Jarosław reprezentowało trzech zawodników odnosząc
wspaniały sukces. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wagowych zajęli – Ernest Czarniecki
(27 kg) i Maciej Mazur (33 kg).
Srebrnym medalistą został Eryk wystąpiło 150 zawodników z PolCzarniecki (50 kg). W Turnieju ski i Ukrainy.
W dniu 28.05.2011 odbyły się Otwarte Mistrzostwa Miasta Jasła w Judo.
W mistrzostwach wzięło udział 200
zawodników z 16 klubów z Polski
i z zagranicy. Turniej został zorganizowany przez UKS ASU
Jasło. Zawodnicy podczas zawodów mieli okazję spotkać
się i uczyć judo od jednego
z najlepszych zawodników świata

Nowa sala konferencyjna

Strzelectwo sportowe

Sukces Małgorzaty
09.04.2011 r. Zarząd Podkarpackiego Związku
Strzelectwa Sportowego wraz z Zarządem Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie, zorganizował na strzelnicy KS „Kasztelan” zawody
młodzików, juniorów i seniorów w strzelectwie sportowym kobiet i mężczyzn z broni pnaumatycznej
o Puchar Prezesa Związku. W konkurencji karabinu
Seniorek zwyciężyła Małgorzata Szymczycha z PKS
Kolping-Jarosław, zdobywając złoty medal i Puchar
Prezesa Związku.

– Mistrza olimpijskiego Pawła
Nastuli, który poprowadził rozgrzewkę przed zawodami. Nasi
zawodnicy po raz kolejny stanęli
na podium. Złote medale zdobili:
Jolanta Kasiurak (60 kg), Radek
Olejarz (55 kg). Brązowymi medalistami zostali: Maciej Mazur (33
kg), Bartłomiej Zielnicki (40 kg),
Natan Draus (39 kg).



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 5 VI 11 GRUPA I
Niedziela 12 VI 11 GRUPA II
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

21.05.2011 r. os. Kombatantów bl.
19 m. 48-62. Nikt nie przyszedł.
Ofiara: Skibicka – 20 zł na środki
czystości i kwiaty.
23.05.2011 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 63-79. Sprzątali i ofiara: Dominik, Kubas, Koszuta,
König. Ofiara: Urban, Piczwajda.
Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.
27.05.2011 r. os. Niepodległości
bl. 1 m. 1-16. Sprzątali i ofiara:
Ziółek, Kiper, Mrozowicz, Kowal, Szyper, Masłyka, Lichońska,
Podolak. Ofiara: Chmielowicz.
Razem – 55 zł na środki czystości
i kwiaty.
30.05.2011 r. os. Niepodległości bl.
1 m. 17-32. Sprzątali i ofiara: Durska,
Podolec, Kanclerz, Adamkiewicz.
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj o godz. 17:00 nabożeństwo czerwcowe, koronka do
Bożego Miłosierdzia i zmiana
tajemnic różańcowych. W dni powszednie nabożeństwo czerwcowe
będzie o godz. 17.30.
2. Dzisiejsza składka przeznaczona
jest na Seminarium Duchowne
w Przemyślu, zaś przed kościołem, podobnie jak w całej Polsce
zbierane są ofiary na narodową
Świątynię Opatrzności Bożej
w Warszawie.
3.Dzisiaj w Archidiecezji Przemyskiej świecenia diakonów,
a za tydzień, w sobotę świecenia
prezbiterów.
4. W najbliższą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
5. Również w najbliższą niedzielę
o godz. 19.00 odbędzie się w naszym
kościele wielki koncert skrzypcowy
z okazji Dnia Patrona Jarosławia,
w którym wystąpi japoński wirtuoz
skrzypiec Jin Matsuno. Wstęp wolny. Ten koncert za tydzień bardzo
polecamy i zapraszamy.

Niedziela 5 VI
8:00

++ Tadeusz, Ryszard.

9:30

+ Teresa Wyczawska-Słowik (5).

11:00

Dziękczynna w 7 roczn. urodzin dla
Bartłomieja.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Julian, Franciszka, Elżbieta i za
zmarłych z Rodziny.

18:00

+ Jan (14).

7:00

+ Jan (15).

18:00

1) + Teresa Wyczawska-Słowik
(6).
2) O zdrowie, błogosł. Boże
i potrzebne łaski dla Karola i Czesławy.

7:00

1) + Jan (16).
2) + Maria w 13 roczn. śmierci.

18:00

1) Za misje i misjonarzy (Koło
Misyjne).
2) + Teresa Wyczawska-Słowik
(7).

7:00

1) + Aniela Sokołowska.
2) + Jan (17).

18:00

+ Teresa Wyczawska-Słowik (8).

7:00

+ Jan (18).

18:00

1) + Teresa Wyczawska-Słowik
(9).
2) ++ Rodzice o szczęśliwą wieczność: Bronisława w 38 roczn.
śmierci i Władysław.

7:00

+ Jan (19).

18:00

1) O błogosł. Boże, dary Ducha Św.
dla Jakuba w 25 roczn. urodzin.
2) + Teresa Wyczawska-Słowik
(10).

7:00

+ Jan (20).

18:00

1) + Teresa Wyczawska-Słowik
(11).
2) ++ Z Rodziny: Bisów, Podleżańskich i Grendusów.

skrzypcach

8:00

O dary Ducha Św., błogosł. Boże
dla ks. Krzysztofa z okazji 28 urodzin.

Stradivariusa.

9:30

+ Maria.

11:00

+ Teresa Wyczawska-Słowik (12).

12:15

O błogosł. Boże, dary Ducha Św.,
opiekę MB i zdrowie dla Michała
w 18 roczn. urodzin.

6. Dyżur do sprzątania kościoła 6
VI 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. Niepodległości bl. 2 m. 13-24
oraz 11 VI 2011 (sobota rano)
os. Niepodległości bl. 3 m. 1-12.
7. W tym roku miejska procesja
Bożego Ciała będzie z Kolegiaty do
O. Dominikanów. Natomiast nasza
parafialna procesja będzie w Boże
Ciało po Mszy św. o godz. 16.00.
Prosimy o przygotowanie do procesji dzieci pierwszokomunijnych
i dzieci sypiące kwiatki. Będziemy
robić też ołtarze na osiedlu Kombatantów.
8. Dziękujemy za ofiary na figury
świętych w Heluszu i na Relikwiarz Jana Pawła II. Aktualnie
srebrny relikwiarz jest obrabiany
u odlewnika. Do tej pory zebraliśmy 9025 zł czyli 41 % kosztów.
Sądzimy, że pragnieniem każdego
parafianina będzie chęć, aby mieć
udział w relikwiarzu - tak bardzo
kochanego przez nas i wielkiego
błogosławionego Jana Pawła II.

Już za tydzień

Poniedziałek 6 VI

Wtorek 7 VI

Środa 8 VI

Czwartek 9 VI

Piątek 10 VI

Zapowiedzi przedślubne

Jedyna okazja

Sławomir DUBAJ
s. Tadeusza i Anny
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Magdalena JAKUBAS
c. Stanisława i Lucyny
zam. Rokietnica

aby na żywo
posłuchać
geniusza

Łukasz Wojciech WASZCZUK
s. Jarosława i Elżbiety
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Aleksandra Anna KASZOWSKA
c. Edwarda i Marii
zam. Jarosław, os. Pułaskiego
Jerzy Grzegorz FORYŚ
s. Marka i Lucyny
zam. Szówsko
Karolina Beata KOWALCZYK
c. Jana i Barbary
zam. Jarosław, ul. Stojałowskiego
Grzegorz Adam PORCZAK
s. Stanisława i Grażyny
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Jagoda Magdalena PAŁCZYŃSKA
c. Andrzeja i Wandy
zam. Jarosław, os. Kopernika
Krzysztof Stanisław KOWAL
s. Tadeusza i Anny
zam. Gorliczyna
Ewelina PRZYBYLSKA
c. Mieczysława i Aliny
zam. Jarosław, ul. Spółdzielcza

grającego na

Sobota 11 VI

Niedziela 12 VI

oryginalnych

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

10.06.06 – Marcin i Barbara H.

16:00

Za parafian.

05.06.82 – Marian i Zofia K.
05.06.04 – Tomasz i Joanna P.
06.06.87 – Antoni i Grażyna M.
06.06.92 – Jakob i Anna W.
06.06.09 – Sylwester i Monika L.
06.06.09 – Łukasz i Maria P.
07.06.86 – Marek i Elżbieta Ł.
07.06.97 – Grzegorz i Małgorzata C.
07.06.03 – Mariusz i Joanna M.
07.06.03 – Dariusz i Magdalena K.
07.06.03 – Marcin i Katarzyna Ś.
08.06.96 – Tyberiusz i Małgorzata Ł.
08.06.96 – Wojciech i Irena Ł.
09.06.01 – Adam i Ewelina J.
10.06.89 – Andrzej i Beata G.
10.06.00 – Marek i Katarzyna G.
10.06.00 – Sławomir i Iwona G.

w rocznicę śmierci:

18:00

+ Jan (21).

06.06.82 – Zofia Pietrzkowicz
09.06.84 – Agata Stanisławczyk
11.06.84 – Stanisław Lenik
07.06.88 – Józef Płonka
05.06.91 – Tadeusz Cholewa
08.06.91 – Franciszek Sawa
09.06.91 – Maria Pichitko
06.06.92 – Stanisław Sopel
11.06.93 – Julian Kuchta
07.06.95 – Jarosław Król
10.06.96 – Janina Podgórska
07.06.98 – Maria Swaryczewska
05.06.04 – Maria Stafiej
05.06.06 – Małgorzata Wojdyło
07.06.06 – Barbara Trojniak
11.06.06 – Zdzisław Błoński

Dziękujemy za ofiary na relikwiarz Jana Pawła II i figury św.
w Heluszu:
A. i M. Brodowicz (relikwiarz
+ figura św. O. Pio); S. i Józef
Iwanowicz (relikwiarz + figury);
K. i S. Plęs, T. Puk, K. i R. Polkowscy, Koreccy, Róża św. Marii,
M. Iwańska, S. i J. Duszko,
C. Dominiak, Rusinkiewicz,
K. Mazurek, J. Kiper, B. i G. Pacuła,
S. i W. Jaworscy, M. Hlades, J. i K.
Szakiel, Róża św. Łucji i XII Róża
Boga Ojca (relikwiarz); I. i J. Panek
(figury). Razem 1780 zł.

