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II NIEDZIELA WIELKANOCNA

I CZYTANIE: Dz 4,32-35

74 Tydzień Miłosierdzia

Jeden duch i jedno serce wspólnoty
chrześcijańskiej

Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede
wszystkim formacja - budzenie wrażliwości na
potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat
miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się
w dzieła miłosierdzia. Te dni powinny być
okazją do uwrażliwienia na tych, którzy często
żyją obok nas i potrzebują naszej pomocy.
Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia
rozpoczyna się 23 lutego 1937 r., kiedy to na
pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas podjęto decyzję
o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed
II wojną światową w ich obchody włączały
się oprócz środowisk religijnych także władze
państwowe i lokalne oraz media. Po II wojnie
światowej pomysł podjęto ponownie. Przy
okazji tych obchodów zbierano fundusze na
pomoc potrzebującym.

Pomnik Katyńsko-Smoleński
Głównym pomysłodawcą i fundatorem jest
nieżyjący już doc. dr inż. Zbigniew Zieliński
(1918 – 2003), syn Tadeusza oficera rezerwy
poległego w Katyniu.
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika odbyła się 15 września 2005 roku
z udziałem Abp Józefa Michalika.
Projekt Pomnika wykonał artysta rzeźbiarz
Dariusz Jasiewicz z Jarosławia.
„Stara cześć katyńska”- 251 osób wojskowych
i policjantów z 3 obozów: w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie związanych z ziemią
jarosławską i lubaczowską.
Najnowsza część zawiera 44 nazwiska z listy ukraińskiej, które dopisano na pomniku
w minionym tygodniu.
Cześć „smoleńska” - zawiera wszystkie
imiona i nazwiska 96 osób, które zginęły
10 kwietnia w katastrofie samolotowej pod
Smoleńskiem.

REFREN PSALMU: Dziękujcie
Panu, bo jest miłosierny.
II CZYTANIE: 1 J 5,1-6

Naszą siłą jest nasza wiara

EWANGELIA: J 20,19-31

Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli

...„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam”.
Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”...
...„Widzieliśmy Pana!”. Ale
on rzekł do nich: „Jeżeli na
rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego
w miejsce gwoździ, i nie włożę
ręki mojej do boku Jego, nie
uwierzę”. A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz
z nimi, Jezus przyszedł mimo
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”.
Następnie rzekł do Tomasza:
„Podnieś tutaj swój palec
i zobacz moje ręce. Podnieś
rękę i włóż ją do mego boku,
i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym”...
...Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli”...

Superliga
tenisa stołowego
w Jarosławiu

Mecz

MOSiR

9 IV g. 18.00

PKS Kolping Frac Jarosław
- Dartom Bogoria Grodzisk Maz.
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Chrystus Królem

List Pasterski Episkopatu Polski
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego na Niedzielę Miłosierdzia /fragment/
9 kwietnia

pierwszy akt Jego przyjścia
na ziemię i rozpoczęcia
dzieła naszego zbawienia.
Z czasem lud nadał temu
świętu charakter maryjny,
pierwszą osobą czyniąc
Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”,
wybraną w planach Boga na
Matkę Zbawiciela rodzaju
ludzkiego. Powszechnie
posługujemy się dwiema
modlitwami, które upamiętniają moment ZwiaArchanioł Gabriel przy- stowania. Są to „Zdrowaś
szedł do Maryi, niewiasty Maryjo” i „Anioł Pański”.
z Nazaretu, by zwiastować
Jej, że to na Niej spełnią się W ogłoszonej 25 marca
obietnice proroków, a Jej 1995 r. encyklice „EvanSyn, którego pocznie w cu- gelium vitae” Jan Paweł II
downy i dziewiczy sposób napisał: „proponuję (…)
za sprawą Ducha Świętego, aby corocznie w każdym
będzie Synem samego Boga. kraju obchodzono Dzień
Życia (…) Jego podstawoW swoich początkach uro- wym celem jest budzenie
czystość ta miała wysoką w sumieniach, w rodzinach,
rangę, gdyż była uważana w Kościele i w społeczeńza święto Pańskie. Akcen- stwie świeckim wrażliwości
towano nie tylko moment na sens i wartość ludzkiezwiastowania, co wcielenia go życia w każdym mosię Chrystusa Pana, czyli mencie i każdej kondycji”.

...Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem wojny
w Syrii. Wskutek konfliktu
trwającego już 7 lat ponad
5 milionów osób uciekło
z kraju, a liczba przesiedleńców wewnętrznych
w Syrii szacowana jest na co
najmniej 6,5 miliona. Pomocy humanitarnej potrzebuje
ponad 13 milionów ludzi,
w tym 6 milionów dzieci.
Rodzinom brakuje środków,
by zaspokoić podstawowe
potrzeby. W skrajnie trudnej sytuacji znajdują się
mieszkańcy miasta Aleppo,
którzy – poza ubóstwem
i niepewnością – zmagają

się ze skutkami trwających
działań wojennych. Wśród
wielu inicjatyw, mających
na celu niesienie pomocy
cierpiącym Syryjczykom,
jest realizowany przez Caritas Polska program „Rodzina Rodzinie”, który umożliwia materialne wspieranie
konkretnej rodziny przez
określone środowisko, instytucję, wspólnotę, rodzinę lub pojedyncze osoby.
Aktualnie w ramach tego
programu objętych jest stałą
pomocą niemal 10 tysięcy
syryjskich rodzin. W imieniu tych rodzin serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło
miłosierdzia i nadal będą je
wspierać...

Marsz Światła w Jarosławiu

Marsz Światła wyruszył sprzed kościoła OO. Franciszkanów.

Modlitwie różańcowej przewodniczył bp Stanisław Jamrozek,
a poszczególne dziesiątki z Tajemnic Światła odmawiali jarosławscy proboszczowie. Całość koordynował archiprezbiter jarosławski
ks. prałat Andrzej Surowiec.

Chrystus Królem

Dar na rehabilitację

Przekazano mamie Kamila kwotę 3 100 zł.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 8 IV 18 GRUPA II
Niedziela 15 IV 18 GRUPA I

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak + Róża Boga Ojca
II - p. Chomik
PONIEDZIAŁEK – Róża męska I św.
Józefa - p. Zięba + Róża V męska
św. Piotra - p. Przepłata
WTOREK – Róża męska II św. Antoniego - p. Płoskoń + Róża Boga
Ojca I - p. Brodowicz
ŚRODA – Bractwo Najświętszego
Sakramentu + Róże młodzieżowe
i dziecięce
CZWARTEK – Wspólnota Biblioteki
PIĄTEK – Róża żeńska I św. Teresy p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety
- p. Balawender
SOBOTA – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Sobczak
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:

Maja Wiesława Bobecka
Łukasz Edward Drozd
Robert Karbownik
Odeszła do Pana:
Krzysztofa NIEDZIELSKA
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

24.03.2018 r. os. Słoneczne
bl. 2 m. 11-25. Sprzątali i ofiara:
R. Wardyga, I. Kubach. Rodzice
bierzmowanych: Piątek + Julia,
Komsza + Marian + Marzenka,
B. Gierczak. Razem – 20 zł na
środki czystości i kwiaty.
26.03.2018 r. os. Słoneczne bl. 2
m. 26-35. Nikt nie przyszedł.
28.03.2018 r. os. Słoneczne bl.
2 m. 36-45. Sprzątali i ofiara:
M. O. Dołchań, Rokosz, Rokosz
(os. Słoneczne bl. 1). Razem –
60 zł na środki czystości i kwiaty.
03.04.2018 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 11-25. Nikt nie przyszedł.
Zapowiedzi przedślubne
Tomasz Hubert KOROBLEWSKI

s. Mariana i Marii
zam. Jarosław, ul. 3 Maja
Magdalena Ewa KOWAL
c. Adama i Jadwigi
zam. Jarosław, ul. 3 Maja

Kancelaria parafialna

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Koronka do
Bożego Miłosierdzia będzie
o godz. 15.00, czyli nie będzie
już nabożeństwa o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy.
2. Dziś rozpoczyna się Tydzień
Miłosierdzia.
3. Dziś jest specjalna taca na
utrzymanie naszego kościoła.
Zbiórka przed kościołem do
puszek przeznaczona jest na
Caritas.
4. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia
- modlimy się o poszanowanie
ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Zachęcamy do duchowej adopcji dzieci poczętych.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 9 IV 18 (poniedziałek
wieczorem) os. Słoneczne
bl. 3 m. 36-50 oraz 14 IV 18
(sobota rano) os. Słoneczne bl.
3 m. 51-60.
6. Pomoc przy wypełnianiu
PIT-ów w sali komputerowej
pod kościołem jest wg porządku podanego w gazetce.
Zachęcamy, aby 1% z odpisu
przekazywać na rzecz Stowa-

Niedziela 8 IV

rzyszenia Rodzina Kolpinga,
które m.in. wspiera budowę
pomnika.
7. Sympatyków sportu zachęcamy do kibicowania naszej
drużynie z Superligi tenisa
stołowego w poniedziałek
o godz. 18.00 w hali MOSiR.
8. We wtorek (10 IV) w naszym kościele pod przewodnictwem Abpa Adama Szala
odbędą się uroczystości Katyńsko-Smoleńskie z udziałem
Kompanii Honorowej Wojska
i salwą honorową. Serdecznie
więc zapraszamy we wtorek 10
kwietnia na Mszę św. do naszego kościoła na godz. 11.00.
Uroczystości będą miały charakter religijny i patriotyczny.
Zapraszamy kombatantów,
poczty sztandarowe wszystkich
szkół, organizacji społecznych
i instytucji, a zwłaszcza rodziny katyńczyków i poległych
w katastrofie smoleńskiej.
9. W środę o godz. 17.30 koronka do Bożego Miłosierdzia
połączona zgodnie z prośbą
ks. Arcybiskupa Adama Szala
z nabożeństwem w intencji
Ojczyzny. Serdecznie zapraszamy.

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów jest czynna:

8:00

+ Maria Mazur - int. od rodziny.

9:30

++ Józefa Legeny w 30 roczn.
śmierci, Karol Legeny w 45
roczn. śmierci.

11:00

+ Janina Chmielowicz od
rodziny Kudrańskich.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Władysława w 1 roczn.
śmierci.

18:00

+ Roman Frożyński.
Poniedziałek 9 IV

7:00
18:00

Wtorek 10 IV
7:00

18:00

1) Dziękczynna za dar życia Weroniki (4 roczn. urodzin) i Karolinki
(1 roczn. urodzin), za zdrowie
i otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosł. Boże i opiekę
MB na dalsze życie dla nich
i ich rodziców.
2) ++ Stanisław, Władysław
Iwański.

7:00

+ Jan w 11 roczn. śmierci.

18:00

1) + Przemysław Kazimierczuk
w 1 roczn. śmierci.
2) ++ Jan, Bronisława.

7:00

++ Franciszek, Weronika, Józef, Antoni i Maria Jazieniccy.

18:00

1) O dar nieba dla dusz konających i za dusze w czyśćcu
cierpiące - int. od Apostolstwa
Pomocy Duszom Czyśćcowym.
2) + Stanisław w kolejną roczn.
śmierci.

Środa 11 IV

Czwartek 12 IV

we wtorek w godz. 16.00-17.00, w środę w godz.

16.30-17.30 i w czwartek w godz. 17.00-18.00
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.

1) + Tadeusz.
2) ++ Katarzyna i Konstanty
w roczn. śmierci.

Piątek 13 IV
7:00
18:00

1) W int. Panu Bogu wiadomej.
2) + Krzysztofa Niedzielska int. od Witka z rodziną.
Sobota 14 IV

Polecamy w modlitwach

7:00

w rocznicę ślubu:
08.04.85 – Wiesław i Wiesława I.
08.04.85 – Tadeusz i Anna S.
08.04.89 – Jerzy i Renata J.
08.04.96 – Witold i Agnieszka S.
08.04.96 – Marek i Barbara M.
09.04.83 – Marek i Marta D.
09.04 94 – Jacek i Katarzyna J.
09.04.94 – Dariusz i Ewa S.
09.04.94 – Wojciech i Bożena T.
09.04.94 – Jan i Barbara K.
09.04.05 – Łukasz i Katarzyna J.
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.

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze w rocznicę śmierci:
14.04.85 – Bogusław Weland
Piątki Miesiąca.

12.04.89 – Eugeniusz Dorota
09.04.91 – Jerzy Stanios
10.04.93 – Antoni Sikora
12.04.96 – Stanisław Janiec
12.04.97 – Helena Rusak
11.04.01 – Aniela Lemiech
13.04.01 – Heronim Drabik
09.04.02 – Józef Bałabaj
14.04.03 – Stanisława Jasiewicz
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
11.04.13 – Augustyna Wałczyńska
08.04.14 – Stanisława Gintner
08.04.16 – Józefa Szakiel
11.04.17 – Przemysław Kazimierczuk
13.04.17 – Maria Gniewek
14.04.17 – Franciszek Pusztuk

18:00

1) Dziękczynna za 75 lat życia
z prośbą o Boże błogosł.
i opiekę MB dla Elżbiety.
2) ++ Zmarli rodzice: Jadwiga,
Michał.

8:00

+ + We r o n i k a i Ta d e u s z
Kmieć.

9:30

O Boże błogosł., dary Ducha
Św. dla Aleksandry na czas
egzaminów maturalnych.

11:00

O większą otwartość na słuchanie Słowa Bożego i stosowanie
w życiu codziennym naszej
wspólnoty parafialnej - int. od
Wspólnoty Biblijnej.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Edward Rzeszut - int. sąsiadów.

18:00

O zdrowie dla Marii w 70 roczn.
urodzin oraz opiekę MB.

Niedziela 15 IV
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