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VIII OGÓLNOPOLSKI

TYDZIEŃ BIBLIJNY
10 – 16 kwietnia 2016
pod patronatem

Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II
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Droga Światła ze św. Janem Pawłem II - Jarosław 1.04.2016
Kościół
Miłosierdzia Bożego

Mszy Ikona
św. przewodniczył
bp Stanisław Jamrozek
z cerkwi

Na schodach przed kościołem

J. Zelnik

Pierwszy przystanek był na schodach kościoła

Samorządowcy niosą lampiony

Sztandar PWSTE i Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II

Komentarz prowadził ks. prałat Andrzej Surowiec
* tekst rozważań czytał aktor Jerzy Zelnik

Chrystus Królem

„Gdy usłyszeli Ewangelię,
przyjęli chrzest w imię Pana
Jezusa” (por. Dz 19, 5). Pod
takim hasłem w dniach 1016 kwietnia 2016 r. Kościół
w Polsce przeżywa VIII
Tydzień Biblijny
Tegoroczne hasło Tygodnia
Biblijnego nawiązuje, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, do
tematu roku duszpasterskiego: „Chrzest – nowe życie
w Chrystusie”.
Przeżywamy bowiem 1050.
rocznicę Chrztu Polski.
Nasi przodkowie przez akt
przyjęcia chrztu św. przez
księcia Mieszka I zostali
włączeni w historię zbawienia, której punktem kulminacyjnym są właśnie śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa.

Umieranie Europy
Tegoroczne Triduum Paschalne
upływało w Europie pod znakiem żałoby po
zamachach terrorystycznych
w Brukseli. Bruksela to dziś
symboliczna stolica Unii Europejskiej. To tu mają swoją
siedzibę najważniejsze unijne urzędy, to tu zjeżdżają
się gromadnie przywódcy
państw europejskich. Niestety, jest to zarazem jedna
z najbardziej zislamizowanych stolic europejskich - co
jest niezwykle wymowne.
Wedle znawców tematu,
w Brukseli gromadzi się potężna grupa zradykalizowanych islamistów gotowych
do wojny religijnej. Ciekawe, że atak nastąpił właśnie
na to miasto, w którym jeszcze niedawno przywódcy
unijni głośno nawoływali do
gremialnego przyjmowania
arabskich uchodźców, potępiając kraje takie jak Węgry
czy Polska, opierające się
zasadzie kwotowego rozlokowywania imigrantów
wśród wszystkich krajów.

Europejskie miasta, w tym
belgijskie, od lat wycofują
się z oficjalnego świętowania Bożego Narodzenia czy
Wielkiej Nocy, aby „nie
urażać uczuć religijnych”
muzułmanów i ateistów.
Pod tą zasłoną kryje się
programowa ateizacja życia
publicznego w zachodniej
Europie. Ateizacja, która to-

talnie rujnuje kulturę Starego
Kontynentu, sprowadzając
ją na skraj katastrofy. Wytworzono samobójczą wręcz
nienawiść do wszystkiego,
co tradycyjnie europejskie:
do katolicyzmu i tradycji narodowych. To, co miało być
elementem przyciągającym
dokończenie na str. 4

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

I CZYTANIE: Dz 5,27b-32.40b41
Cierpienie dla imienia Jezusa
REFREN PSALMU: Sławię Cię,
Panie, bo mnie wybawiłeś.
II CZYTANIE: Ap 5,11-14
Chwała Baranka

EWANGELIA: J 21,1-14

Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom

Jezus ukazał się znowu nad
M o r z e m Ty b e r i a d z k i m .
A ukazał się w ten sposób: Byli
razem Szymon Piotr, Tomasz,
zwany Didymos, Natanael
z Kany Galilejskiej, synowie
Zebedeusza oraz dwaj inni
z Jego uczniów. Szymon Piotr
powiedział do nich: „Idę łowić
ryby”. Odpowiedzieli mu:
„Idziemy i my z tobą”. Wyszli
więc i wsiedli do łodzi, ale tej
nocy nic nie złowili. A gdy
ranek zaświtał, Jezus stanął
na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był
Jezus. A Jezus rzekł do nich:
„Dzieci, czy nie macie nic do
jedzenia?”. Odpowiedzieli
Mu: „Nie”. On rzekł do nich:
„Zarzućcie sieć po prawej
stronie łodzi, a znajdziecie”.
Zarzucili więc i z powodu
mnóstwa ryb nie mogli jej
wyciągnąć. Powiedział więc
do Piotra ów uczeń, którego
Jezus miłował: „To jest Pan!”.
Szymon Piotr, usłyszawszy,
że to jest Pan, przywdział na
siebie wierzchnią szatę, był
bowiem prawie nagi, i rzucił
się w morze. Reszta uczniów
dobiła łodzią, ciągnąc za sobą
sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko
około dwustu łokci. A kiedy
zeszli na ląd, ujrzeli żarzące
się na ziemi węgle, a na nich
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł
do nich Jezus: „Przynieście
jeszcze ryb, któreście teraz
ułowili”. Poszedł Szymon
Piotr i wyciągnął na brzeg
sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech.
A pomimo tak wielkiej ilości
sieć się nie rozerwała. Rzekł
do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów
nie odważył się zadać Mu
pytania: „Kto Ty jesteś?”,
bo wiedzieli, że to jest Pan.
A Jezus przyszedł, wziął chleb
i podał im, podobnie i rybę. To
już trzeci raz, jak Jezus ukazał
się uczniom od chwili, gdy
zmartwychwstał.
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Umieranie Europy

niewinnych ludzi.

dokończenie ze str. 3

Nie wystarczy twarda polityka wobec świata islamu.
Potrzeba nade wszystko
duchowego zmartwychwstania Europy. Inaczej Stary
Kontynent nie znajdzie duchowej (moralnej i intelektualnej) busoli i pogrąży się
w demograficznej zapaści.
Zatem w perspektywie niedługiego czasu po prostu

muzułmanów, pozwalającym na szybką integrację,
stało się przyczyną jeszcze
większej ich izolacji. Do
Europy spod znaku nowej
lewicy islamiści nie czują
nic innego poza pogardą.
Ta pogarda wyraża się między innymi w zamachach
bombowych i mordowaniu

przegra. Cóż bardziej powinno do nas przemówić
niż Święta Wielkanocne.
Szczególnie są one ważne
dla Polaków przeżywających w tych dniach 1050.
rocznicę chrztu. Naród nasz
zrządzeniem Opatrzności
ocalał z rewolucyjnej pożogi i ma ogromną szansę
zapoczątkować europejskie
odrodzenie. Powinno ono
dokonywać się zarówno

Uroczystości Katyńsko-Smoleńskie
Kaznodzieja
Ikona z cerkwi

Redaktor

Ks. Z. Suchy

Bp A. Szal

Program patriotyczny uczniów Szkoły SS. Niepokalanek

Kompanie Honorowe Wojska i Policji

w aktach typowo religijnych, jak i decyzjach moralnych: pełnej ochronie życia poczętego, małżeństwa
i rodziny. Niech ta nadzieja
duchowego zmartwychwstania zachodniego świata
towarzyszy nam w tych
poświątecznych dniach. Serdecznie tego sobie i Państwu
życzę.
prof. Mieczysław Ryba

8 kwietnia 2016

Chrystus Królem

Wieczór autorski w KCK

Tenis stołowy

Wygraliśmy najpopularniejszego
sportowca i trenera roku 2015
Za nami podsumowanie
XXVI Plebiscytu na Najlepszego - Najpopularniejszego Sportowca i Trenera
- Wychowawcę Młodzieży
Miasta Jarosławia za 2015
rok. Zwycięzcami tej edycji okazali się sportowiec
Wang Zeng Yi oraz trener

Kamil Dziukiewicz - obaj
z PKS „KOLPING” Jarosław (sekcja tenisa stołowego). 3 kwietnia na hali
sportowej MOSiR laureaci
odebrali pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody.
Burmistrza reprezentował
zastępca Dariusz Tracz.

Jerzy Zelnik

31 marca 2016
Wieczór autorski obejmował fragmenty bogatego życiorysu znanego aktora oraz
piękne recytacje kilku utworów poetyckich. Duże zaciekawienie spowodowała
zapowiedź wydania książki autobiograficznej.

Zespół Zbrucz z koncertem

Dobrze radzi sobie II liga
W miniony weekend drużyna PKS Kolping II Jarosław rozgrywała w drugiej
lidze tenisa stołowego dwa
mecze. W sobotę gospodarze podejmowali drużynę
z Nowego Targu i zgodnie
z oczekiwaniami pewnie
zwyciężyli 7:3. Punkty zdobyli: Kamil Dziukiewicz - 2,
Jakub Kuźmicz - 2, Konrad
Zieliński - 1, Łukasz Adamski - 1; debel: Zieliński/
Kuźmicz - 1.
W niedzielę rozegrano mecz
awansem gdzie PKS Kolping II podejmował mocną drużynę z Małopolski
Spektrum Karpol Słopnice.
Pamiętając ostatnią poraż-

kę w pierwszej rundzie
gospodarze wyszli mocno
zmotywowani i rządni rewanżu, co zaowocowało
wynikiem 3:1 po pierwszej
serii gier pojedynczych. Gry
deblowe wyszły na remis
i na tablicy widniał wynik 4:2 dla gospodarzy.
W drugiej i ostatniej serii
gier pojedynczych gospodarze ponownie wygrali
3:1 i cały mecz zakończył
się zwycięstwem Kolpinga
7:3. W meczu punkty zdobyli: Kamil Dziukiewicz - 2,
Konrad Zieliński - 2, Hubert
Żołyniak - 1, Jakub Kuźmicz - 1; debel: Zieliński/
Żołyniak - 1.

Zapraszamy na najbliższy mecz
Superligi tenisa stołowego

26 kwietnia g. 18.00 - Hala MOSiR

4 kwietnia w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego na Mszy św. wieczornej wystąpił zespół z Tarnopola. Soliści jak zwykle zachwycili swoim pięknym śpiewem.

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów jest czynna:
we wtorek w godz. 16.00-17.00, oraz w czwartek w godz. 17.0018.00 w sali komputerowej. Już dziś zapraszamy zarówno tych,
którzy społecznie chcą pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych,
którzy z tej pomocy będą chcieli skorzystać.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 10 IV 16 GRUPA II
Niedziela 17 IV 16 GRUPA I
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

14.03.2016 r. os. Niepodległości
bl. 1 m. 17-32. Sprzątali i ofiara:
Durska, Podolec, Adamkiewicz,
Kanclerz. Ofiara: Sroka, Grabowska. Razem – 70 zł na środki
czystości i kwiaty.
19.03.2016 r. os. Niepodległości
bl. 2 m. 1-12. Nikt nie przyszedł.
21.03.2016 r. os. Niepodległości
bl. 2 m. 13-24. Nikt nie przyszedł.
23.03.2016 r. os. Niepodległości
bl. 3 m. 1-12. Sprzątali i ofiara:
Przepłata.
26.03.2016 r. os. Niepodległości
bl. 3 m. 13-24. Sprzątali i ofiara:
Rogała + Antoś + Kuba, parafianie. Razem – 10 zł na środki
czystości i kwiaty.
29.03.2016 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 1-10. Nikt nie przyszedł.
02.04.2016 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 11-25. Sprzątali i ofiara: M.
Krużel. Ofiara: S. Majsterkiewicz, M. Józefowicz. Razem – 90
zł na środki czystości i kwiaty.
04.03.2016 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 26-35. Nikt nie przyszedł.
Zapowiedzi przedślubne
Mariusz SIEPIETOWSKI

s. Wacława i Anny
zam. Raków
Agnieszka Genowefa STRAWA
c. Jana i Anny
zam. Jarosław, ul. Boczna Słonecznej
Grzegorz Piotr WASIUTA

s. Zbigniewa i Marii
zam. Chłopice
Agnieszka Magdalena JAROSZ
c. Jana i Janiny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Jakub Bartosz WRUCHA

s. Macieja i Doroty
zam. Wiązownica
Mariola OSINIAK
c. Ryszarda i Krystyny
zam. Munina
W minionym czasie ...

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś nabożeństwo
i koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 17.00.
2. Dziś rozpoczyna się
Ogólnopolski Tydzień
Biblijny. W czasie tego
tygodnia w sposób szczególny chcemy zwrócić
naszą uwagę na problem czytania Pisma Św.
w rodzinach. Jest to nasza
najważniejsza Księga –
Święta Księga, do której
powinniśmy zaglądać codziennie, nawet, jeśli miałoby to być jedno przeczytane zdanie, jakaś jedna
myśl, nad którą chwilę się
zastanowimy. Starajmy
się pomyśleć o tym.
Przy tej okazji zachęcamy
do zapisywania się do
Koła Biblijnego i zainteresowanie się książkami
na temat Biblii.
3. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest specjalna
taca na utrzymanie naszego kościoła. Na dzień
dzisiejszy do zapłacenia
za gaz i energię elektryczną mamy 13 696 zł.
4. Spotkanie rodziców
dzieci przygotowujących
się do I Komunii Św. odbędzie się jutro o godz.
18.00.
5. Za tydzień wypada
Niedziela Dobrego Pasterza, rozpocznie Tydzień
Modlitw o powołania do
służby w Kościele.
6. Dyżur do sprzątania
kościoła 11 IV 16 (ponie-

Niedziela 10 IV

działek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 1 m. 51-60
oraz 16 IV 16 (sobota
rano) os. Słoneczne bl. 1
m. 61-70.
7. W podziemiach kościoła jest czynny punkt
pomocy przy wypełnianiu
PIT-ów. Zapraszamy we
wtorek od godz. 16.00
i w czwartek o godz. 17.00
do sali komputerowej.
8. Z danych demograficznych naszej parafii niepokój budzi zestawienie pogrzebów
i chrztów z trzech ostatnich miesięcy. Otóż od
stycznia do marca zmarło
w naszej parafii 13 osób,
a ochrzczono tylko 5
dzieci. Czyli w bardzo
szybkim tempie się starzejemy. To musi budzić
niepokój.
9. Trwają przygotowania do Pikniku „Z bliźnim na majówkę”, który
odbędzie się 28 maja.
Prosimy o zgłaszanie się
naszych parafian i osób
zaprzyjaźnionych do pomocy w obsłudze Pikniku. Potrzebna będzie
każda życzliwa osoba,
zwłaszcza przy wydawaniu posiłków, pamiątek
i przyjmowaniu przyjeżdżających grup. Służymy
głównie osobom starszym
i niepełnosprawnym.
Gwiazdą Pikniku będzie
Zespół Baciary.

Julia Maria Buczek
Anna Drabik
Leon Mikołaj Jędrzejczyk
Odszedł do Pana:
Zbigniew FOŁTA
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.

10.04.99 – Adam i Katarzyna B.
10.04.99 – Dariusz i Jolanta M.
12.04.93 – Piotr i Bogusława K.
12.04.97 – Tadeusz i Jolanta G.
13.04.85 – Adam i Beata N.
13.04.02 – Grzegorz i Eliza S.
13.04.13 – Krystian i Monika K.
16.04.90 – Andrzej i Anna K.
16.04.94 – Witold i Elżbieta B.
16.04.94 – Adam i Małgorzata Sz.

w rocznicę śmierci:

14.04.85 – Bogusław Weland
15.04.87 – Antoni Plęs
12.04.89 – Eugeniusz Dorota
10.04.93 – Antoni Sikora

9:30

Za parafian w 15 roczn. intronizacji Pisma Świętego
w rodzinach.

11:00

++ Katarzyna, Konstanty.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Ryszard i Józefa Foryś,
Aniela i Władysław Nowak.

18:00

+ Andrzej Lis - int. od kolegów.

7:00

1) + Jan w 9 roczn. śmierci.
2) + Augustyna Wałczyńska.

Poniedziałek 11 IV

1) ++ Jan w 35 roczn. śmierci,
Waleria w 21 roczn. śmierci.
18:00 2) O Boże błogosł. dla rodziny
Gmyrek z racji nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego.
Wtorek 12 IV
7:00

1) ++ Stanisław w 20 roczn.
śmierci i rodzice: Maria, Andrzej.
2) Dziękczynna za nawiedzenie
18:00 Obrazu Miłosiernego Jezusa
i otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosł. dla mieszkańców os. Słoneczne bl. 1
klatka 1.
Środa 13 IV
7:00

1) ++ Emilia, Józef, Zofia,
Franciszek.
18:00 2) + Ojciec Sadlok kapelan
szpitala psychiatrycznego - int.
od pacjentów.
Czwartek 14 IV
7:00

+ Stanisława Jasiewicz w 13
roczn. śmierci.

1) O powrót do zdrowia dla
Moniki.
18:00 2) O Boże błogosł. dla rodziny
Szczepanik z racji nawiedzenia
Obrazu Bożego Miłosierdzia.
Piątek 15 IV
7:00
9:30

Msza św. dla wojska.

1) ++ Za zmarłe członkinie
z Róży św. Łucji i XII Róży
Boga Ojca oraz za zmarłych
z ich rodzin.
17:00
2) O Boże błogosł. dla mieszkańców bl. 5 klatka 2 z os.
Słoneczne z racji nawiedzenia
Obrazu MB.
Sobota 16 IV

Polecamy w modlitwach

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
w rocznicę ślubu:
zostali:

8:00

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla Czesławy i Karola
z okazji urodzin.

7:00

12.04.96 – Stanisław Janiec
15.04.96 – Maria Kaczorowska
12.04.97 – Helena Rusak
11.04.01 – Aniela Lemiech
13.04.01 – Heronim Drabik
16.04.01 – Władysława Wysocka
14.04.03 – Stanisława Jasiewicz
16.04.03 – Józef Jastrzębski
15.04.04 – Jan Długosz
13.04.06 – Franciszka Szustopol
11.04.07 – Jan Helon
11.04.08 – Maria Wróbel
12.04.10 – Stanisława Fabisiak
14.04.11 – Marian Trojniak
16.04.12 – Zofia Trubas
11.04.13 – Augustyna Wałczyńska

18:00
Niedziela 17 IV
8:00
9:30

+ Mieczysław Radwański
- int. sąsiadów os. Kombatantów 5.

11:00

+ Stanisława Gintner w 2
roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Franciszka, Jan, Barbara.

18:00

O Boże błogosł. i opiekę MB
dla rodziców chrzestnych, aby
jak najlepiej wypełniali swoje
obowiązki.

Chrystus Królem
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