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XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Miejska Procesja Bożego Ciała

I CZYTANIE: Ez 17,22-24

Bóg podwyższa drzewo niskie

REFREN PSALMU: Dobrze jest
śpiewać, Tobie, Panie Boże.
II CZYTANIE: 2 Kor 5,6-10

Staramy się podobać Bogu

EWANGELIA: Mk 4,26-34

Przypowieść o ziarnku gorczycy

Drugi ołtarz przy pomniku Chrystusa Króla na ul. Grunwaldziej

Jarosławskie centralne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadziły tradycyjnie w dniu
4 czerwca 2015 r. na Placu
ks. Piotra Skargi podczas
wspólnej modlitwy rzesze
wiernych z całego miasta
na Mszy Św. Odpustowej,
której przewodniczył i Słowo
Boże wygłosił ks. dr hab.
Stanisław Haręzga, prof.
KUL.

toru oo. Dominikanów, gdzie
znajdował się ostatni ołtarz.
Uczestniczyli w niej duchowni wszystkich parafii naszego
miasta z Archiprezbiterem
Jarosławskim, ks. Prałatem
Andrzejem Surowcem, a także siostry zakonne oraz Parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich,
powiatowych i miejskich,
szkół, instytucji i organizacji
społecznych, jak również
dzieci komunijne, na które
W uroczystość Najświęt- składały się dziewczynki
szego Ciała i Krwi Pańskiej sypiące kwiaty i chłopcy
wierni modlili się w procesji dzwoniący dzwoneczkami.
Bożego Ciała, która z Najświętszym Sakramentem „Zgromadziła nas tu w jedno
wyruszyła z Kolegiaty Ja- miłość Chrystusa, tak dzieje
rosławskiej, prowadzona się zawsze, ilekroć uczestulicami miasta do czterech niczymy w najświętszej Euołtarzy, by dotrzeć do Klasz- charystii. Gromadzenie się

Jezus powiedział do tłumów:
„Z królestwem Bożym dzieje
się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi,
czy czuwa, we dnie i w nocy
nasienie kiełkuje i rośnie, on
sam nie wie jak. Ziemia sama
z siebie wydaje plon, najpierw
źdźbło, potem kłos, a potem
pełne ziarno w kłosie. A gdy
stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora
już na żniwo”. Mówił jeszcze:
„Z czym porównamy królestwo
Boże lub w jakiej przypowieści
je przedstawimy? Jest ono jak
ziarnko gorczycy; gdy się je
wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje
się większe od innych jarzyn;
wypuszcza wielkie gałęzie, tak
że ptaki powietrzne gnieżdżą
się w jego cieniu”. W wielu
takich przypowieściach głosił
im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie
przemawiał do nich. Osobno
zaś objaśniał wszystko swoim
uczniom.

w celu Jej sprawowania jest
najważniejszym momentem
naszego chrześcijańskiego
doświadczenia wiary” - mówił podczas Homilii ks. Stanisław Haręzga. Nie może być
inaczej, Eucharystia przecież
jest żywą obecnością Jezusa
Chrystusa ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego, jest
to obecność w sakramentalnych znakach chleba
i wina, które mocą przybywanego Ducha Św. stają się
prawdziwym ciałem i krwią
29.VI. - 12.VII.
Chrystusa Pana. Dzisiaj
w uroczystość Najświętsze- Obóz judo z ks. Stanisławem
go Ciała i Krwi Chrystusa
Adamówka
chcemy głębiej doświadczyć
zbawczej obecności Chry27.VII. - 17.VIII.
stusa pośród nas. Chrystusa
.

dokończenie na str. 2

Bogaty fotoreportaż zdjęciowy z Procesji Bożego Ciała w mieście i w naszej parafii,
z pikniku w Heluszu, z jubileuszu ks. Prałata i z wydarzeń sportowych będzie w kolorowym wydaniu gazetki z 28 czerwca br.

Obóz wojskowy z ks. Stanisławem

Łomna

5. IX.
Piesza Pielgrzymka do Jodłówki
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Miejska procesja Bożego naszego tygodnia poświęconego pracy, rozmaitym
Ciała
obowiązkom i zainteresodokończenie ze str. 1
waniom. Co trzeba czynić,
w Eucharystii. On jest za- aby Eucharystia dla nas,
wsze pośrodku Kościoła, uczniów Jezusa była cenktóry żyje dzięki Eucha- trum całego naszego życia,
rystii. Zanim On nakarmi całego tygodnia – pytał
nas sobą w Komunii Św. wygłaszając Słowo Boże
otwórzmy się na Miste- ks. Stanisław Haręzga, aby
rium tego spotkania z Nim. następnie zauważyć, że „EuByśmy z większą świado- charystia jest uobecnieniem
mością przyjmowali Go ofiary krzyżowej Chrystuw Komunii Św. i uczestni- sa. To w tę ofiarę trzeba
czyli we Mszy Św. mając włączyć się osobiście, i to
większą świadomość tego, pierwszy warunek, aby żyć
co podczas tego Misterium Eucharystią, trzeba się do
się dokonuje. Jest nam to niej przyłączyć […]”.
bardzo potrzebne, bardzo
tego potrzebujemy, aby nie Uroczystość Ciała i Krwi
popaść w rutynę, przyzwy- Pańskiej to uroczystość liczajenie się do Eucharystii, turgiczna ku czci Najświęta może nawet zapomnie- szego Sakramentu, podczas
nie i niedocenianie jej roli którego szczególnie wspow n a s z y m ż y c i u j a k o minamy Ostatnią Wieczeuczniów Jezusa Chrystusa. rzę i Przeistoczenie chleba
Co nam trzeba czynić, by- i wina w Ciało i Krew Jezuśmy żyli Eucharystią, by sa Chrystusa.
M.B.
Ona była centrum całego

w przeddzień rozpoczęcia pielgrzymki tj. 4 lipca
w godzinach 15.00-18.00,
opactwo Sióstr Benedyktynek.
Podobnie jak w latach
ubiegłych, zapraszamy do
duchowego uczestnictwa
w pielgrzymce te osoby,
które nie mogą fizycznie
wyruszyć na trasę ze względu na podeszły wiek, chorobę czy inne przeszkody,
a chciałyby mieć w archidiecezjalnej pielgrzymce swój
udział. Zapotrzebowanie
na te pomoce duchowi pątnicy powinni zgłosić do 28
czerwca drogą telefoniczną
Radia „Fara”; tel. 13 436
83 83 (od poniedziałku do
piątku w godz. od 9.00 do

16.00) lub za pośrednictwem strony internetowej
pielgrzymki: www.pielgrzymka.przemyska.pl
Zamówione materiały dostarczą do parafii kolporterzy „Niedzieli” (trzeba
je odebrać od księży proboszczów w tygodniu po
niedzieli 30 czerwca).
Szczegółowych informacji
dotyczących pieszej pielgrzymki udziela dla Grupy
Sw. Brata Alberta - ks. Władysław Dubiel, Pełkinie Wygarki, tel. 502 586 965.
Zapraszamy na pątniczy
szlak - „Matko, która nas
znasz, z dziećmi swymi
bądź...”

Udany Piknik

35 Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Niebawem wyruszy na
pątniczy szlak ku Jasnej
Górze XXXV Archidiecezjalna Przemyska Piesza
Pielgrzymka. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmi
„Błogosławieni czystego
serca„ i nawiązuje do wielu inicjatyw związanych
z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie.

w wieku 15-18 lat - na
podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub
opiekunów. Pielgrzymkę
można będzie rozpocząć albo
w stolicy archidiecezji, albo
Za posługę w Heluszu ks. Abp Józef Michalik otrzymał symw Jarosławiu - 5 lipca.
patyczną pamiątkę (więcej za dwa tygodnie).

Spotkanie dla Pielgrzymów
z Jarosławia i okolic z Grupy Świętego Brata Alberta
odbędzie się w dniach 21
i 28 czerwca w Jarosławskim Opactwie po Mszy
świętej o godz. 17.00. Młodzież do lat 18 przy zapisie przedkłada pisemne
zezwolenie rodziców lub
opiekunów. Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów
pielgrzymki) wynosi 120 zł
od osoby. Każda następna
osoba z rodziny wpłaca 70
zł. (Przez najbliższą rodzinę
rozumie się tu rodziców i ich
dzieci).
To już 35 lat ks. prałat Andrzej Surowiec jest kapłanem,

Jubileusz

Podobnie jak w ubiegłych
latach zapraszamy i starszych i młodych do wspólnego przeżycia rekolekcji
w drodze. Pielgrzymka odbędzie się w terminie dotychczasowym, tj. w dniach
4-15 lipca. Uczestniczyć
w niej może młodzież powyżej 15 roku życia oraz
dorośli w wieku do 65
lat. Udział nieletnich jest
możliwy według następujących zasad: w wieku do
w tym 23 lata proboszczem u nas. Wcześniej też w naszej parafii
lat 15 - w towarzystwie P r z y j m o w a n i e b a g a - przez 2 lata był wikariuszem. Czyli minęło już 25 lat w Jaroi pod opieką osoby dorosłej; żu będzie realizowane sławiu.
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Komunikat z 369. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
/fragmenty/

W dniach 9 i 10 czerwca
2015 r. biskupi zgromadzili
się w Warszawie, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, na
369. zebraniu plenarnym.
Uczestniczył w nim także
abp Celestino Migliore,
nuncjusz apostolski w Polsce.
1. Biskupi wysłuchali referatów, które w świetle
danych GUS oraz wyników badań CBOS ukazały
obszary i rozmiary biedy
w Polsce. Podkreślono, że
ludzka bieda nie dotyczy

tylko kondycji materialnej,
ale również moralnej i duchowej. Ubóstwo często
stygmatyzuje i marginalizuje, a czasem prowadzi do
wykluczenia, dlatego nie
można wobec niego pozostać obojętnym. Najbardziej niepokoi bieda, która
dotyczy polskich rodzin,
szczególnie wielodzietnych.
Biskupi przypomnieli, że
jednym z istotnych zadań
duszpasterstwa jest pomoc
ubogim, która dokonuje
się przez posługę miłości.
Szczególne zadanie w trosce o potrzebujących spełnia
Caritas Polska, która obchodzi w br. jubileusz 25lecia działalności. Caritas
skupia obecnie ponad 100
tys. wolontariuszy i prowadzi ponad 900 placówek,
wśród których są noclegownie, jadłodajnie, domy
samotnej matki, okna życia,
centra pomocy migrantom
i uchodźcom, świetlice so-

cjoterapeutyczne, hospicja,
punkty wydawania odzieży i dystrybucji żywności,
warsztaty terapii zajęciowej
oraz ośrodki interwencji
kryzysowej. Biskupi podziękowali wolontariuszom
i wszystkim zaangażowanym w dzieła miłosierdzia
oraz poprosili wszystkich
ludzi dobrej woli o dalszą
pomoc potrzebującym.
2. Rok 2016 będzie znaczący dla Kościoła w Polsce dzięki wyjątkowym
wydarzeniom. 1050. rocznica Chrztu Polski przypomni bogate dziedzictwo
obecności chrześcijaństwa
w dziejach naszego państwa
i narodu. W tym kontekście
organizacja Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie stanowi niejako potwierdzenie

naszej wielowiekowej wierności Ewangelii. To wielkie
wydarzenie, zaplanowane
na lipiec 2016 r. i połączone z wizytą Ojca Świętego
Franciszka oraz przybyciem
młodzieży z całego świata,
ma być umocnieniem naszej
wiary i z nadzieją poprowadzić nas w przyszłość.
Ojciec Święty przybędzie
głównie do Krakowa, ale
jego wizyta ogarnie cały
Kościół w naszej Ojczyźnie
i pozwoli nam poczuć się
żywą cząstką wspólnoty
Kościoła Powszechnego.
Ufamy, że te radosne wydarzenia przyniosą bogate
owoce dla dzieła nowej
ewangelizacji w naszej Ojczyźnie...
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca g. 16.00 - KCK.

Wyniki wyborów prezydenckich w naszej parafii
I tura
Nr
obwodu

Grzegorz Andrzej
Adam
Bronisław
Michał
Sebastian
Sebastian
Maria
Razem
Braun
Duda
Jarubas Komorowski

Janusz
Ryszard
KorwinMikke

Marian
Janusz
Kowalski

Paweł Magdalena Janusz
Piotr Agnieszka Marian
Kukiz
Ogórek
Palikot

Paweł
Jan Tanajno

Jacek
Wilk

9

666

7

276

4

197

17

8

132

16

7

0

2

10

688

2

268

6

211

12

1

160

16

9

3

0

11

493

4

257

7

92

15

3

107

5

2

1

0

II tura
Nr obwodu

Razem

Andrzej Sebastian Duda

Bronisław Maria Komorowski

9

714

406

308

10

734

407

327

11

528

374

154

Obwody głosowania:
nr 9 - osiedle 1000-lecia, osiedle Słoneczne
nr 10 - osiedle Kombatantów
nr 11- ulice: Basztowa, Budowlanych, Dziewiarska, prof. Gębarowicza, Głęboka, 3-go Maja nieparzyste od 49 do
końca i parzyste od 80-do końca, Morawska, osiedle Niepodległości, Przyklasztorna, Na Skarpie, Boczna Słonecznej,
Słoneczna, Spółdzielcza, Stojałowskiego, Włókiennicza, Zbożowa, Żołnierska

4

Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 14 VI 15 GRUPA I
Niedziela 21 VI 15 GRUPA II
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
23.05.2015 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
1-10. Sprzątali i ofiara: Szymczycha,
Zub, Swaryczewska, Dzięciołowska.
Razem – 40 zł na środki czystości i
kwiaty.
25.05.2015 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
11-25. Nikt nie przyszedł.
29.05.2015 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
26-35. Nikt nie przyszedł.
01.06.2015 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 36-50. Sprzątali i ofiara: Szajny,
Ciuba, Ćwik, Skalski. Razem – 40 zł
na środki czystości i kwiaty.
06.06.2015 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
61-75. Nikt nie przyszedł.
08.06.2015 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
76-85. Sprzątali i ofiara: Czerep + 1
os., B. Kogut + 1 os., Stopa, Sadło,
Szczepanek. Razem – 70 zł na środki
czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Dariusz CHMIELOWIEC

s. Jerzego i Grażyny
zam. Makowisko
Anna BŁASZCZYSZYN
c. Wiesława i Krystyny
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Łukasz KANCLERZ

s. Stanisława
zam. Jarosław, os. Niepodległości
Małgorzata DEREWIECKA
c. Mieczysława
zam. Maleniska
Mariusz Andrzej KAMIONKA

s. Krzysztofa i Józefy
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Katarzyna Maria MACIAŁEK
c. Wacława i Krystyny
zam. Tuczempy
Marcin ŁABUS

s. Daniela i Elżbiety
zam. Jarosław, os. Kopernika
Marzena Anna KASPRZAK
c. Janusza i Józefy
zam. Jarosław, os. Niepodległości
W minionym czasie ...

Ogłoszenia parafialne
1. Nabożeństwo czerwcowe
i koronka do Bożego Miłosierdzia jest o godz. 17.00.
2. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest specjalna składka na inwestycje parafialne
i na utrzymanie kościoła.
3. W dni powszednie nabożeństwa czerwcowe są o godz.
17.30, w środy o godz. 17.15,
a w niedziele o godz. 17.00.
4. W dniu 5 lipca 2015 roku
z Kościoła Matki Bożej
Królowej Polski wyruszy
Grupa Świętego Brata Alberta na szlak 35 Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki
na Jasną Górę. Wszystkich
chętnych do uczestniczenia
w rekolekcjach w drodze
organizatorzy zapraszają na
spotkania organizacyjne do
jarosławskiego Opactwa ss.
Benedyktynek w dniach 21
i 28 czerwca 2015 roku. Spotkania odbędą się po Mszy
Św. o godz. 17.00.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 15 VI 15 (poniedziałek wieczorem) os. Słoneczne bl. 4

m. 1-10 oraz 20 VI 15 (sobota
rano) os. Słoneczne bl. 4 m.
11-25.
6. Ks. Stanisław Dyndał
w czasie wakacji organizuje dwa obozy dla dzieci i młodzieży. W dniach
od 29 czerwca do 12 lipca
ks. Stanisław organizuje obóz
judo w Adamówce. Cena
350 zł. Zapisy do 26 czerwca
w kancelarii parafialnej.
W dniach od 27 lipca do
17 sierpnia w Łomnej odbędzie się obóz wojskowy.
Zapraszamy młodzież od
drugiej klasy gimnazjum,
która chce przeżyć przygodę, nauczyć się musztry
i zasmakować wojskowego
życia. Cena 550 zł. Zapisy
w kancelarii parafialnej do
26 czerwca.
7. W dzisiejszej gazetce znajdują się m.in. pełne wyniki wyborów prezydenckich
w I i II turze w naszej parafii.
Jest co analizować! Zachęcamy do lektury.

8:00
9:30

+ Stanisława Wesołowska
(14).

11:00

Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie i Boże błogosł. dla Sanisławy i Tadeusza
w 45 rocznicę ślubu, oraz opiekę
MB dla dzieci i wnuków.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Antoni Zawisza (17).

18:00

+ Jolanta Tomas w rocznicę
imienin.

7:00

1) + Stanisława Wesołowska
(15).
2) + Anna Kamińska - int. od
pracowników ZSBiO.

18:00

1) + Antoni Zawisza (18).
2) ++Rodzice: Antoni, Bronisława, oraz Jan, Janina.

7:00

1) + Stanisława Wesołowska
(16).
2) + Michał Florek - int. od sąsiadów z bl. nr 5 os. Słoneczne.

18:00

1) + Antoni Zawisza (19).
2) Dziękczynna w 2 rocznicę
ślubu Anny i Pawła.

7:00

1) + Stanisława Wesołowska
(17).
2) + Edward Bąk.

18:00

1) + Antoni Zawisza (20).
2) Dziękczynna z prośbą
o dalsze Boże błogosł. i opiekę
MB dla członkiń Róży św. Faustyny i ich Rodzin.

Poniedziałek 15 VI

Wtorek 16 VI

Środa 17 VI

Czwartek 18 VI

Koszty Parafii I-VI 2015

Podziękowanie

7:00

* gaz - 34 451,67 zł
* prąd - 12 444,55 zł
Razem - 46 896,22 zł

Bardzo dziękujemy parafianom za przyozdobienie kwiatami ołtarzy na Procesję Bożego
Ciała i ofiary na ten cel.

1) + Stanisława Wesołowska
(18).
2) + Michał Florek - int. od sąsiadów z bl. nr 5 os. Słoneczne.

18:00

1) O zdrowie i błogosł. Boże dla
członkiń Róży św. Weroniki.
2) + Antoni Zawisza (21).

7:00

1) + Stanisława Wesołowska
(19).
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB dla członkiń
i ich Rodzin z Róży św. Bernadety.

18:00

1) + Antoni Zawisza (22).
2) + Kazimierz.

7:00

1) + Stanisława Wesołowska
(20).
2) + Michał Florek - int. od sąsiadów z bl. nr 5 os. Słoneczne.
3) + Janusz Starzewski.

18:00

1) + Antoni Zawisza (23).
2) + Emilia Prokuska - int. sąsiadów.

8:00

++ Za zmarłych z Rodziny Szumigraj.

9:30

+ Stanisława Wesołowska
(21).

11:00

+ W 5 rocznicę śmierci Kazimiery
Culafic.

12:15

O błogosł. Boże dla Teresy i Mariana w 40 roczn. ślubu.

16:00

+ Antoni Zawisza (24).

18:00

Za parafian.

Podziękowanie
za ofiarę Mszy św. i dar ołtarza w postaci bieszczadzkich aniołów
od: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Akcja Katolicka, Bractwo
Najświętszego Sakramentu, Apostolat Modlitewny „Margaretka”,
Koło Misyjne, Bractwo MB Szkaplerznej, Kręgi Domowego Kościoła, Krąg św. Wojciecha, Klub Seniora, Chór parafialny, Róże:
św. Łucji, św. Kingi, św. Moniki, św. Barbary, św. Faustyny;
pracownicy parafii.

Piątek 19 VI

Sobota 20 VI

Polecamy w modlitwach

Do Wspólnoty Kościoła włączony w rocznicę ślubu:
został:
15.06.85 – Jerzy i Alicja D.

Krystian Gabriel OWAŻANY
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Ewelina i Damian G.
Odeszli do Pana:
Antoni RATUSZNIK
S. Albina
Eugeniusz ŚMIECH
Stanisław GAMRACY
Julia HOMA
Michał FLOREK
Janusz STARZEWSKI

Niedziela 14 VI

Z okazji urodzin syna o Boże
błogosł. i potrzebne łaski.

14.06.83 – Władysław Puka
16.06.83 – Romualda Rurarz
15.06.96 – Piotr i Dorota K.
14.06.84 – Jan Brzeziński
16.06.90 – Jan i Anna Sz.
20.06.84 – Antoni Plęs
16.06.94 – Edward i Elżbieta K.
16.06.89 – Katarzyna Kuchta
17.06.89 – Witold i Zofia Ż.
16.06.89 – Danuta Frankiewicz
17.06.95 – Tadeusz i Joanna K.
15.06.93 – Józef Pająk
19.06.93 – Krzysztof i Małgorzata B. 17.06.94 – Irena Szram
19.06.04 – Jacek i Aleksandra T.
20.06.94 – Romuald Hagner
19.06.10 – Krzysztof i Liliana C.
18.06.00 – Olga Nowak
20.06.92 – Stanisław i Małgorzata S. 16.06.01 – Józefa Stokłosa
20.06.09 – Piotr i Anna H.
19.06.01 – Wojciech Turoczy
17.06.07 – Jan Włoch
w rocznicę śmierci:
19.06.10 – Maria Libicz
14.06.13 – Barbara Dąbrowska
20.06.82 – Stanisława Puka

Niedziela 21 VI

