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Tydzień Modlitw o Powołania

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Orędzie Ojca Świętego na 55. Światowy Dzień Modlitw
o Powołania /fragmenty/

W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą
Dobrego Pasterza obchodzimy 55 Światowy Dzień
Modlitw o Powołania.
W tym dniu wierni modlą
się w intencji powołań do
życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego, rozważają też papieskie orędzie
przygotowane na ten czas.
Niedziela Dobrego Pasterza
rozpoczyna Tydzień Modlitw
o Powołania.

...w tych naszych niespokojnych czasach tajemnica
Wcielenia przypomina nam,
że Bóg zawsze wychodzi nam
naprzeciw i jest Bogiem-znami, przechodząc niekiedy
zakurzonymi drogami naszego życia i rozumiejąc naszą
tęsknotę za miłością i szczęściem, wzywa nas do radości.
W różnorodności i specyfice
każdego powołania, osobistego i kościelnego, chodzi
o słuchanie, rozpoznawanie
i życie tym Słowem, które wzywa nas z wysoka
i, pozwalając, by owocowały
nasze talenty, czyni nas także narzędziami zbawienia
w świecie i ukierunkowuje

nas ku pełni szczęścia...
Słuchać
...Powinniśmy zatem nastawić się na głębokie wsłuchiwanie się w Jego słowo
i życie, zwrócić uwagę także
na szczegóły naszej codzienności, nauczyć się odczytywania wydarzeń oczydokończenie na str. 2

Dziś Jarosławskie Pola Nadziei
gdzie rozpoczęła ją Fundacja
Marie Curie Cancer Care.
W Polsce, jako pierwsze
zorganizowało ją w 1998
roku Hospicjum św. Łazarza
z Krakowa. Obecnie Pola
Nadziei odbywają się
w ponad 40 polskich miastach.
Akcja ma przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w ostatnim okresie życia.

Celem akcji „Pola Nadziei”
jest pozyskiwanie funduszy
na potrzeby hospicjów oraz
propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.
Przywędrowała ze Szkocji,

związane z wykonaniem
sztucznych żonkili z papieru,
bibuły i wstążek.

Wiosną, kiedy żonkile kwitną, tysiące wolontariuszy
wychodzi na ulice, do centrów handlowych, parków,
przed kościoły i kwestuje na
rzecz terminalnie chorych.
Ofiarodawcy otrzymują za
przekazany datek kwiat żonkila lub jego symbol - symbol
Co roku na początku paź- nadziei na nowe życie - oddziernika w okolicach Mię- rodzenie.
dzynarodowego Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Akcja „Pola Nadziei” w Jaroludzie na całym świecie sławiu odbywa się w dniach
sadzą żonkile przed szko- 21-22 kwietnia br., czyli
łami, szpitalami, urzędami, w sobotę była przed wszystw parkach, na skwerach kimi sklepami, marketami
i przy prywatnych domach. i na jarosławskich ulicach,
Niezależnie od tego w szko- a dziś przed wszystkimi kołach podejmowane są akcje ściołami.

I CZYTANIE: Dz 4,8-12

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym

REFREN PSALMU:
Kamień wzgardzony stał się
fundamentem.
II CZYTANIE: 1 J 3,1-2

Jesteśmy dziećmi Bożymi

EWANGELIA: J 10,11-18

Jezus jest dobrym pasterzem

Jezus powiedział: „Ja jestem
dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest
pasterzem, do którego owce nie
należą, widząc nadchodzącego
wilka, opuszcza owce i ucieka,
a wilk je porywa i rozprasza.
Najemnik ucieka dlatego, że
jest najemnikiem i nie zależy
mu na owcach. Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają, podobnie
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam
Ojca. Życie moje oddaję za
owce. Mam także inne owce,
które nie są z tej owczarni. I te
muszę przyprowadzić i będą
słuchać głosu mego, i nastanie
jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec,
bo Ja życie moje oddaję, aby je
potem znów odzyskać. Nikt mi
go nie zabiera, lecz Ja od siebie
je oddaję. Mam moc je oddać
i mam moc je znów odzyskać.
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.
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Orędzie Ojca Świętego zmu oraz odkrycia w relacji Uroczystości katyńsko-smoleńskie
na 55. Światowy Dzień z Panem miejsc, narzędzi
i sytuacji, przez które nas
Modlitw o Powołania
wzywa. Każdy chrześcijanin
10.04.2018
dokończenie ze str. 1
powinien być w stanie rozma wiary i pozostawania wijać umiejętność „czytania
otwartymi na niespodzianki w swoim” życiu i zrozumieDucha Świętego...
nia gdzie i do czego wzywa
go Pan, by kontynuował
...Przyjęcie takiej postawy Jego misję.
staje się obecnie coraz trudniejsze, ponieważ jesteśmy Żyć
zanurzeni w hałaśliwym
społeczeństwie, w szaleń- ...Radość Ewangelii, która
stwie obfitości bodźców otwiera nas na spotkanie
i informacji, które wypełnia- z Bogiem i z braćmi, nie
ją nasze dni. Zgiełkowi ze- może czekać na nasze opiewnętrznemu, który niekiedy szałości i lenistwa; nie do- Uroczystościom przewodniczył abp Adam Szal.
panuje w naszych miastach trze do nas, jeśli pozostaniei dzielnicach, często odpo- my w oknie, z wymówką, że
wiada rozproszenie i chaos wciąż czekamy na dogodny
wewnętrzny, który nie po- czas; nie wypełni się dla
zwala nam się zatrzymać, nas, jeśli nie podejmiemy
aby nacieszyć się smakiem dziś właśnie ryzyka wykontemplacji, aby spokojnie boru. Powołanie jest dziś!
zastanowić się nad wy- Chrześcijańska misja jest
darzeniami naszego życia dla teraźniejszości! I każdy
i, ufając w troskliwy zamysł z nas jest powołany – do
Boga wobec nas, dokonać życia świeckiego w małżeńowocnego rozeznania...
stwie, do kapłaństwa w posłudze święceń czy do życia
Rozeznawać
w szczególnej konsekracji
– aby stać się świadkiem
...każdy z nas może odkryć Pana, tu i teraz...
swoje powołanie jedynie
poprzez rozeznanie ducho- ...Pan nadal wzywa do życia
we, „proces, w którym dana z Nim i do pójścia za Nim
osoba dojrzewa do podjęcia, w relacji specjalnej bliskow dialogu z Bogiem i słu- ści, na Jego bezpośrednią
chając głosu Ducha Święte- służbę. A jeśli daje nam do
go, podstawowych decyzji, zrozumienia, że powołuje
począwszy od tej dotyczącej nas do poświęcenia się całstanu życia” ...
kowicie Jego Królestwu,
nie możemy się lękać! Po...Także dzisiaj bardzo święcenie się całkowite
potrzebujemy rozeznania i na zawsze Bogu i służbie
i proroctwa; przezwycięże- braciom jest piękne i jest Apel poległych przed Pomnikiem Pamięci Narodowej.
nia pokusy ideologii i fatali- wielką łaską...

Kapelan ks. prałat ppłk WP Andrzej Surowiec za szczególne zasługi
dla kombatantów został odznaczony specjalną komandorią.

Chrystus Królem

3

Zatówka królem Słowenii!

Tenis stołowy

Patryk Zatówka z jarosławskiego PKS Kolping Frac
wygrał prestiżowe zawody
w tenisie stołowym - ITTF
Challenge Slovenia Open.
9.04. Superliga
Pingpongista triumfował
PKS Kolping Frac Jarosław
- Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 3 : 2 w grze podwójnej razem
z Markiem Badowskim.
Punkty: Hou Yingchao - 2, Tomislav Pucar - 1.

Od zwycięstwa do zwycięstwa
Medal już zapewniony!

zylijską parę Eric Jouti Gustavo Tsuboi 3:0 (11:9,
12:10, 11:7). W półfinale zaś
wygrali z reprezentantami
Hongkongu Lam Siu Hanga
i Ng Pak Nama 3:0 (11:3,
11:8, 11:8). Łącznie odnieśli
cztery zwycięstwa.

13.04. Superliga

Dla Zatówki był to rewelacyjny turniej. Biało-czerwoni
w całym turnieju głównym gry podwójnej stracili
17.04. Superliga
zaledwie 2 sety! W finale
PKS Kolping Frac Jarosław
- Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 3 : 0 na Słowenii pokonali bra-

UKS Warta Kostrzyn nad Odrą - PKS Kolping Frac Jarosław 0 : 3
Punkty: Hou Yingchao - 1, Tomislav Pucar - 1, Patryk Zatówka - 1.

Punkty: Hou Yingchao - 1, Tomislav Pucar - 1, Patryk Zatówka - 1.

Srebrny Jadam o krok od złota

Młodzicy Kolpinga najlepsi!
Młodzi tenisiści stołowi PKS
Kolping-Jarosław zdobyli
Nową Sarzynę. To właśnie
tam zorganizowano Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików. Jarosławianie zgarnęli całą pulę!

byli bezwzględni dla rywali. Dziewczęta w składzie:
Anna Brzyska i Dagmara Kłak pewnie pokonały
w meczu finałowym MLKS
Nurt Przemyśl 3:1.

Chłopcy w półfinale zmierzyli się z rezerwami ATS
Bingo Ropczyce. To spotkanie pewnie wygrali 3:0.
W finale natomiast spotkali
się z pierwszą drużyną ATS-u. Ten mecz był bardzo
zacięty i emocjonujący. Po
pięciu setach górą byli jednak czarno-pomarańczowi,
którzy wygrali 3:2. Po złoMłodzicy pod wodzą tre- to sięgnęli: Dawid Jadam,
nerskiego duetu: Mateusz Szymon Brud oraz Dawid
Czernik - Konrad Zieliński Szczygieł.
- To była prawdziwa dominacja naszej młodzieży!
Młodzi jarosławianie po raz
kolejny udowodnili, że na
Podkarpaciu nie mają sobie
równych. To był dobry turniej
w naszym wykonaniu - podsumowuje jeden z trenerów,
Mateusz Czernik.

Dawid Jadam z PKS Kolping-Jarosław z kolejnym
sukcesem w Grand Prix Polski. Tym razem żacy rywalizowali w Mławie, a młody
pingpongista z Jarosławia
zdobył srebrny medal. Lepszy okazał się tylko Marcel
Błaszczyk.

Wśród chłopców w Mławie wystąpił także Szymon
Flaumenhaft, który zajął
miejsca w przedziale 33-40.
W rywalizacji dziewcząt najlepiej wypadła Kinga Hawro
(miejsca 21-24), a Dagmara
Kłak znalazła się w przedziale miejsc 25-32.

2 Grand Prix Podkarpacia Skrzatów
W niedzielę 15 kwietnia
w Dębicy odbył 2 Grand
Prix Podkarpacia Skrzatów.
1 miejsce zdobył Szymon Flaumenhaft (8 lat),
a 15 miejsce -Wojciech Flaumenhaft (najmłodszy uczestnik 5 lat).

Zaangażowani w Jarosławskie Pola Nadziei
Zbiórka w Jarosławiu: Szkoła Podstawowa nr 1, SP nr 2, SP nr 4,
SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11, Lic. Ogólnokształcące Nr 1, Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Lic., Zespół
Szkół Ekonom. i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Spoż. Chem. i Ogólnokształcących,
Zespół Szkół Techn. i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Innowacyjnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych, Państwowa Wyższa Szkoła TechnicznoEkonomiczna, Stow. Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum.
Zbiórka poza Jarosławiem: SP Wólka Pełkińska, SP Pawłosiów,
SP Chotyniec, SP Korczowa, SP Duńkowice, SP Mołodycz, SP Wietlin,
SP Łazy koło Radymna, SP Ostrów, SP Skołoszów, Gimnazjum Boratyn,
Zespół Szkół Cieszacin, Zespół Szkół Laszki, ZSOZiR Radymno, Tywonia, Szówsko-Krzyżówka, Surochów, Radawa, Piwoda, Wiązownica,
Rudołowice, Roźwienica, Bystrowice, Makowisko.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 22 IV 18 GRUPA II
Niedziela 29 IV 18 GRUPA I

Ogłoszenia parafialne

1. Dziś nabożeństwo i koronka
do Bożego Miłosierdzia o godz.
Polecamy w modlitwach
17.00.
2. Dzisiejsza Niedziela Dobrego
w rocznicę ślubu:
Pasterza to Światowy Dzień Mo22.04.89 – Zbigniew i Barbara H.
dlitw o Powołania. Rozpoczyna
22.04.95 – Andrzej i Beata P.
ona Tydzień Modlitw o Powołania
22.04.98 – Robert i Anita K.
do służby w Kościele.
22.04.06 – Krzysztof i Katarzyna B.
3. W poniedziałek Uroczystość
22.04.17 – Artur i Maria C.
św. Wojciecha, biskupa i męczen24.04.93 – Piotr i Małgorzata K.
nika, Patrona Polski.
24.04.93 – Zenon i Ewa B.
4. Pierwsza próba przed uroczy25.04.92 – Maciej i Teresa B.
stością I Komunii Św. dla dzieci
25.04.98 – Robert i Anna L.
odbędzie się w poniedziałek
27.04.85 – Andrzej i Marta P.
o godz. 18.30. Na to spotkanie
27.04.91 – Czesław i Grażyna M.
zaproszeni są również rodzice
27.04.96 – Andrzej i Jolanta P.
tych dzieci.
27.04.02 – Łukasz i Ewa P.
5. W środę święto św. Marka.
28.04.84 – Jan i Anna K.
28.04.84 – Wiesław i Grażyna G.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
28.04.90 – Robert i Irena Z.
23 IV 18 (poniedziałek wieczo28.04.01 – Wiesław i Magdalena B. rem) os. Słoneczne bl. 3 m. 8695 oraz 28 IV 18 (sobota rano)
w rocznicę śmierci:
os. Słoneczne bl. 4 m. 1-10.
24.04.85 – Wojciech Kmieć
7. Jeszcze tylko w tym tygodniu
27.04.86 – Maria Łazarz
będzie czynna pomoc przy wypeł24.04.87 – Jerzy Skrzypek
nianiu PIT-ów w sali komputero24.04.91 – Józef Plęs
wej pod kościołem wg porządku
22.04.93 – Stanisława Łukaszczuk
podanego w gazetce. Zachęcamy,
27.04.94 – Władysław Kopeć
aby 1% z odpisu przekazywać na
25.04.95 – Edward Gomułczak
24.04.97 – Józef Sowiński
27.04.00 – Kazimierz Kostka
24.04.04 – Bronisław Zieliński
25.04.04 – Edward Stybel
24.04.06 – Gertruda Jasińska
22.04.07 – Krzysztof Stanasiuk
27.04.08 – Tadeusz Mecger
25.04.14 – Marianna Szerszeń
23.04.16 – Janusz Kołodziej

Niedziela 22 IV

rzecz Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga, które m.in. wspiera
budowę naszego pomnika i funkcjonowanie KCK.
8. W najbliższych dniach
w ogródkach i na działkach zaczną kwitnąć piękne kwiaty. Zadbajmy o to, aby takich kwiatów
nie zabrakło w naszym kościele,
a przynajmniej w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
9. Dziś w Jarosławiu i okolicach
prowadzona jest akcja pod nazwą
„Jarosławskie Pola Nadziei”. Jest
to publiczna zbiórka pieniędzy
na Hospicjum w Jarosławiu nad
Sanem. Ze skarbonkami stoją specjalnie oznakowani wolontariusze
przed kościołami. W podzięce
za złożoną ofiarę wolontariusze
rozdają żonkile - albo żywe albo
z bibuły.
Cel jest szlachetny, poświęcenie
nauczycieli i wolontariuszy duże.
A więc warto wesprzeć tę akcję na
rzecz tak bardzo potrzebnego Hospicjum imienia św. Jana Pawła II
w Jarosławiu.

Konferencja w KCK

8:00

+ Marianna Szerszeń - int. od
męża i córki.

9:30

+ Maciej Kowalik w 2 roczn.
śmierci.

11:00

+ Janusz Kołodziej w 2 roczn.
śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Wiesława, Kazimierz.

18:00

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB i dary
Ducha Św. dla całej rodziny
oraz o zdrowie.

7:00

++ Maria i Władysław.

18:00

1) + Piotr Marcinko w 3 roczn.
śmierci.
2) + Stanisława Jakielaszek int. od sąsiadów.

Poniedziałek 23 IV

Wtorek 24 IV
7:00

18:00

1) Dziękczynna za 60 lat życia
Jerzego i Jarosława z prośbą
o potrzebne łaski i dary Ducha
Św. i opiekę MB.
2) O Boże błogosł. i opiekę MB dla Marka i Joanny
w 3 roczn. ślubu.

7:00

+ Witold Stukan w 42 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Bolesław Małek w 20
roczn. śmierci.
2) ++ Bronisław w 2 roczn.
śmierci, Stefania Cebulak.

Środa 25 IV

Czwartek 26 IV
7:00
18:00

++ Maria, Kazimierz, Antoni
w 30 roczn. śmierci, Józefa,
Maria.

7:00

Za ojczyznę.

18:00

1) O dary Ducha Św. dla Dominiki na czas egzaminów oraz
dla Macieja, Dawida i Jakuba
na czas sesji.
2) Dziękczynna z prośbą
o błogosł. Boże dla Weroniki
w 13 roczn. urodzin.

D z i ę k u j e m y ...

Piątek 27 IV

za sprzątanie kościoła:

07.04.2018 r. os. Słoneczne
bl. 3 m. 26-35. Sprzątali i ofiara:
K. Stopa, D. Fudala. Razem –
40 zł na środki czystości
i kwiaty.
09.04.2018 r. os. Słoneczne bl. Zespół Szkół Innowacyjnych 13 kwietnia w KCK zorganizował konferencję
3 m. 36-50. Sprzątali i ofiara: naukową nt. depresji. Wśród prowadzących obecni byli profesorowie
Ćwik, Szajny. Razem – 30 zł i wykładowcy z kilku uczelni.
na środki czystości i kwiaty.
14.04.2018 r. os. Słoneczne
bl. 3 m. 51-60. Sprzątali Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów jest czynna:
i ofiara: Szczepanek – 10 zł na we wtorek w godz. 16.00-17.00, w środę w godz.
środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:

Stanisława JAKIELASZEK

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.

Sobota 28 IV
7:00
18:00

++ Anna, Edward, Stanisław,
Zygmunt.

8:00

O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla członkiń Róży
św. Klary.

9:30

++ Rozalia i Jan Kruk i zmarli
z rodziny.

11:00

+ Ludmiła Tarnowska w 11
roczn. śmierci o dar życia
wiecznego.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Ewa Fic w 1 roczn. śmierci,
Ryszard Bogdanowicz.

18:00

Dziękczynna w 70 roczn. urodzin Ireny z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę Niepokalanej
na dalsze lata życia.

Niedziela 29 IV

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.
Bank PEKAO S.A. I o/Jaros³aw

58 1240 2571 1111 0000 3345 3145
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