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Na wakacjach
Pan Bóg też istnieje
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Już po raz XVII w Heluszu odbył się Międzynarodowy Piknik Charytatywny „Z Bliźnim na Majówkę”. Organizatorami
Pikniku byli: Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta
Jarosławia, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Równolegle w Heluszu odbywały się jeszcze dwie imprezy
„Z Funduszami Europejskimi na majówkę” oraz „Biesiada Sarmacka” - każda dofinansowana przez odpowiednie fundusze. Tradycyjnie gośćmi honorowymi były osoby niepełnosprawne, pensjonariusze domów pomocy społecznej z całego
województwa, wychowankowie domów dziecka i dzieci ze świetlic charytatywnych.
Chociaż w tym roku pogoda nie dopisała, uroczystość udała się wspaniale. Rozpoczął ją koncert papieski w wykonaniu
Chóru Akademickiego PWSTE w Jarosławiu. Mszy świętej przewodniczył biskup Adam Szal. Gwiazdą muzyczną
pikniku był cygański zespół Don Vasyl.
Uczestnicy Pikniku podkreślali, że z roku na rok widać coraz więcej uśmiechniętych twarzy i coraz więcej środowisk przyłącza się do jego organizacji. Ta impreza - jak zauważyli przemawiający goście - łączy, a nie dzieli, oraz wyzwala przeżycia duchowe, daje wielu siłę na kolejne dni i miesiące. Wszyscy mają wspaniałą okazję
do integracji, bo przecież jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Pikniki w Heluszu mają charakter międzynarodowy.
W tym roku był spotkaniem polsko-słowackim, dlatego nie zabrakło na nim przedstawicieli zza naszej południowej granicy. Wśród słowackich gości znalazła się miedzy innymi delegacja ze Świdnika, partnerskiego miasta Jarosławia wraz
z zespołem ludowym „Makovica” znakomicie prezentującym się w tańcu, strojach i śpiewie. Dobrze zaprezentował się
także zespół wokalny z Radomia i zespół dyskotekowy „Ekipa” z Wiązownicy. Natomiast swoich skrzydeł do końca nie
mogły rozwinąć prezenterki z pokazu mody oraz zespoły taneczne: „Impresja” i grupy z Ogniska Baletowego w Jarosławiu.
W tym roku w recepcji Pikniku zarejestrowanych było około 2700 osób - Gości Honorowych (w 65 grupach) z całego
województwa Podkarpackiego.
Wyrazy wielkiego podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom z obsługi Pikniku.

Helusz 31 maja 2014
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Orkiestra dęta z Pruchnika

Mszy św. przewodniczył
Bp Adam Szal
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Burmistrz
ze Świdnika
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Chór
„Appassionato”
z PWSTE
Zespół z Radomia

Zespół „Makovica” ze Świdnika w Słowacji
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Don Vasyl z Cyganami
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Ognisko Baletowe z Jarosławia

Pokaz mody
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Boże Ciało
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Komunikat z 365. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski
W dniach 10 i 11 czerwca
2014 r. biskupi zgromadzili
się w Warszawie w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski na
365. zebraniu plenarnym.
Uczestniczył w nim także
abp Celestino Migliore,
nuncjusz apostolski w Polsce, jak również zaproszeni
goście – przedstawiciele
konferencji biskupów w Europie.
1. Biskupi obecni na zebraniu plenarnym mówili
z wdzięcznością o przywróceniu stosunków dyplomatycznych między Stolicą
Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. W tym roku,
17 lipca, minie 25 lat od
tego doniosłego wydarzenia. W uroczystej sesji,
zorganizowanej z tej okazji
2 czerwca w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski,
wziął udział m.in. Sekretarz
Stanu Stolicy Apostolskiej
kard. Pietro Parolin. Stosunki dyplomatyczne ze Stolicą
Apostolską zostały jednostronnie zerwane przez
powojenny komunistyczny
rząd 12 września 1945 roku.
Wieloletnie wysiłki doprowadziły do ponownego ich
nawiązania dopiero w 1989
roku, za pontyfikatu papieża
Jana Pawła II. Biskupi wyrazili wdzięczność wszystkim,
którzy przyczynili się do
wznowienia relacji dyplomatycznych między Polską
a Stolicą Apostolską, m.in.
pierwszemu powojennemu
nuncjuszowi abp. Józefowi
Kowalczykowi.

ludzi wierzących. Z kolei
środowiska określające się
mianem „Kościoła otwartego” niejednokrotnie lansują
duchownych i świeckich
podważających oficjalne
nauczanie Kościoła, a równocześnie dyskredytują
tych, którzy stają w obronie
prawdy. Tymczasem Kościół pozostaje otwartym
na świat. Czyni to na wzór
Apostołów, którzy w dzień
Zesłania Ducha Świętego wyszli z Wieczernika
z przesłaniem Dobrej Nowiny do wszystkich ludzi
dobrej woli.

3. Biskupi dyskutowali także na temat stanu ubóstwa
w naszym kraju. Z dużym
niepokojem przyjęli statystyki, które dowodzą,
że na ubóstwo najbardziej
narażone są dzieci, rodziny
wielodzietne i mieszkańcy
małych miejscowości. W tej
sytuacji biskupi apelują do
rządzących, by polityka
społeczna była w większym
stopniu ukierunkowana na
wsparcie najbardziej potrzebujących, zwłaszcza
wielodzietnych rodzin. Ze
swej strony biskupi zadeklarowali poszukiwanie
nowych form działalności
charytatywnej i gotowość
współpracy z instytucjami
społecznymi i państwowymi w realizacji zadań
i programów różnorakiej
pomocy. Dostrzegając niezwykłą ofiarność wiernych
we wsparciu potrzebujących oraz zaangażowanie
w działalność parafialnych
i szkolnych zespołów Ca2. Biskupi dokonali podsu- ritas, biskupi wyrażają im
mowania aktualnej sytuacji swoje podziękowanie.
Kościoła w Polsce. Zauważyli, iż w obecnym kontek- 4. Konferencja Episkopatu
ście kulturowym jest coraz Polski omówiła reakcje
mniej miejsca na obiektyw- środowisk i mediów na
ne i uniwersalne wartości, inicjatywę lekarzy, którzy
a do głosu dochodzi dykta- podpisali i symbolicznie
tura relatywizmu, polityczna złożyli „Deklarację Wiary”
poprawność i nowe oblicze w Sanktuarium Jasnogórateizmu wrogiego wobec skim, jako wotum z okazji

kanonizacji św. Jana Pawła
II. Biskupi podziękowali za
odważny gest pracownikom
służby zdrowia broniącym
prawa do wolności sumienia. Deklaracja potwierdza
wyjątkową wartość życia
ludzkiego gwarantowanego
przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Jest
ona jednocześnie zgodna
z autentycznie pojmowaną przysięgą Hipokratesa.
Zobowiązuje ona każdego
lekarza do bezwarunkowej
ochrony życia ludzkiego bez
względu na wiek i stan pacjenta oraz do przywracania
jego integralnego zdrowia.
Prawo do życia jest również
zapisane w Konstytucji,
a zatem stanowi fundament
porządku prawnego. Z tych
racji agresja skierowana
przeciw lekarzom sygnatariuszom Deklaracji jest nie
tylko niezrozumiała, ale
i nie do przyjęcia. Przeczy
ona konstytucyjnej zasadzie
wolności sumienia i wyznania oraz kwestionuje
niezbywalne prawo do klauzuli sumienia w praktyce
lekarskiej.
Św. Jan Paweł II napisał
w encyklice „Evangelium
vitae”, że „kto powołuje
się na sprzeciw sumienia,
nie może być narażony nie
tylko na sankcje karne, ale
także na żadne inne ujemne
konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy
zawodowe” (nr 74).

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Dz 12,1-11
Cudowne uwolnienie Piotra
z więzienia

REFREN PSALMU: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
II CZYTANIE: 2 Tm 4,6-9.17-1
Paweł przewiduje bliską śmierć
i nagrodę

EWANGELIA: Mt 16,13-19
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych uczniów: „Za kogo
ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli:
„Jedni za Jana Chrzciciela,
inni za Eliasza, jeszcze inni
za Jeremiasza albo za jednego
z proroków”. Jezus zapytał
ich: „A wy za kogo Mnie
uważacie?”. Odpowiedział
Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie,
synu Jony. Albowiem ciało
i krew nie objawiły ci tego,
lecz Ojciec mój, który jest
w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój
Kościół, a bramy piekielne
go nie przemogą. I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego:
cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie”.
Kalendarz wydarzeń

4 - 15. VII.

Archidiecezjalna
Przemyska
Piesza
5. Uczestniczący w obradach zapoznali się z sytuacją Pielgrzymka na Jasną Górę

religijną, społeczną i polityczną na Ukrainie. Wyrazili
28. VI. - 11. VII.
solidarność z narodem ukraińskim walczącym o swą Obóz judo w Adamówce
wolność i niezależność.
Zapisy u ks. Stanisława
Zauważyli również wielki
wkład różnych wyznań i obrządków chrześcijańskich, 28. VII. - 16. VIII.
które wspierają duchowo Obóz wojskowo-patriotycznoswych wyznawców w prze- religijno-sportowy w Łomnej
dokończenie na str. 14

Szczegóły na plakacie
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Komunikat z 365. Zebra- Żydów. Jedynie w Polsce
nia Plenarnego Konferen- pomoc udzielana Żydom
była karana przez hitlerowcji Episkopatu Polski
skich Niemców śmiercią i to
dokończenie ze str. 13
całych rodzin. Tak stało się
trwaniu trudnej sytuacji. m.in. z rodziną Ulmów na
Wspólna modlitwa i obec- Podkarpaciu – rodzicami
ność duchownych na kijow- i siedmiorgiem ich dzieci,
skim Majdanie stanowiły w tym jednym jeszcze niefundament odbudowania narodzonym.
zaufania, jedności i nieza- 7. W czasie zebrania pleleżności. Przeprowadzone narnego zostały przeprowolne wybory, które do- wadzone wybory do różprowadziły do wyłonienia nych gremiów Konferencji
nowego prezydenta Ukrainy Episkopatu Polski. M.in.
są znakiem nadziei na przy- biskup pomocniczy archiszłość. Jak każde państwo, diecezji lubelskiej Artur
Ukraina ma prawo do inte- Miziński został wybrany
gralności terytorialnej i do na nowego sekretarza gedecydowania o własnym neralnego. Uczestnicząlosie.
cy w zebraniu plenarnym
6. Na zakończenie zebrania wyrazili wdzięczność abp.
plenarnego w sali obrad Wojciechowi Polakowi Pryodbyła się jedyna w swo- masowi Polski za pełnienie
im rodzaju uroczystość tej funkcji przez ostatnie
– za ratowanie Żydów ty- 2,5 roku.
tuł „Sprawiedliwy wśród Biskupi dziękują nauczycieNarodów Świata” został lom, katechetom i rodzicom
pośmiertnie przyznany za trud przekazywania wieprzez państwo Izrael trzem dzy oraz wychowywania
księżom i dwóm siostrom dzieci i młodzieży szkolzakonnym. W uroczystości nej. W swoich modlitwach
wzięły udział rodziny oca- polecają ich Bogu na czas
lonych i krewni odznaczo- wakacji.
nych. W okresie II wojny Podpisali: Pasterze Kościoświatowej wielu Polaków, ła katolickiego w Polsce
w tym księży i sióstr zakon- Warszawa, 11 czerwca 2014
nych, ukrywało i ratowało r.

Koncerty organowe
Zbliża się inauguracja cyklu czterech wakacyjnych
koncertów „Muzyka Organowa w Jarosławskim Opactwie”. W pierwszym z nich
w najbliższą sobotę 28
czerwca o godz. 18.00 zabrzmią oprócz muzyki or-

ganowej - także utwory
grane na tzw. „fletni pana”
- instrumencie rzadkim, ale
przepięknie brzmiącym.
Zarezerwujmy czas - przekażmy tę informacje miłośnikom muzyki.

Zakończenie roku szkolnego
27 czerwca uroczystą Mszą św. w naszym kościele
został zakończony rok szkolny i katechetyczny
Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu. Do szkoły
uczęszczało 594 (z oddziałami) uczniów z tego:
- 85 - po klasie VI ukończyło szkołę;
- wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani;
- w nowym roku będą:
3 oddziały klas 0, 6 oddziałów 1-wszych klas
i 3 oddziały przedszkolne.

14

Dzień Uczestników Misji Pokojowych
W sobotę, 14 czerwca
w Jarosławiu obchodzono
„Międzynarodowy Dzień
Uczestników Misji Pokojowych ONZ” oraz „40 rocznicę udziału żołnierzy WP
w Siłach UNDOF Syria”.
W uroczystości uczestniczyło liczne grono zaproszonych gości, którzy
złożyli wiązanki kwiatów
pod tablicą na Ratuszu upamiętniającą udział żołnierzy
Garnizonu Jarosław w misjach i operacjach pokojowych. Był to jednocześnie
hołd złożony 120 tysiącom uczestników 17 misji
pokojowych, którzy służą
w najbardziej niestabilnych
i niebezpiecznych miejscach

na świecie. Natomiast w Sali
Lustrzanej Centrum Kultury
i Promocji; gdzie wszystkich witał Zbigniew Broś,
prezes Koła Nr 3 SKMP
ONZ w Jarosławiu, nastąpiło wręczenie wyróżnień
i legitymacji oraz certyfikatów nowym członkom koła.
Wśród odznaczonych był
również ks. prałat ppłk rez.
Andrzej Surowiec. Misje
pokojowe ONZ mają długą
i chwalebną historię. Od
czasu utworzenia pierwszej
misji w 1948 roku przeprowadzono ponad 70 operacji pokojowych na czterech kontynentach. Wzięło
w nich udział ponad milion
uczestników.

15

Chrystus Królem

Prześladowania chrześcijan

Nie możemy milczeć o tym co widzieliśmy
stawiające satanistyczne
pentagramy, wokół których poustawiano czerwone świece. Znaleziono
także przybitą do drzwi
hostię, opatrzoną napisem
„Animate vacuum” (pusta
dusza).

Niezależny raport

nistracja zakazała pielęgniarce noszenia krzyżyka
na szyi, który towarzyszył
jej codziennie przez 30 lat
pracy zawodowej. Kobieta
odmówiła, po czym odwołała się do odpowiedniej
instancji, powołując się
na przysługujące muzułmankom przyzwolenie
noszenia hidżabu (stroju
nakazanego przez prawo
religijne), jednak ta argumentacja została odrzucona. Trybunał Pracy uznał
decyzję administracji szpitala za „nie noszącą przejawów dyskryminacji”,
jako że długość łańcuszka
nie spełniała wymogów
BHP.

Dyskryminacja chrześcijan
przybiera obecnie rozmaite postaci, od wandalizmu,
włamań i podpaleń, przez
nietolerancję ze stron innych religii i biurokracji,
po ograniczanie wolności
słowa, zgromadzeń i praw
rodzicielskich. W latach
1992-1996 w Norwegii
doszło do ponad 50 prób
podpaleń zabytkowych
drewnianych kościołów
stavkirke, a 18 świątyń zostało doszczętnie zniszczonych. Tymczasem wciąż
można tam kupić tzw.
kirke-brann, czyli czarne
świeczki w kształcie kościoła, dzięki którym - jak
głosi reklama - możesz Marzec 2013, Włochy:
spełnić swoje blackmetalowe Do kościoła św. Tymoteusza
fantazje.
w Termoli nad Adriatykiem weszło dwóch młoPrzytaczamy wybrane frag- dych mężczyzn udających
menty z raportu niezależ- wiernych. Kiedy zostali
nej austriackiej organizacji sami w świątyni, ukradli
Observatory on Intolerance hostie i poświęcone przedand Discrimination aga- mioty z tabernakulum,
inst Christians in Europe uprzednio dokonawszy
(Obserwatorium nieto- nad nimi świętokradczych
lerancji i dyskryminacji czynów. Stało się to 21
chrześcijan w Europie) na marca, co pokrywa się
rok 2013, oraz przypadek w satanistycznym kalenz roku 2014. Obserwatorium darzu z „drugą nocą sama siedzibę w Wiedniu batu”.
i udostępnia wyniki swoich
badań na stronie interneto- Kwiecień 2013, Włochy:
wej www.intoleranccaga- W nocy z Wielkiej Soboty
instchristians.eu.
na Wielką Niedzielę na
dziedzińcu kościoła Santa
Styczeń 2013, Wielka Maria Assunta w Caorso
Brytania:
w północnych Włoszech
W szpitalu w Exeter admi- pojawiło się graffiti przed-

ści. Choinki można będzie
ustawiać jedynie w miejscach wyznaczonych przez
władze.
Październik 2013, Hiszpania:
W katolickiej bazylice katedralnej Nuestra Seńora
del Pilar w Saragossie podłożono bombę - eksplodowała między organami
a rzędami ławek. Policja
ewakuowała ludzi z kościoła i położonego przed
nim placu. Lokalne źródła
podejrzewają ekstremistyczną grupę lewicową
o zorganizowanie i przeprowadzenie ataku. Te
przypuszczenia potwierdza
graffiti na pobliskim murze,
przedstawiające zakrytą
postać trzymającą bombę
oraz napis „To nasza ofiara”. Był to pierwszy atak na
bazylikę w Saragossie od
czasów hiszpańskiej wojny
domowej.

Kwiecień 2013, Wielka
Brytania:
Nick Williamson, chrześcijański właściciel drukarni w Irlandii Północnej
odmówił druku magazynu
o tematyce homoseksualnej, za co grożono mu
pozwaniem do sądu. Tłumaczy on, że wykonanie
tego zlecenia byłoby niezgodne z jego wiarą. Jednakże redaktor czasopisma
MyGayZine, Danny Tonner, skontaktował się już
z radcą prawnym i wniósł
sprawę do Komisji RównoListopad 2013, Niemcy:
ści Irlandii Północnej.
Chrześcijański protest
przeciwko dyskryminaMaj 2013, Szwecja:
Zgoda rodziców nie jest cji chrześcijan w Kolonii
wymagana podczas podej- został przerwany przez
mowania decyzji o prze- grupę muzułmanów. Wyprowadzeniu aborcji przez krzykiwali oni obraźliwe
nieletnich. Rozgłos zdoby- komentarze wobec uczestła sprawa jedenastoletniej ników protestu, uszkodzili
dziewczynki, która bez zgody także mikrofony i głośniki.
rodziców poddała się dwóm Kilka osób zostało zazabiegom przerwania ciąży atakowanych i pobitych.
w krótkim odstępie cza- Policja przez długi czas
su. Parlamentarny Rzecz- nie reagowała, narażając
nik Praw Obywatelskich uczestników na szkody stwierdził, że sprawa zaszła wkroczyła dopiero po agreza daleko: „To oczywiste, że sji wobec kamerzysty.
dziecko w tym wieku (11
lat) nie jest na tyle dojrzałe, Grudzień 2013, Francja:
by samodzielnie rozważyć Na profilu facebookowym
grupy feministycznej Fekonsekwencje aborcji”.
men France, jako wyraz
Wrzesień 2013, Niemcy: protestu przeciwko chrześPolitycy berlińskiej dziel- cijańskim kampaniom pronicy Kreuzberg zakazali life, pojawił się komunikat
świętowania Bożego Na- „Znieść narodziny Jezusa”.
rodzenia w miejscach pub- Do wiadomości załączono
licznych i na drogach, jak zdjęcie przedstawiające
również umieszczania tam aktywistki Femen podczas
dekoracji czy organizacji happeningu przed katedrą
jarmarków świątecznych Madrid w Paryżu. Jedna
aby nie dyskryminować
dokończenie na str. 16
muzułmańskiej mniejszo-
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Prześladowania chrześ- 241 przejawów wandalizmu, nietolerancji i ogranicijan
czania wolności osobistej,
dokończenie ze str. 15
zaś na stronie organizacji
z nich, przebrana na wzór można odnaleźć dokumenMaryi, klęczała w topless tację ponad 1300 spraw.
przed wejściem do katedry
wykrzycząc proaborcyjne Przypadki nietolerancji
hasła, podczas gdy dwie wobec chrześcijan i braku
inne wylewały butelki pły- szacunku dla wiary dotynu przypominającego krew, czą także Polski - wystarna chodnik dookoła. Akcja czy wspomnieć podpalenie
związana była z obradami zabytkowego drewnianego
parlamentu w Hiszpanii, kościoła w krakowskiej
który tego dnia miał za- Woli Justowskiej, czy też
decydować o delegalizacji kradzieże dokonywane na
aborcji w tym kraju.
sporą skalę w beskidzkich
cerkwiach. W ten sposób
Luty 2014, Hiszpania:
ze świątyni w Bałuciance
Grupa trzydziestu młodych na Podkarpaciu zginęły

aktywistów wtargnęła do
kościoła San Miquel de
Palma na Majorce podczas
odprawiania Mszy świętej,
niosąc ze sobą transparent
z napisem „Różańce precz
od naszych jajników”
i krzycząc proaborcyjne
hasła. Był to 3 protest
wobec zmian prawnych
dotyczących delegalizacji
aborcji.
Raport wymienia także
m.in.: dekapitację figury
Maryi w Bari, atak na
arcybiskupa Brukseli,
Andre Leonarda, antychrześcijański incydent podczas procesji Bożego Ciała
w Lyonie, próbę usunięcia
Boga z hymnu narodowego Szwajcarii, napad
uzbrojonych mężczyzn
na klasztor w Austrii oraz
wtargnięcie nagiej kobiety
na główny ołtarz katedry
w Kolonii podczas celebracji bożonarodzeniowej
Mszy świętej. Całkowita
liczba przypadków opisanych w raporcie wynosi

dwie ikony przedstawiające Matkę Bożą, a ikonostas
w Turzańsku pozbawiono
dwunastu prazdników,
czyli ikon przedstawiających najważniejsze święta
roku liturgicznego.
Zgodnie ze słowami papieża Franciszka, które
wypowiedział w homilii
6. kwietnia 2013 roku,
Chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.
W niektórych krajach czeka
ich kara za sam fakt noszenia
krzyża. Dziś, w dwudziestym pierwszym wieku, nasz
Kościół jest Kościołem męczenników, tych, którzy powtarzają za Piotrem i Janem:
„Nie możemy milczeć o tym,
co widzieliśmy”. To właśnie
daje nam siłę, siłę potrzebną do dawania świadectwa
życia i wiary, darów, które
otrzymaliśmy, które każdy
człowiek dostał od Boga.
Na podst. Report 2013 on Intolerance against Christians in
Europe oprac. MS

Światowy Dzień Uchodźcy
Światowy Dzień Uchodźcy,
obchodzony 20 czerwca,
został ustanowiony przez
Organizację Narodów
Zjednoczonych 4 grudnia
2001 r. Problem uchodźstwa jest ponadczasowy,
ale szczególne nasilenie
tego procesu miało miejsce
w XX w., co spowodowane
było licznymi wojnami,
prześladowaniami etnicznymi i zmianami granic.
Pierwsze uregulowania
prawne dotyczące uchodźców pojawiły się po I wojnie światowej.
W 1921 r. powstał Urząd
Wysokiego Komisarza
ds. Uchodźców Ligi Narodów, którego pierwszym zwierzchnikiem
został Fridtjof Nansen,
polarnik, działacz społeczny, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
w 1922 r. Zajmował się on
m.in. repatriacją jeńców
po wojnie i problemem
bezpaństwowców. Po II
wojnie światowej powstała przy ONZ Międzynarodowa Organizacja
Uchodźców (International
Refugees Organization –
IRO) – 1946 r., zastępując
Organizację Narodów
Zjednoczonych do Spraw
Pomocy i Odbudowy
(1943-1947). W 1951 r.
ustanowiono Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców (United Nations High Commissioner
for Refugees – UNHCR).

Jest to dzisiaj jedna z najważniejszych organizacji
zajmujących się problemami uchodźców. Ma za
zadanie prowadzić i koordynować działania międzynarodowe na rzecz ochrony
uchodźców i rozwiązywać
ich problemy na całym
świecie. Ponadto, koordyŹródło nr 25 (22.06.2014) nuje działania humanitarne

w ramach trzech sektorów
(tzw. klasterów) odpowiedzialnych za: 1) zarządzanie
obozami dla uchodźców, 2)
zapewnienie schronienia
poszkodowanym w wyniku
złożonych kryzysów oraz
3) ochronę podczas prowadzonych działań humanitarnych. Podstawowym aktem
regulującym status prawny
uchodźców jest Konwencja
Genewska z 28 lipca 1951
r., która z drobnymi poprawkami obowiązuje do
dziś. W jej świetle „uchodźcą jest osoba, która żywi
uzasadnioną obawę przed
prześladowaniem z powodu
swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do
określonej grupy społecznej
lub poglądów politycznych,
znajduje się poza terytorium
kraju, którego jest obywatelem i - z powodu tych obaw
- nie chce lub nie może
do tego kraju powrócić”.
W 1967 roku zapisy konwencji uzupełnione zostały
o tzw. protokół nowojorski,
który zniósł dotychczasowe ograniczenia czasowe
i geograficzne w przyznawaniu statusu uchodźcy
(wg konwencji genewskiej
mogły się o niego ubiegać osoby zamieszkujące
Europę, i które zmuszone
były do ucieczki w wyniku
wydarzeń przed 1 stycznia
1951 r.).
Każdego roku za sprawą
wojen, reżimów totalitarnych, kataklizmów, prześladowania ze względu na rasę,
religię, poglądy polityczne,
na całym świecie setki tysięcy osób wbrew swojej woli
musi opuścić dom i szukać
schronienia w innym miejscu. Uchodźcy stanowią
wyjątkową grupę ludzi,
gdyż nie są to bowiem osoby
migrujące dobrowolnie, nie
wyjeżdżają ze swojego kraju
dokończenie na str. 17
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Światowy Dzień Uchodź- rzecz dzieci jest UNICEF.
cy
Organizuje ratujące życie
szczepienia, buduje szkoły,
dokończenie ze str. 16
dostarcza wodę, żywność
w celu realizacji planowane- i inne środki potrzebne do
go wyjazdu, nie traktują tego życia w miejsca klęski hujako możliwości rozwoju, manitarnej. Aby zapewnić
zdobycia wiedzy, umiejęt- dzieciom bezpieczeństwo,
ności, doświadczenia czy monitoruje ich życie, wskaprzeżycia niezapomnianych zuje na najważniejsze zaprzygód. To osoby, które są grożenia (np. handel dziećzmuszone do opuszczenia mi, przemoc seksualną).
swojego dotychczasowego Stara się, aby wszystkie
miejsca zamieszkania z po- dzieci były zidentyfikowane
wodu strachu o to, co mają i zarejestrowane, gdyż zanajcenniejsze - zdrowie i ży- pobiega to ich wykorzystycie. We własnym państwie waniu. UNICEF dba o jak
nie mają zagwarantowanego najszybsze zorganizowapoczucia bezpieczeństwa, nie tymczasowych miejsc
nie mają zapewnionych nauki, ponieważ szkoła,
podstawowych praw czło- nawet taka zorganizowana
wieka. Przyjeżdżają do nowego, nieznanego kraju,
zazwyczaj nic o nim nie
wiedząc, nie znając języka,
ludzi, kultury, uwarunkowań, obyczajów, norm,
procedur, obowiązującego
prawa. Prawie zawsze nic
nie posiadają, z pominięciem szeregu tragicznych
doświadczeń, niezliczo- tymczasowo, w obozie dla
nych urazów psychicznych uchodźców, jest miejscem,
i fizycznych, których nie gdzie dziecko czuje się
jesteśmy sobie w stanie bezpiecznie, łatwiej mu mówyobrazić. Są to ludzie wić o swoich problemach,
zmuszeni zacząć całkowi- może spotykać się i bawić
cie nowe życie, w zupełnie z rówieśnikami. Szkoła,
odmiennej, obcej, często w takim przypadku jest nie
przerażającej rzeczywisto- tylko miejscem nauki, ale
ści. Wymaga to znalezienia również miejscem rehabinowej pracy, zapisania dzie- litacji, gdzie zapewniania
ci do szkoły, ubezpieczenia jest pomoc psychologiczna.
zdrowotnego, co staje się Emigrantom, a szczególnie
celem praktycznie niemoż- dzieciom najbardziej doliwym do wykonania.
skwierają drastyczne wspomnienia z wojny, ucieczka
Wśród uchodźców jest gru- z kraju, rozdzielenie z ropa dużo bardziej narażona na dziną, samotność, tęsknota
przemoc, wykorzystywanie za bliskimi, a także niepewseksualne, głód i choroby. ność jutra i ciągłe poczucie
Są to dzieci, w dramatycz- braku bezpieczeństwa.
nych nieraz okolicznościach
oddzielane od rodziców, Z drugiej strony, jako najpozostawiane bez opieki. większy problem, z którym
Zagubione w obcym i nie- borykają się organizacje poprzyjaznym świecie, gdzie magające uchodźcom możsprawy dorosłych brutalnie na wskazać brak zrozumieprzerwały ich dzieciństwo. nia ze strony mieszkańców.
Dla niektórych obóz dla Uchodźcy są postrzegani
uchodźców jest jedynym w sposób stereotypowy, wymiejscem jakie znają. Or- wołują złe skojarzenia. Luganizacją, która działa na dzie postrzegają uchodźców

jako zwykłych imigrantów
– a ci nie cieszą się akceptacją społeczeństwa. Brakuje
woli pomocy i zrozumienia sytuacji przybyszów.
W Polsce status uchodźcy
otrzymuje znikomy procent
osób, które składają wniosek w tej sprawie, a programy integracyjne dla tych,
którzy pomyślnie przejdą
procedurę ws. nadania statusu uchodźcy nie wystarczają, by umożliwić im godne
życie w Polsce.
Procedury takie trwają rok to za krótko, aby nauczyć się
porządnie języka polskiego, aby nauczyć się orientowania na rynku pracy.
Po zakończeniu programu
integracyjnego uchodźca
jest praktycznie bezbronny
i bardzo słabo przygotowany, by normalnie zacząć żyć
w Polsce. Otrzymując status
uchodźcy, cudzoziemiec
nabywa szereg praw, jak
prawo do bezterminowego
pobytu, do pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, do świadczeń pomocy
społecznej, ubezpieczeń
zdrowotnych, podróżowania
za granicę itd. Jednak takich
osób nie jest zbyt wiele, jeśli
weźmiemy pod uwagę ilość
złożonych wniosków i osób,
które otrzymały status. Według danych UDSC (Urząd
ds. Cudzoziemców) w 2005
roku na ok. 3000 złożonych
wniosków (ok. 7 tys. osób),
status przyznano tylko 312
osobom.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP regularnie
wspiera działania humanitarne na rzecz uchodźców
w krajach rozwijających się.
Corocznie dokonuje wpłaty
mającej na celu dofinansowanie działalności Agendy
NZ ds. Pomocy Uchodźcom
Palestyńskim na Bliskim
Wschodzie (UNRWA).
W 2011 r. udzieliło wsparcia finansowego dla operacji
humanitarnych UNHCR
w Libii (ok. 1 mln PLN)

oraz w Sudanie Południowym (ok. 1,1 mln PLN).
W tym samym roku, za
pośrednictwem Fundacji
Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej zrealizowano ze środków MSZ
projekt humanitarny o wartości 0,5 mln PLN na rzecz
uchodźców somalijskich
cierpiących wskutek klęski
głodu w ich kraju. Na prośbę
UNHCR Polska zorganizowała także szkolenie dla
przedstawicieli władz tunezyjskich oraz Tunezyjskiego
Czerwonego Półksiężyca na
temat budowania narodowego systemu opieki nad
uchodźcami.
W 2012 r. MSZ sfinansowało dwa projekty na
rzecz uchodźców syryjskich
w Jordanii i Libanie o łącznej wartości ponad 1,7 mln
PLN. Projekty realizowane
były przez Caritas Polska
i Fundację Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej.
Przebywający w Polsce
imigranci bez względu
na przynależność religijną otrzymują za pośrednictwem Caritas pomoc materialną i prawną. Chociaż
tylko niecałe 4% imigrantów to katolicy, wszyscy
oni mogą liczyć na opiekę
duszpasterską Kościoła.
W parafiach coraz częściej
sprawowane są Msze św.
w językach obcych. Caritas
Polska stworzyła program
pomocy cudzoziemcom.
Obecnie działają cztery biura pomocy dla migrantów
i uchodźców: w Białymstoku i Lublinie, związane z tamtejszymi Caritas
diecezjalnymi, a także
w Zgorzelcu - działające przy Caritas Diecezji
Legnickiej i w Słubicach,
prowadzone przez Caritas
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Są one odpowiedzialne za udzielanie cudzoziemcom, którzy znaleźli się
w Polsce, kompleksowej
dokończenie na str. 18
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Światowy Dzień Uchodźcy siejsze ruchy migracyjne
stanowią największe w cadokończenie ze str. 17
łych dziejach zjawisko przepomocy socjalnej, prawnej mieszczania się osób, jeśli
i psychologicznej. Projekt nie ludów. Wędrując razem
współfinansowany jest ze z migrantami i uchodźcami,
środków Europejskiego Fun- Kościół stara się zrozumieć
przyczyny leżące u źródeł
duszu Uchodźczego.
Kościół Katolicki obchodzi migracji, a także pracować
Dzień Migranta i Uchodźcy nad przezwyciężeniem ich
w drugą niedzielę po uroczy- negatywnych skutków oraz
stości Objawienia Pańskiego. ukazywać ich pozytywne
„Jest on pomyślany jako od- efekty dla wspólnot, z któpowiednia okazja dla pobu- rych pochodzą migranci, dla
dzenia wspólnot chrześcijań- tych, w których przebywają
skich do odpowiedzialności czasowo, i docelowych”.
wobec braci migrantów oraz
do obowiązku współdziała- Liczbę migrantów w całym
nia w rozwiązywaniu ich róż- świecie szacuje się na ok.
norakich problemów” - czy- 200 mln, w tym najwięcej tamy w instrukcji Papieskiej 56 mln -w Europie. Drugie
Rady ds. Duszpasterstwa miejsce zajmuje Azja - 50
Migrantów i Podróżujących mln, a trzecie - Ameryka
z 1978 r., która zachęca do Północna, gdzie jest ich 41
regularnego obchodzenia milionów. Krajem mającym
najwyższą w skali światowej
Dnia Migranta.
W Orędziu na Światowy liczbę migrantów są Stany
Dzień Migranta i Uchodź- Zjednoczone. Jest ich tam 35
cy 19 stycznia 2014 roku mln i pochodzą z 40 różnych
papież Franciszek tak ujął krajów, w tym najwięcej - bo
istotę migracji: „Migranci aż 9 mln - z Meksyku. Poli uchodźcy nie są pionkami na skich migrantów jest w USA
szachownicy ludzkości. Są to prawie pół miliona. Chodzieci, kobiety i mężczyźni, ciaż wojny, prześladowania
którzy opuszczają bądź są i terror to najbardziej tragiczzmuszeni do opuszczenia ne przyczyny, dla których
swoich domów z różnych ludzie opuszczają swój dom
powodów, którzy mają takie rodzinny i ojczyznę w posamo słuszne pragnienie, by szukiwaniu lepszego bytu, to
umieć więcej, by mieć wię- również liczną rzeszę stanocej, ale przede wszystkim, by wią też ci, którzy migrują ze
więcej być. Wstrząsająca jest względów ekonomicznych,
liczba osób, które emigrują naukowych, rodzinnych czy
z jednego kontynentu na zdrowotnych.
Danuta Berezowska
drugi, jak również tych, które
opr. na podst.: www.udsc.gov.pl,
przemieszczają się wewnątrz www.brewiarz.pl, www.radiomaryja.pl,
własnych krajów bądź regiowww.msz.gov.pl, www.refugee.pl
nów geograficznych. Dzi-

Schyłek czy wiosna?
„Czy Europa jest jeszcze
kontynentem chrześcijańskim, czy też sekularyzacja
i islam zaczynają tę dominację podważać?” - zastanawiali się w przytaczanym
przez KAI raporcie analitycy z niemieckiej agencji
katolickiej KNA. Niemcom
wyszło, że wciąż jeszcze
jest. Pytanie tylko jak długo

jeszcze i czy jest możliwe
odwrócenie fali sekularyzacji
i islamizacji. Przyjrzyjmy
się zgromadzonym przez
KNA interesującym danym,
dotyczącym jednak nie całej Europy, ale samej Unii
Europejskiej i nie zapominajmy, że od ilości znacznie
ważniejsza jest jakość, czyli
religijna gorliwość.

Katolicy
Największą wspólnotą religijną Europy jest Kościół katolicki. Według stanu
z 2011 roku liczy on 273
miliony wiernych, skupiając
w swych szeregach ok. 54
procent mieszkańców Unii
Europejskiej.
Do tego oczywiście należałoby doliczyć katolików chorwackich, zwiększających
ogólną liczbę o 3,7 mln.
Protestanci
Protestanci, czyli niemal
wszystkie Kościoły luterańskie, reformowane i metodystyczne z całej Europy,
wchodzące w skład Wspólnoty Kościołów Protestanckich w Europie (CPCE),
to ponad pięć razy mniejsza
liczba, wynosząca ok. 50
mln wiernych. Do tej grupy
należy jeszcze doliczyć ok.
26 mln wiernych Kościoła
anglikańskiego w Wielkiej
Brytanii.
Prawosławni
Trzecim - po katolikach
i protestantach - wyznaniem w Unii Europejskiej są
prawosławni. W UE działa
osiem samodzielnych (autokefalicznych) Kościołów:
w Rumunii, Bułgarii, na
Cyprze, w Grecji, Finlandii,
Polsce, Estonii, w Czechach
i Słowacji. Wyznawcy prawosławia stanowią większość w takich krajach Europy Południowo-Wschodniej
jak Rumunia, Bułgaria, Grecja i Cypr.
Agencja KNA nie oszacowała tego, ale biorąc pod uwagę
procentowe dane dotyczące
liczby wyznawców prawosławia w poszczególnych
krajach Europy wynosić ona
może ok. 34-35 mln osób
(według szacunków hb).
W UE żyją też członkowie
innych Kościołów tradycji
prawosławnej, ale o ich dokładnej liczbie brak danych.
Muzułmanie
Szacunkowo w UE żyje co
najmniej 13 milionów muzułmanów, choć według Centralnej Rady Muzułmanów
w Niemczech jest ich nawet
22 miliony. Sześć milionów
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mieszka we Francji, w Niemczech 4-6 milionów (według
Archiwum Islamu 4,4 mln),
w Wielkiej Brytanii 2,7 mln
muzułmanów. Duża wspólnota muzułmańska mieszka
też w Holandii. Wprawdzie
oficjalne dane z 2008 roku
mówią o 825 tysiącach, to
obecnie liczba ta jest o wiele
wyższa.
Żydzi, hiduiści i sikhowie
Żydzi stanowią niewielką
grupę wyznaniową w Unii
Europejskiej. Największa
ich wspólnota (pół miliona) mieszka we Francji,
większość z nich w Paryżu.
W Wielkiej Brytanii żyje ok.
300 tysięcy żydów, w Niemczech - 101 tys., choć według
niektórych szacunków liczba
ta może być dwukrotnie
wyższa. Wielka Brytania jest
też ojczyzną największych
w UE skupisk hinduistów
(817 tys.) i sikhów (423 tys.)
oraz buddystów (od jednego
do czterech milionów).
Bezwyznaniowcy
Liczbowy wzrost odnotowali
tzw. bezwyznaniowcy, a więc
ludzie, którzy nie należą do
żadnej wspólnoty religijnej.
UE nie dysponuje jednak
danymi na temat wielkości
tego zjawiska; przyjmuje
się, że stanowią oni 15-17
procent ludności (czyli ok.
76-80 mln - przyp. hb).
Rzecz jasna, to że ludzie
należą do wspólnot religijnych, nie oznacza wcale, że
są osobami praktykującymi - co oczywiście zawyża
w pewien sposób podane
wyniki (uczciwiej byłoby
zaliczyć ich wszakże do
bezwyznaniowców!).
Reasumując i podliczając (i szacując dla równego rachunku liczbę żydów
i hinduistów na równy milion) - chrześcijan w UE jest
zatem ok. 388 milionów,
przy owych 76-80 milionach
bezwyznaniowców i 16,528,5 przedstawicieli wyznań
niechrześcijańskich.
Na podst inf. KAI
i własnych oprać, hb
Źródło nr 24 (15.06.2014)
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06.07.91 – Jerzy i Dorota N.
06.07.02 – Rafał i Aneta H.
06.07.02 – Daniel i Anna K.
06.07.08 – Daniel i Paulina B.
07.07.01 – Maciej i Agnieszka S.
07.07.04 – Maciej i Aneta M.
07.07.07 – Radosław i Magdalena G.
08.07.00 – Tomasz i Ewelina W.
08.07.00 – Artur i Joanna Z.
08.07.00 – Jan i Monika D.
08.07.06 – Stanisław i Katarzyna F.
08.07.08 – Marek i Dorota Z.
09.07.11 – Grzegorz i Iwona D.
10.07.82 – Jan i Maria Sz.
10.07.93 – Krzysztof i Maria N.
11.07.87 – Bogusław i Wioletta D.
11.07.87 – Piotr i Jolanta K.
11.07.92 – Mariusz i Dorota K.
11.07.98 – Bartłomiej i Marzena K.
12.07.97 – Krzysztof i Dorota K.
12.07.08 – Grzegorz i Agnieszka K.
11.07.09 – Jan i Agnieszka Sz.
12.07.08 – William i Anna B.
13.07.96 – Mariusz i Monika M.
14.07.01 – Stanisław i Marzena K.
14.07.07 – Łukasz i Anna P.
14.07.07 – Konrad i Elżbieta K.
15.07.95 – Waldemar i Lidia N.
15.07.00 – Jacek i Agnieszka Sz.
15.07.00 – Piotr i Magdalena N.
16.07.95 – Marian i Łucja W.
16.07.05 – Marcin i Aneta D.
17.07.93 – Marek i Małgorzata B.
17.07.99 – Krzysztof i Dorota J.
17.07.99 – Grzegorz i Renata T.
17.07.99 – Dariusz i Jolanta H.
18.07.98 – Dariusz i Elżbieta D.
18.07.98 – Daniel i Honorata K.
18.07.09 – Tomasz i Iwona G.
18.07.09 – Jacek i Sylwia K.
19.07.97 – Andrzej i Iwona S.
20.07.02 – Artur i Anna Ś.
20.07.02 – Mariusz i Paulina Z.
21.07.01 – Paweł i Lucyna R.
21.07.07 – Sylwester i Urszula P.
22.07.95 – Jacek i Renata R.
22.07.06 – Andrzej i Magdalena G.
23.07.83 – Mariusz i Marta P.
23.07.94 – Marek i Barbara S.
24.07.04 – Ryszard i Magdalena W.
24.07.10 – Łukasz i Kinga G.
24.07.10 – Grzegorz i Anna W.
24.07.10 – Tomasz i Sabina T.
25.07.09 – Marcin i Joanna H.
26.07.97 – Mariusz i Joanna S.
26.07.97 – Krzysztof i Jadwiga Cz.
26.07.03 – Łukasz i Dominika B.
26.07.03 – Tomasz i Bogumiła Z.
27.07.86 – Roman i Danuta W.
27.07.86 – Henryk i Stanisława K.
27.07.91 – Edward i Joanna K.
27.07.96 – Dariusz i Monika T.
27.07.13 – Marcin i Dorota Ł.
28.07.90 – Andrzej i Iwona G.
28.07.01 – Grzegorz i Marta W.
28.07.07 – Adam i Anna S.
28.07.07 – Krzysztof i Katarzyna S.
28.07.12 – Krzysztof i Dominika P.
29.07.95 – Zbigniew i Bernadetta K.
30.07.94 – Krzysztof i Beata J.

31.07.86 – Bogdan i Ewa M.
31.07.93 – Krzysztof i Małgorzata F.
01.08.87 – Jerzy i Barbara S.
02.08.97 – Damian i Elżbieta W.
02.08.03 – Zbigniew i Monika Z.
03.08.91 – Andrzej i Katarzyna H.
03.08.96 – Robert i Katarzyna M.
03.08.02 – Grzegorz i Agnieszka J.
04.08.84 – Andrzej i Alicja W.
04.08.01 – Grzegorz i Alicja S.
04.08.04 – Ryszard i Zofia B.
04.08.07 – Piotr i Barbara G.
04.08.12 – Sebastian i Sylwia S.
05.08.95 – Mirosław i Halina L.
05.08.00 – Grzegorz i Jadwiga B.
05.08.06 – Tomasz i Jolanta L.
05.08.06 – Kazimierz i Marta B.
06.08.94 – Wojciech i Dorota N.
06.08.11 – Grzegorz i Jagoda P.
07.08.93 – Piotr i Małgorzata M.
07.08.99 – Rafał i Agnieszka Ś.
07.08.04 – Radosław i Małgorzata B.
07.08.04 – Paweł i Joanna R.
07.08.10 – Piotr i Magdalena K.
08.08.92 – Marek i Anna H.
08.08.09 – Mariusz i Dorota K.
08.08.09 – Wojciech i Barbara Z.
08.08.09 – Paweł i Barbara S.
09.08.03 – Rafał i Marzena B.
09.08.08 – Marcin i Agata P.
09.08.08 – Tomasz i Magdalena M.
10.08.13 – Mateusz i Bernadeta G.
11.08.07 – Maciej i Karolina G.
11.08.12 – Bartłomiej i Joanna B.
12.08.95 – Henryk i Renata Z.
12.08.95 – Wacław i Anna N.
12.08.00 – Raphael i Sylwia M.
12.08.06 – Dariusz i Justyna J.
12.08.06 – Witold i Monika R.
13.08.94 – Jacek i Małgorzata L.
13.08.05 – Grzegorz i Monika A.
13.08.05 – Waldemar i Anna P.
13.08.05 – Bogusław i Agnieszka W.
13.08.05 – Dariusz i Ksenia Ch.
13.08.11 – Maciej i Agnieszka J.
14.08.82 – Alfred i Maria F.
14.08.99 – Piotr i Aurelia T.
14.08.04 – Tomasz i Anna M.
14.08.04 – Radosław i Izabela L.
15.08.98 – Tomasz i Agnieszka K.
15.08.09 – Jacek i Agnieszka G.
15.08.09 – Tomasz i Magdalena P.
15.08.09 – Mariusz i Katarzyna C.
16.08.09 – Rafał i Katarzyna B.
17.08.96 – Jan i Aneta K.
17.08.96 – Paweł i Aneta S.
17.08.02 – Andrzej i Iwona W.
18.08.84 – Jerzy i Alina Ś.
18.08.84 – Kazimierz i Stanisława Ch.
18.08.90 – Edwin i Agnieszka G.
18.08.01 – Piotr i Barbara R.
18.08.07 – Francesco i Aneta R.
18.08.07 – Mark i Sylwia W.
19.08.89 – Paweł i Małgorzata W.
19.08.89 – Kazimierz i Alicja P.
19.08.95 – Piotr i Małgorzata S.
19.08.95 – Zbigniew i Małgorzata K.
19.08.00 – Ireneusz i Bożena S.
19.08.06 – Grzegorz i Katarzyna K.
19.08.06 – Stanisław i Monika K.
19.08.06 – Mariusz i Iwona T.
20.08.83 – Waldemar i Renata U.
20.08.90 – Stanisław i Elżbieta T.
20.08.05 – Jakub i Ewa S.
20.08.11 – Piotr i Wioletta M.
20.08.11 – Krzysztof i Ewelina K.
21.08.99 – Bartłomiej i Monika G.
21.08.99 – Dariusz i Wioletta L.
21.08.99 – Piotr i Bernadetta Ł.
21.08.04 – Dariusz i Dorota Sz.
21.08.04 – Dominik i Agnieszka S.
21.08.10 – Andrzej i Katarzyna K.
21.08.10 – Krystian i Magdalena D.

21.08.10 – Paweł i Monika S.
22.08.87 – Mariusz i Halina P.
22.08.87 – Andrzej i Dorota K.
22.08.92 – Roman i Barbara M.
22.08.09 – Sławomir i Aneta W.
23.08.86 – Tadeusz i Czesława Ś.
23.08.97 – Waldemar i Ewa F.
23.08.03 – Piotr i Anna P.
23.08.03 – Paweł i Monika C.
23.08.03 – Artur i Joanna K.
23.08.08 – Mateusz i Barbara S.
24.08.85 – Janusz i Jolanta O.
24.08.02 – Grzegorz i Iwona D.
25.08.90 – Maciej i Elżbieta Z.
26.08.89 – Andrzej i Danuta P.
26.08.95 – Grzegorz i Barbara P.
26.08.00 – Marek i Edyta D.
26.08.00 – Jarosław i Iwona K.
26.08.00 – Jarosław i Agata Ł.
26.08.00 – Paweł i Aneta T.
26.08.06 – Łukasz i Katarzyna P.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
26.08.06 – Grzegorz i Anna Ż.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
27.08.94 – Wojciech i Małgorzata P.
27.08.94 – Wojciech i Beata C.
27.08.11 – Daniel i Emilia B.
28.08.99 – Maksymilian i Małgorzata W.
28.08.99 – Mariusz i Barbara W.
28.08.10 – Marcin i Anna K.
28.08.11 – Bogdan i Marta K.
30.08.97 – Paweł i Aneta Sz.

16.07.05 – Ryszard Skiba
02.07.06 – Maria Rokosz
22.07.06 – Zofia Nahorniak
25.07.06 – Felicja Krawczuk
28.07.06 – Anna Szczepaniak
30.07.06 – Tadeusz Podgórski
04.07.07 – Irena Janowska
16.07.08 – Julian Moskowiak
24.07.08 – Leonarda Sek
08.07.09 – Władysława Strzębała
28.07.09 – Zygmunt Barański
07.07.10 – Edmund Nowakowski
11.07.10 – Jakub Mróz
28.07.10 – Stanisława Łoza
01.07.11 – Krzysztof Adamek
04.07.11 – Stanisław Kanclerz
04.07.11 – Janina Kogut
15.07.11 – Maria Krech
19.07.11 – Andrzej Legeny
16.07.12 – Włodzimierz Gliniany
29.07.12 – Jan Tomaszewski
01.07.13 – Władysław Kardasiński
06.07.13 – Maria Wysocka
02.08.82 – Irena Dziembaj
05.08.82 – Genowefa Wawro
02.08.83 – Stanisława Hudycz
25.08.83 – Andrzej Sęk
07.08.85 – Stefania Trojniak
13.08.85 – Władysław Nowakowski
16.08.87 – Roman Bender
02.08.88 – Franciszek Szeliga
09.08.88 – Paweł Brzeziński
02.08.90 – Marian Barański
w rocznicę śmierci:
06.08.90 – Ludwik Sieczka
30.06.07 – Janina Olszańska
14.08.92 – Stefania Czerkas
29.06.13 – Zdzisław Welc
04.08.93 – Julianna Kaźmierczak
30.06.13 – Zofia Poczekajło
05.08.93 – Józef Łuc
24.07.83 – Józef Jasiewicz
11.08.93 – Kazimierz Ziółkowski
07.07.84 – Władysław Warański
03.08.94 – Edward Bondar
12.07.84 – Bronisława Drapała
23.08.94 – Waleria Rech
14.07.85 – Stanisław Dąbrowski
30.08.94 – Bolesław Kondycki
16.07.85 – Genowefa Nałęcz-Ga- 05.08.95 – Marianna Jucha
lewicz
09.08.95 – Stanislaw Kądziołka
23.07.85 – Bronisława Keryluk
26.08.95 – Zdzisław Goleniowski
21.07.88 – Ludwika Sypień
26.08.95 – Jerzy Korzeń
28.07.89 – Antoni Czepiel
10.08.96 – Anna Szalawa
30.07.89 – Maria Knap
10.08.97 – Ryszard Kos
29.07.89 – Jan Iwański
16.08.98 – Maria Kasperska
05.07.91 – Jan Pawełek
17.08.98 – Witold Kołodziej
07.07.91 – Katarzyna Bobel
17.08.98 – Łukasz Budziński
03.07.92 – Zofia Gumińska
01.08.00 – Ryszard Brodowicz
21.07.93 – Zofia Dubanik
08.08.00 – Tadeusz Zmysłowski
26.07.93 – Elżbieta Stokłosa
15.08.00 – Maria Nowacka
26.07.93 – Kazimierz Kapera
19.08.01 – Janina Kalińska
29.07.93 – Władysław Kaczorowski 03.08.02 – Franciszek Kaliński
02.07.94 – Marian Benderz
06.08.02 – Henryk Ostrowski
08.07.94 – Stanisław Cetnar
25.08.02 – Zdzisław Rzepa
14.07.94 – Stefania Rychtyk
03.08.03 – Edward Cerlich
17.07.94 – Zofia Kalińska
14.08.03 – Józef Musiała
04.07.95 – Franciszka Balicka
30.08.04 – Mieczysław Frankowski
09.07.95 – Zofia Bąk
05.08.05 – Bronisława Brzezińska
24.07.95 – Józef Cyrul
18.08.06 – Zenon Barszcz
26.07.95 – Julian Madejski
21.08.06 – Kazimierz Jasiński
29.07.95 – Stefania Stusik
24.08.06 – Janina Jabłońska
18.07.97 – Katarzyna Szwed
07.08.07 – Mirosław Dunicz
24.07.97 – Stanisław Gach
07.08.07 – Jerzy Pietruszewski
27.07.97 – Zdzisława Korecka
23.08.07 – Danuta Karpińska
14.07.98 – Jan Podgórski
26.08.07 – Konstancja Bejnarowicz
27.07.98 – Eugenia Sieczka
20.08.08 – Danuta Zborowska
21.07.99 – Tadeusz Sypek
04.08.09 – Władysław Stanasiuk
26.07.99 – Eugeniusz Strus
09.08.09 – Henryk Babiś
27.07.99 – Zygmunt Drozd
14.08.09 – Anna Wlazło
12.07.99 – Władysław Korzeń
19.08.09 – Franciszek Sudoł
07.07.00 – Marek Ziemkiewicz
21.08.09 – Lesław Kulpa
07.07.00 – Dominik Knap
22.08.09 – Ryszard Chmielowicz
15.07.00 – Wacław Hiner
12.08.10 – Janina Baster
09.07.02 – Amelia Korzeń
06.08.11 – Anna Borusowska
24.07.03 – Jerzy Kurzepa
08.08.11 – Emilia Brzezińska
08.07.04 – Jadwiga Ciszewska
14.08.11 – Jan Kuzia
09.07.04 – Jan Pieńkowski
09.08.12 – Anna Serwońska
25.07.04 – Maria Haloszka
22.08.12 – Stanisław Rybka
25.07.04 – Kazimierz Kałętek
25.08.12 – Michał Kuczek
27.07.04 – Stanisława Głąb
09.08.13 – Zofia Brodowicz

Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 29 VI 14 GRUPA II
Niedziela 6 VII 14 GRUPA I

Ogłoszenia parafialne

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża XVI św. Klary
- p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
PONIEDZIAŁEK – Dzieło Pomocy
Duszom Czyśćcowym + Dzieło
Pomocy Powołaniom
WTOREK – Krąg I św. Wojciecha +
Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
ŚRODA – Krąg II - św. Marka + Krąg
IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
CZWARTEK – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII Jana
Vianney’a
PIĄTEK – KSM
SOBOTA – OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

14.06.2014 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 11-25. Sprzątali i ofiara: Nikt
nie przyszedł.
16.06.2014 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 26-35. Sprzątali i ofiara: Nikt
nie przyszedł.

Dyżur do sprzątania Kościoła
Data
30 VI 14
5 VII 14
7 VII 14
12 VII 14
14 VII 14
19 VII 14
21 VII 14
26 VII 14
28 VII 14
2 VIII 14
4 VIII 14
9 VIII 14
11 VIII 14
16 VIII 14
18 VIII 14
23 VIII 14
25 VIII 14
30 VIII 14
1 IX 14

Blok /ulica
os. Słoneczne
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
9
9
os. 1000-lecia
1
2
3
4
5

Mieszk.
86 - 95
1 - 10
11 - 25
26 - 35
36 - 50
51 - 60
61 - 75
76 - 85
86 - 95
1 - 15
16 - 30
31 - 45
1 - 16
17 - 32
1 - 18
1 - 15
1 - 18
1 - 26
1 - 28

Zapowiedzi przedślubne
Mateusz Marcin BRUDNIAK
s. Janusza i Iwony
zam. Jarosław, ul. 3 Maja
Justyna Iwona PICH
c. Wacława i Beaty
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Dziękujemy za ofiarę na kwiaty do
ołtarza na Boże Ciało:

os. Kombatantów bl. 10 - 40 zł.

1. Dzisiaj o godz. 17:00 nabożeństwo czerwcowe i koronka do
Bożego Miłosierdzia. Na wakacjach tradycyjnie przed Mszą św.
wieczorną o 17.40 będzie Nabożeństwo Adoracyjne z Koronką
do Bożego Miłosierdzia.
2. Dziś Uroczystość św. Piotra
i Pawła. Modlimy się w intencji
Kościoła i Ojca Świętego, który
jest następcą św. Piotra.
3. Dzisiejsza taca przeznaczona
jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
4. W poniedziałek zakończenie
nabożeństw czerwcowych.
5. W tym tygodniu pierwszy
czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W pierwszy czwartek modlimy się
o powołania kapłańskie. W piątek
rano odwiedziny u chorych, po
południu spowiedź św. od godz.
16.00. W sobotę na nabożeństwie
wieczornym błogosławieństwo
matek oczekujących potomstwa.
6. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
30 VI 14 (poniedziałek wieczorem)
os. Słoneczne bl. 3 m. 86-95 oraz
5 VII 14 (sobota rano) os. Słoneczne bl. 4 m. 1-10.
8. Ks. Stanisław Dyndał w czasie
wakacji organizuje dwa obozy
dla dzieci i młodzieży. Chętnych
do wyjazdu prosimy o osobisty
kontakt z ks. Stanisławem - nr
telefonu znajduje się na plakacie.
9. W czasie wakacyjnego wypoczynku prosimy rodziców o zwrócenie uwagi na problem uczęszczania dzieci do kościoła. Warto

wyposażyć dzieci wyjeżdżające
na kolonie i obozy w kartki, na
których znajdzie się stwierdzenie,
że rodzice życzą sobie, aby dziecko miało możliwość skorzystania
z niedzielnej Mszy św. Gotowe formularze są umieszczone
w przedsionku kościoła.
10. Biblioteka parafialna prosi
o pilny zwrot pożyczonych książek.
11. Aktualne zapowiedzi przedślubne wywieszane będą na tablicy ogłoszeń przy kiosku.
12. Dzisiejsze wydanie gazetki
jest zwiększone, zawiera 24 kolorowych stron - dlatego cena
wynosi 2 zł.
13. Już od dzisiaj zaczynamy
przygotowywać się do kolejnej
Pieszej Pielgrzymki z Jarosławia do Jodłówki. Podobnie jak
w roku ubiegłym organizatorami
Pieszej Pielgrzymki są wszystkie
jarosławskie parafie - czyli będzie
6 osobnych parafialnych grup,
które pod swoim oznakowaniem
6 września będą oddzielnie pielgrzymowały do znanego sanktuarium Matki Bożej w Jodłówce. Po
dojściu do świętego miejsca odbędzie się wspólna uroczysta Msza
św. Będzie możliwość dojazdu
i powrotu autokarami. Szczegóły
znajdują się na plakatach. Zapisy
będą od 3 sierpnia we własnych
parafiach. Już dziś zapraszamy.
Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy miłych wakacji i polecamy
Matce Bożej.
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Niedziela 29 VI
8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

+ Kazimierz Bukowiński
(29).
+ Piotr Brzeziński - od Rodziny Osiniak.
++ Halina i Jarosław.
1) Za parafian.
2) O pomyślną operację
i szybki powrót do zdrowia.
++ Emilia, Piotr.
+ Kazimierz Kamiński (30 koniec greg.).
Poniedziałek 30 VI

7:00

18:00

+ Kazimierz Bukowiński (30
- koniec greg.).
Za cierpiące dusze w czyśćcu - int. Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.
Wtorek 1 VII

7:00

+ Mieczysław Kołcz (począt.
greg.).

18:00

+ Marian Pysiak.
Środa 2 VII

7:00

+ Mieczysław Kołcz (2).

18:00

++ Franciszka, Jan, Barbara.
Czwartek 3 VII

7:00
18:00

+ Mieczysław Kołcz (3).
++ Józef, Anna, Kazimiera
Spiradek.
Piątek 4 VII

7:00

+ Mieczysław Kołcz (4).

18:00
Sobota 5 VII
7:00

+ Mieczysław Kołcz (5).

18:00

++ Janina w 7 roczn. śmierci, Józefa, Stanisław.
Niedziela 6 VII

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00

18:00

+ Mieczysław Kołcz (6).
++ Józef, Maria, Władysław,
Maria, Teresa, Zygmunt.
++ Maria, Jan, Maria, Piotr,
z Rodziny Rokosz.
Za parafian.
++ Adela Świętoniowska
w 23 roczn. śmierci oraz
Józef, Antoni.
++ Rodzice i krewni z Rodziny Janowskich i Bartoszów.

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki Miesiąca.
Podziękowanie

Pawłowi Szczepanikowi,
Marianowi Wasiucie, Eugeniuszowi Przepłacie za prace
na rzecz Helusza.
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Chrystus Królem

Chrystus Królem
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Maciej Kowal Dawid Szczygieł

Chrystus Królem

Dobry początek zespołu
z Parafii Chrystusa Króla
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Radosna dyskoteka w deszczu
24

Chrystus Królem

Znakomity występ zespołu „Ekipa”

Recepcja

Sprawni kucharze z grilla

Chrystus Królem
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Chrystus Królem

Z „Klasycznej”
od Słowika

Sekcja krótkofalarska

Czekamy na nową szopkę

Chrystus Królem

Szkody wodne w Heluszu

27

Podstawową inwestycją parafialną w tym roku ma być
nowa szopka, w której duże figury będą z drzewa lipowego, Duży napór wód gruntowych spowodował przegnicie części
a wyrzeźbi je artysta-rzeźbiarz - Klaudiusz Nowak.
podłogi i niektórych krokwi dachowych.

Święto Straży Pożarnej - dziękujemy za duże poświęcenie w akcjach

W dniu 7 czerwca na jarosławskim Rynku odbyły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w jarosławskiej Kolegiacie pw. Bożego Ciała. Po zakończonej Mszy Św.
uczestnicy uroczystości i kompanie honorowe przemieściły się na Rynek miejski gdzie odbył się uroczysty apel.

Zakończenie katechizacji przedszkolaków
Dzieci
katechizowała
s. Imelda

16 czerwca 2014

Judo

W związku z wyjazdem ks. Stanisława do Warszawy w nowym sezonie zajęcia judo będą w piątek wieczorem i w sobotę
w ciągu dnia.
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Dyplom wdzięczności

Chrystus Królem

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu

W imieniu dzieci i Zarządu Świetlicy
charytatywno-profilaktyczno-wychowawczej
‘U Kolpinga’ składamy
serdeczne podziękowanie
za bezinteresowną i ofiarną pomoc na
rzecz świetlicy w roku szkolnym 2013/14
następującym osobom:
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak.
Pedagog wspierający. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Pomoc pedagoga. Krystyna Zygmunt, Zofia Ożyło, Barbara
Kapała, Janina Fedan, Monika Trąd. Radca prawny: Maria
Drabik. Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywały się w następujących sekcjach:
*s. taneczna: Halina Mól, *s. komputerowa: Sławomir Durski,
*s. teatralna: ks. Mateusz Berdechowski, *s. modelarska: Jacek Kruk, *s. plastyczna: Weronika Kruk,
*s. judo: ks. Stanisław Dyndał, *s. tenisa stołowego: Bogusław Czerep, *s. fotograficzna: ks. Grzegorz Gładysz,
*s. miłośników przyrody: ks. Dariusz Styrna, *s. krótkofalarska: Tomasz Mazur.
Dyżury w kuchni
G. Stępień, K. Bożyk, E. Waszczuk, J. Przyczyna, E. Mazur.
Sekcja taneczna
Zespół „Impresja”

Seniorzy coraz bardziej aktywni
Śladami świętego Jana Pawła II
Członkowie Klubu Seniora działającego w ramach Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w naszej Parafii, odbyli w dniach
13-14 czerwca pielgrzymkę śladami św. Jana Pawła II. Pielgrzymka była naszym skromnym wyrażeniem wdzięczności
za Kanonizację Największego Polaka.
W jej trakcie odwiedziliśmy Katedrę na Wawelu, gdzie Ojciec
Święty odprawił swoją msze prymicyjną. Ponadto w Krakowie - Łagiewnikach odwiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego oraz Centrum Jana Pawła II - „Nie Lękajcie Się”,
a także miejsce pracy w czasie okupacji hitlerowskiej - Solway.
Na szlaku pielgrzymki znalazła się również rodzinna miejscowość Papieża - Wadowice. Tam zwiedziliśmy Muzeum
Dom Rodzinny JP II, a także Bazylikę - miejsce chrztu Ojca
Świętego.
Na pielgrzymim szlaku znalazła się, tak bardzo umiłowana
przez JPII - Kalwaria Zebrzydowska z jej drużkami Pana
Jezusa i Matki Boskiej.
Pomimo jak widać napiętego programu i czasami niesprzyjającej aury wszyscy uczestnicy mocno przeżywali tą pielgrzymkę, a równocześnie przywieźli wiele niezapomnianych
wrażeń i wspomnień.
Elżbieta Mazur

Chrystus Królem
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Chrystus Królem

XVIII Piesza Pielgrzymka z Jarosławia do Jodłówki
(Informacje dla pielgrzymów)

1. Godziny wyjścia będą różne dla każdej grupy (grupy pilotuje
policja). Przed wyjściem wspólna modlitwa, błogosławieństwo
i pokropienie wodą święconą. Grupy wyjdą z sześciu różnych
miejsc:
6.30 – Miłosierdzie Boże - gr. św. Faustyny (kolor fiolet)
6.30 – Reformaci – gr. św. Antoniego (kolor brązowy);
(6.15 O. Dominikanie - gr. bł. Michała (kolor biały)
6.30 – Chrystus Król gr. I – gr. św. Andrzeja (kolor zielony)
6.45 – Chrystus Król gr. II – gr. św. Józefa (kolor niebieski)
7.05 – NMP KP – gr. św. Jana Pawła II (kolor żółty)
7.20 – Kolegiata - gr. św. Jana (kolor czerwony)
2. Postoje będą po 15 min: 1) lasek kidałowicki, 2) Czudowice
– sad, 3) parking przed kościołem w Rozborzu Okrągłym.
Na postojach pielgrzymi piszą kartki z prośbami, które będą
niesione w darach ofiarnych. Jak zwykle bardzo ważne będzie
sprawne wyjście na ulicę.

czek pielgrzymkowy, który jest obowiązkowy dla każdego
pielgrzyma! Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność tylko
za oznakowanych pielgrzymów.
Nad bezpieczeństwem pielgrzymów będą czuwali lekarze,
pielęgniarki i Ratownictwo Medyczne.

Pojawią się specjalnie wyznaczone osoby do kierowania
ruchem w miejscach postoju i należy im się bezwzględnie
podporządkować.
Zachęcamy, aby nie śmiecić w miejscach postoju, a ewentualne
śmieci zabrać ze sobą lub wrzucić do rozstawionych koszy.

9. Istnieje możliwość dojazdu chorych do Jodłówki – ok.
g. 12.00 wyjazd z Jarosławia
- dla pielgrzymów Parafii Chrystusa Króla z parkingu przy
Frac, a dla pozostałych z dworca PKS – tylko z wcześniej
wykupionym biletem.
- cena biletu dla chorych (kolor żółty) – 10 zł w dwie strony
Wszystkie miejsca będą siedzące. Jako pielgrzymi powinni
też posiadać znaczek pielgrzyma, który wykupuje się razem
z biletem.
10. Jak zwykle istnieje też możliwość powrotu dla pieszych
pielgrzymów:
- Pielgrzymi mogą wracać własnymi pojazdami – będą wyznaczone miejsca parkingowe, albo wcześniej zapisać się na
powrót autokarem,
- Wyjazd z Jodłówki 16.30 bilety zielone w cenie - 10 zł (miejsca
siedzące i stojące)

3. Nagłośnienie: w czasie drogi pojawia się problem niesienia
nagłośnienia. Pielgrzymi powinni chętnie i na zmianę podejmować ten trud.
Pielgrzymując staramy się nikomu nie przeszkadzać (nie kusić
niepotrzebną rozmową), ale słuchać konferencji oraz czynnie
włączyć się w modlitwę i śpiew.
4. Temat konferencji będzie związany z Rokiem Chrystusa.

5. Pamiętajmy o odpowiednim wyposażeniu na drogę: ubiory (płaszcze przeciwdeszczowe, rozchodzone buty), stołeczki
(najlepiej rybackie), jedzenie i picie! - we własnym zakresie.
6. Ruchem na drodze będą kierowały osoby z lizakami,
którym należy okazać posłuszeństwo. Na drodze zawsze
należy zachować dużą ostrożność.
7. Msza św. w Jodłówce na placu będzie o godz.15.00. Powitania wchodzących grup będą w kościele – a później czas
wolny do wspólnej Mszy św. Zachęcamy do odwiedzenia
w tym czasie cudownego źródełka, gdzie jest czysta krystaliczna
woda zdatna do picia.
- pod koniec Mszy św. na placu będzie jak zwykle dzielenie się
chlebem – z każdej grupy dwie osoby niosą chleb w darach,
a po komunii św. ten chleb rozdają na placu.
8. Wpisowe dla wszystkich wynosi - 6 zł – w tym jest zna-

11. Zapisy na zbiorowy powrót będą tylko do 2 września,
abyśmy mogli zamówić odpowiednią ilość autobusów. Przy
zapisach od razu pobierane są pieniądze i wydawane znaczki
pielgrzymkowe oraz ewentualnie odpowiednie bilety. Wszystkie
bilety mają zabezpieczenia tłoczone.
Na parkingach w Jodłówce do każdego autokaru wyznaczona
będzie specjalna osoba odpowiedzialna za sprawdzanie biletów
i wypuszczenie na trasę autokaru kiedy będzie już całkowicie
zapełniony.
Jako pielgrzymi do Świętego Miejsca powinniśmy zrobić
wszystko, aby udział był pobożny – nacechowany cierpliwością
i wielką życzliwością do drugiego człowieka, czyli do naszego
Pielgrzymkowego Brata i Siostry.

Podsumowania
sportowe 2014

Hubert Żołyniak

Juniorzy

Paweł Oziębło

PKS Kolping-Jarosław Chrystus Królem

W tylnym rzędzie od lewej stoją: Adrian Kowal, Maksymilian Mroczka, Kamil Pierzycki, Bogusław Czerep - trener. W pierwszym rzędzie od lewej: Arkadiusz Suchy, Antoni Rejterowski, Jakub Kondrat.
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Maciej Kowal Dawid Szczygieł

(26.04. Błażowa);

Hubert Żołyniak: srebrny medal w deblu (z P. Oziębło) Arkadiusz Suchy: brązowy medal drużynowo (26.04. Bła(18.05. Nowa Sarzyna); brązowy medal w mikście (18.05. żowa);
Nowa Sarzyna); brązowy medal drużynowo (26.04. Błażowa);
Młodzicy
Paweł Oziębło: srebrny medal w deblu (z H. Żołyniakiem) Jakub Kondrat: brązowy medal indywidualnie (12.04. Bła(18.05. Nowa Sarzyna); brązowy medal drużynowo (26.04. żowa); brązowy medal drużynowo (26.04. Błażowa);
Błażowa);
Antoni Rejterowski: brązowy medal drużynowo (26.04.
Maksymilian Mroczka: brązowy medal w mikście (18.05. Błażowa);
Nowa Sarzyna); brązowy medal drużynowo (26.04. Błażowa);
Skrzaty
Kadeci

Maciej Kowal: srebrny medal indywidualnie (01.06. Błażowa);

Adrian Kowal: złoty medal indywidualnie (17.05. Krosno); złoty medal w deblu (17.05. Krosno); brązowy medal Dawid Szczygieł:srebrny medal indywidualnie (14.06.
w mikście (17.05. Krosno); brązowy medal drużynowo Stalowa Wola);
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Chrystus Królem

Zespół „Impresja” z KCK

Zespół
prowadzi
choreograf
Halina Mól

