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XXIII 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:
6.15 – O. Dominikanie - gr. bł. Michała (kolor biały)
6.30 – Miłosierdzie Boże - gr. św. Faustyny (kolor fiolet)
6.30 – O. Franciszkanie - gr. św. Antoniego (kolor brązowy);
6.30 – Chrystus Król gr. I - gr. św. Andrzeja (kolor zielony)
7.00 – NMP KP - gr. św. Jana Pawła II (kolor żółty)
6.30 – Kolegiata - gr. św. Jana (kolor czerwony)
2. Postoje będą po 15 min: 1) Wiejski Dom Kultury w Mokrej, 2) lasek kidałowicki, 2) Czudowice – koło kościoła,
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.
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.
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 tematem Roku.

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
i chorągiewkami, którym należy okazać posłuszeństwo. Na
drodze zawsze należy zachować dużą ostrożność.
Zespół
Mała
Armia
Janosika

godz. 14.00 - KONCERT dla pielgrzymów w Jodłówce
7. Msza św. w Jodłówce na placu będzie o godz.15.15. Powitania
wchodzących grup będą przed kościołem lub 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 i do wysłuchania koncertu.
- 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 - 7 zł – w tym jest ubezpieczenie pielgrzyma i znaczek pielgrzymkowy, który jest
obowiązkowy dla każdego pielgrzyma! Organizatorzy ponoszą
odpowiedzialność tylko za oznakowanych pielgrzymów.
Nad bezpieczeństwem pielgrzymów będą czuwali lekarze,
pielęgniarki i Ratownictwo Medyczne.
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 pomarańczowy) – 10 zł
w dwie strony. Jako pielgrzymi powinni też posiadać znaczek
pielgrzyma, który wykupuje się razem z biletem w cenie 7 zł.
10. Jak zwykle istnieje też możliwość zorganizowanego
powrotu dla pieszych pielgrzymów:
- Pielgrzymi mogą wracać własnymi pojazdami – będą wyznaczone miejsca parkingowe, albo wcześniej zapisać się
w parafiach na powrót autokarem,
- Wyjazd-powrót z Jodłówki będzie ok. 16.30 - bilety żółte w cenie
10 zł (miejsca siedzące i stojące) - po zakończonej Mszy św.
11. Zapisy na zbiorowy powrót będą tylko do 1 września
włącznie, 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. Warto wcześniej przystąpić
do spowiedzi świętej.
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Postoje

XXIII Piesza Pielgrzymka z Jarosławia do Jodłówki

I postój
Wiejski Dom Kultury
w Mokrej

II postój
Lasek kidałowicki

III postój
Czudowice
1) przy
kościele
lub 2) koło
strażackiej
remizy

IV postój
Rozbórz Okrągły
Na parkingu
przed kościołem

Chrystus Królem

75 rocznica rozstrzelania żołnierzy AK
w lesie kidałowickim z udziałem abp Adama Szala
9 czerwca w miejscu rozstrzelania Baśki Puzon i kilkudziesięciu innych żołnierzy AK odbyła się uroczysta Msza
św., Apel Pamięci z salwą honorową i złożeniem wieńców
na symbolicznym grobowcu. Głównym organizatorem
było Stowarzyszenie Ocalić Przeszłość dla Przyszłości
z p. przewodniczącą Iwoną Zelwach. W czasie Mszy św.
Słowo Boże wygłosił Metropolita Przemyski abp Adam
Szal. Po Mszy św. archiprezbiter jarosławski ks. prałat ppłk
Andrzej Surowiec poprowadził dalszą część uroczystości
wg rytuału wojskowego. Swoje przemówienie wygłosiła
też poseł p. Anna Schmidt-Rodziewicz. List od Marszałka
Sejmu Marka Kuchcińskiego przeczytał Przewodniczący
Rady Powiatu Stanisław Kłopot, list od Prezesa Jarosława
Kaczyńskiego odczytał Starosta Tadeusz Chrzan, list od
Pani Wojewody Ewy Leniart odczytał Dyrektor Marcin
Zaborniak, a w imieniu Burmistrza Miasta Jarosławia
przemówiła p. sekretarz Ewa Pieniążek. Po Apelu Poległych i salwie honorowej swoje wiązanki kwiatów składały
poszczególne instytucje, organizacje społeczne, szkoły
i osoby prywatne. Uroczystość zakończyło odprowadzenie
sztandaru wojskowego i licznych pocztów sztandarowych.
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i tej sprawie jakiś udział.
Pracownicy Gminy zaczęli
mnie poklepywać i na tym
Z tego strachu odruchowo koniec. Szeptem dowiaduję
(jakaś siła) pchnęła mnie się, że nie było ofiary.
w stronę lufy karabinu, który był teraz skierowany na Czego Cię tam nie zastrzemnie. Tak poruszałem się lili, w lesie zginęli ludzie
coraz wolniej - nogi i ręce obcy, ze wsi nikt nie zginął,
zaczęły się trząść. Zauważył może by ci w lesie postawili
to ten szwab wydając okrzyk pomnik - a szkoda. Od dawpo polsku. Halo natychmiast na mówili przybysze do wsi,
opuścić teren lasu, będą że Kidałowice to dziwna
to ostre strzelania - a ten wieś, a może gorzej - ludzie
kolega niech mi nie ucieka, nieufni i podejrzliwi.
ja go nie miałem na cynglu.
Natychmiast oddaliliśmy się Zginąć od kuli bez chrztu
lasem w górę 100m. Ode- bojowego - ten scenariusz
tchnęliśmy z ulgą. Nagle nie byłby w wydaniu gezajechała ciężarówka. Dla stapo.
ciekawości wylazłem po
naroślach - 2m na starego W 1946 r. po wyzwoledęba - chciałem dużo wi- niu, ktoś podał na MO, że
dzieć. Zauważyłem, jak brat mój Henryk posiada
kobieta szarpała się z niskim karabin. Władza ludowa
wzrostem gestapowcem - PRL zaczęła pokazywać,
jakby był kopnięty - nagle co potrafi. W naszym domu
jej okrzyk „ Jeszcze Polska było przesłuchanie z zastranie zginęła”. Równocześnie szeniem. Mnie gnietli palce
oddany strzał z pistoletu, w drzwiach, po czem było
po czym serie z automatu. przepraszanie i że ten poliO tej egzekucji wiedzieliśmy cjant pójdzie do więzienia
z pierwszej ręki. Mój wujek za złe postępowanie.
Wojciech Duda był konserwatorem studni głębino- Wszystko minęło, ale udewych przed wojną i za okupacji, przez co miał dojścia
wszędzie.

List do Kapelana
LIST KOMBATANTA
Tekst oryginalny nieautoryzowany
Ks. prałat Archiprezbiter
Andrzej Surowiec
ul. 3 Maja 49
Proszę o łaskawe zainteresowanie się moimi przeżyciami, z którymi nie mogę
sobie poradzić. Urodziłem
się jako kaleka - krzywa
noga, nie mogłem chodzić.
Z tej ciężkiej opresji pomógł mi wyjść mój wujek Ludwik Motowidełko
- legionista. On to na owe
czasy wyszukał chirurga dr
Polaczka z Sambora. Ten
to lekarz zaopatrzył mnie
w żelaznego buta, w którym
jakiś czas chodziłem na siłę.
Po trochę nabierałem rutyny, z moją siostrą Mieczysławą zacząłem chodzić do
bliskiego lasu. Tam ojciec
kopał pniaki po ściętych
drzewach. Później zacząłem
sam już chodzić, nosiłem
ojcu obiad do lasu. Będąc
już obeznany w terenie,
ja i mój sąsiad Antoni Gil
wybraliśmy się na grzyby.
Był to rok 1944. Antoni
grzybiarzem nie był, ale
towarzyszył mi. Podczas
tej wędrówki po lesie doszliśmy do lasu na wschód.
Jakieś 15m od kraju zobaczyliśmy wielki dół ze
świeżo nasypaną ziemią.
Schodząc w dół do łąki
natrafiliśmy na wysyp grzybów - kozaków grabowych.
Napełniłem kopiato koszyk
tymi grzybami. Nagle zjawił się Niemiec uzbrojony
w pełnym rynsztunku. Jak
się później okazało, ubezpieczał teren przed egzekucją. Okropnie żeśmy się
wystraszyli. Antoni zaczął
poruszać krzakami. Przestraszyło to tego Niemca.
Zrepetował automat gotowy
do strzału. Pomyślałem - koniec z nami! Antoni nagle
zatrzymał się za krzakami.
Pomyślałem sobie: będę
uciekał strzeli mi w plecy.

Do chwili obecnej nie mogłem się tym interesować,
bo nie było woli, a nam
młodzikom nie dawano
wiary. Nawet Antoni mnie
ostrzegał, że niewiadomo
czyja będzie Polska i można
sobie tym zaszkodzić. A ja
wreszcie piszę, czy to się
komuś podoba czy nie, ja to
przeżyłem nie dla pochwał
lecz dla potomności.
Gestapo z nikim nie rozmawiało, tylko ja miałem
szczęście widzieć oprawcę
i słyszeć go w polskim języku. Rok temu zawiązała się
komisja do spraw ocalenia
od zapomnienia.
W tamtym roku w lesie
uczciliśmy tych pomordowanych Mszą św. Wcześniej
zgłosiłem, że mam w tym

rzyło też na moją psychikę chodziłem wtedy do szkoły.
Z różnych opresji wychodziłem obronną ręką. Zdałem
jakoś maturę, ożeniłem się
i wybudowałem dom. Czasem w nocy mam koszmary,
jak gestapowiec idzie na mnie
a ja zatykam mu ręką karabin. Kolega Antoni od kilku
lat nie żyje, a ja żyję 87 lat.
Dwóch braci przebywało
w Łagrach sowieckich, w drodze do Iranu zmarł Franciszek
a Władysław - sokolnik
walczył pod Monte Cassino
(zmarł w Londynie). Mnie
3-krotnie zaglądała śmierć
w oczy, pomocną też była
modlitwa do mojej Mamy
Marii.
P.S.
Przepraszam, że zanudzam
Ekscelencję, Drogi Ojcze,
piszę do Ciebie z pierwszej
ręki, jak widać mam trudności z pisaniem, już nie te oczy,
ale grunt, że patrzeć mogę
i mówić. Posiadam dużą
wiedzę o pacyfikacji wsi
przez okupanta; mogę służyć medialnie, jak zajdzie
tego potrzeba.
Stanisław P.

Chrystus Królem

Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa
Zapraszamy na procesję parafialną
w niedzielę 23 czerwca
po Mszy św. o godz. 12.15

Prosimy aby poszczególne osiedla tak jak zwykle przygotowały się do przystrojenia
czterech ołtarzy na os. Kombatantów. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków,
a chłopców do przyjścia z dzwoneczkami. Liczymy bardzo na obecność w procesji
dzieci z klas pierwszokomunijnych i z rocznicy I Komunii Św.
Natomiast bardzo pięknym świadectwem będzie wystawienie w oknach w tym dniu
symboli i obrazów religijnych. Wydaje się, że w obecnym czasie takie świadectwo jest
bardzo ważne.

Miejsca Ołtarzy w czasie procesji parafialnej - Niedziela 23 czerwca
I ołtarz (parking k/Fraca) za dekorację odpowiedzialni mieszkańcy Muniny
i ul. 3 Maja; II ołtarz (plac
Przedszkola nr 10) - os. Kombatantów; III ołtarz (koło
bl. nr 14) - os. Niepodległości,
os. Tysiąclecia oraz wszystkie
pozostałe ulice; IV ołtarz
(schody przed kościołem) os. Słoneczne.
Poszczególne ołtarze zostaną rozwiezione na wyznaczone miejsca w niedzielę
między godz. 7.00 a 9.00
rano. Procesja zakończy się
błogosławieństwem na placu
kościelnym. Bardzo prosimy,
aby po procesji mężczyźni
z poszczególnych osiedli
(konieczne jest co najmniej
10 osób do każdego ołtarza)
sami się zebrali i pomogli
znieść elementy dekoracji na
plac za plebanią. Mamy nadzieję, że żaden element nie
zostanie na noc bez opieki.

Procesja wyruszy po Mszy św. o godz. 12.15

Konstrukcja
i dekoracja
Ołtarza
W jednej konstrukcji ołtarza (dwa słupy + obraz) jest
10 donic o wielkości wiadra na kwiaty lub ozdobne
gałązki.
O koordynację prac związanych z transportem, ustawieniem we właściwym miejscu
i dekorację kwiatami prosimy
osoby, które są odpowiedzialne za zbieranie składek po
blokach. Liczymy na duże
zaangażowanie wszystkich
parafian.
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Czytajmy
Prorok naszych czasów
Pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski w 1979 roku była
potężnym problemem dla
ówczesnych władz komunistycznych. Po wielkich
obchodach milenijnych z lat
sześćdziesiątych państwo
komunistyczne musiało
stanąć naprzeciw ogromnej
siły Kościoła katolickiego.
Edward Gierek nie odważył się zabronić Papieżowi
wizyty w Ojczyźnie. Starał
się jednak nie dopuścić, by
stało się to w święto patrona

Polski, biskupa Stanisława. Jednakże Jan Paweł II
wykorzystał dla swojego
przekazu duszpasterskiego
uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. To właśnie w takim kontekście padły słynne
słowa: „Niech zstąpi Duch
Twój...”.
Dla ludzi wiary jasne
jest, że modlitwa Papieża
o odnowienie oblicza polskiej ziemi zrealizowała się
w niedługim czasie po-

40. rocznica I pielgrzymki
Jana Pawła II do Ojczyzny
Warszawa, 2 czerwca 1979

przez ruch
„Solidarność”.
Wielkie strajki robotn icze
odbywały się
w atmos ferze
modlitewnej,
p r z y s i l n y m
wpływie na
strajkujących
nauczania papieskiego,
z całą symboliką maryjną,
tak drogą Janowi Pawłowi II. Zatem
patrząc z tej perspektywy,
śmiało można powiedzieć,
że wizyta Jana Pawia II
w Ojczyźnie zapoczątkowała upad ek komunizmu
w całym bloku sowieckim.
Uruchomiony został proces,
którego nie dało się zatrzymać.

sce komuniści tę wojnę sromotnie przegrali. Pierwsza
batalia rozegrała się w czasie obchodów milenijnych
1966 roku. Zaś decydu
jące starcie miało miejsce
podczas pielgrzymki Jana
Pawła II do Ojczyzny. Komunizm w Polsce otrzymał
śmiertelne ciosy. Władze
uświadomiły sobie to precyOczywiście wszystkie te zyjnie po wybuchu strajków
przem iany można opisać 1980 roku.
z pozycji socjologicznej.
Katolicy mogli się ponownie To z tego głównie powodu
policzyć podczas pielgrzym- Moskwa podjęła decyzję
ki papieskiej, mogli poczuć o zamachu na Jana Pawła
siłę, która uzewnętrzniła się II w 1981 roku. Jeśli zatem
ponownie podczas strajków chcemy zrozumieć najnowroku. Jednakże o wiele waż- szą historię Polski, historię
niejsza była wojna kultu wybijania się naszego kraju
rowa, która się wówczas na niepodległość, nie bętoczyła. Komuniści od po- dziemy mogli tego zrobić
czątku swoich rządów ma- bez zagłębienia się w postać
rzyli o zniszczeniu Kościoła Jana Pawia II, w przesłanie,
nie tylko na płaszczyźnie jakie zostawił rodakom podinstytucjonalnej (zabójstwa czas pierwszej pielgrzymki
księży, uwięzienie Prymasa do Ojczyzny w 1979 roku.
Stefana Wyszyńskiego). Oni
marzyli o wykorzenieniu
katolicyzmu z dusz Polaków, dając jako alternatywę
mark sistowską „religię”
ateizmu.
We wszystkich krajach bloku wschodniego mieliśmy
zatem do czynienia z wojną
religijną. Lecz tylko w Pol-

prof. Mieczysław Ryba

Chrystus Królem
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Moc Ducha
roszczeń komunistycznej
władzy.
A i od początku swojego
pontyfikatu „miesza się
w wewnętrzne sprawy
ZSRS”, skoro publicznie
nawołuje do podważenia
„zdobyczy ustroju socjalistycznego”. Tak interpretowano bowiem w Moskwie
zachęcanie do otwierania
drzwi Chrystusowi.

W czerwcu 1979 roku Ronald
Reagan ze łzami w oczach
jak sam później wspominał
- oglądał pielgrzymkę św.
Jana Pawia II za „żelazną
kurtynę”, do Polski rządzonej przez satelicką wobec
Moskwy partię komunistyczną. Szczególne wrażenie na
byłym gubernatorze Kalifornii zrobiły kadry ze spotkania Ojca Świętego z polską
młodzieżą przed kościołem
św. Anny w Warszawie.
Jego uwagę przykuła nie
tylko solidarność okazywana
sobie przez młodych ludzi
w oczekiwaniu na przybycie Papieża, ale przede
wszystkim śpiew dziesiątek
tysięcy ludzi, indoktrynowanych przecież na każdym
kroku przez marksistowską
ideologię budowania „nowej, socjalistycznej Polski”,
a jednak w obliczu Następcy
św. Piotra i korespondentów
z całego świata wyrażających swoje gorące życzenie:
„My chcemy Boga!”. Jeśli
młodzież w kraju za „żelazną
kurtyną” ma takie pragnienie
- rozumował kalifornijski gubernator - możliwa jest walka
z „imperium zła”; możliwe
jest zwycięstwo.

później został wybrany na
urząd czterdziestego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jako jeden z nielicznych
przywódców politycznych
świata zachodniego rozumiał, że konfrontacja z blokiem komunistycznym na
dłuższą metę nie przyniesie
oczekiwanych skutków, jeśli
zostanie ograniczona jedynie do środków militarnych
(wyścig zbrojeń) czy ekonomicznych (np. granie na obniżkę światowych cen ropy
naftowej). Sceny z pierwszej
pielgrzymki św. Jana Pawła
II do Polski utwierdziły go
w przekonaniu, że - używając słów naszego wieszcza
- „moc to duch”.
Sowieckie obawy

Paradoksalnie to samo dostrzegali sowieccy przywódcy, którzy już dawno
zrozumieli, że choć papieże
nie mają swoich dywizji
(por. słynne pytanie Stalina:
A ile papież ma dywizji?),
ich władza jest o wiele bardziej realna i rozległa niż
zasięg operacyjny Armii
Czerwonej. Prawdopodobnie wyrok śmierci św. Jan
Paweł II „podpisał na siebie” w czasie Mszy Świętej
Ronald Reagan, który rok inaugurującej pontyfikat,

Nic dziwnego, że w tej sytuacji sowieckie przywództwo
próbowało „ograniczać straty”. Stąd „zachęty” Leonida
Breżniewa - szefa sowieckiej partii komunistycznej, faktycznego przywódcy
państwa sowieckiego - pod
adresem Edwarda Gierka,
by nie zapraszał Jana Pawła
gdy Urbi et Orbi wzywał II do Polski...
do „otwierania na oścież
drzwi Chrystusowi” - nie Najważniejszy cel
tylko pojedynczych ludzkich ...celem zasadniczym było
sumień i serc, ale również otwieranie na oścież drzwi
całych „systemów społeczno C h r y s t u s o w i , z a r ó w n o
-ekonomicznych”. W Mos- w wymiarze indywidualnym,
kwie uważnie słuchano słów jak i społecznym. Jeśli zaś
Papieża i skrupulatnie odno- ci, którzy w latach komunitowywano każdy jego gest. stycznego zniewolenia, po
To, co wzbudziło na świecie obaleniu reżimu tych drzwi
szacunek dla pokory nowego pod różnym pozorem nie
Biskupa Rzymu, w stolicy chcieli otwierać - powołu„imperium zła” odczytano jąc się a to na „neutralność
(zresztą także słusznie) jako światopoglądową państwa”,
gest docenienia przez Głowę a to na „tolerancję dla osób
Kościoła powszechnego po- niewierzących” - św. Jan
stawy twardego oporu wobec Paweł II nie wahał się ich
komunistycznego zagrożenia napominać i przypominać
ideologicznego.
o tym, co głosił, przybywając
do Ojczyzny w 1979 roku
Mowa o niezwykłym ho- o „głębi tysiąclecia” chrześmagium Prymasa Polski cijańskiej Polski, o naszych
kardynała Stefana Wyszyń- duchowych korzeniach,
skiego, przed którym nowo z których wyrośliśmy jako
wybrany Następca św. Pio- narodowa wspólnota...
tra przyklęknął i ucałował
jego ręce. A do tego doszły ...Nigdy tak jak dzisiaj nie
jeszcze słowa Jana Pawła jest aktualne wezwanie św.
II, wypowiedziane krótko Jana Pawła II wypowiepo wyborze, o tym, że „nie dziane czterdzieści lat temu
byłoby tego papieża, gdyby w Krakowie, byśmy byli
nie Twoja, Księże Prymasie „mocni w wierze”. Ona jest
wiara, nie cofająca się przed w stanie nas uratować nie
heroizmem”. Trudno było tylko w sensie duchowym.
o czytelniejszy sygnał tego,
że nowy Papież docenia i niejako ratyfikuje prymasowskie „non possumus” wobec
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Potrzeba ludzi sumienia

Mimo ciągłego i ogólnego
potępiania nienawiści wydaje się ona jeszcze bardziej
wzrastać i obejmować coraz
szersze kręgi, jak również
przyjmować coraz bardziej
rozmaite postacie.

Dziś Polacy jakby nie poznają samych siebie w szale
nienawiści politycznej i społecznej. Co się stało? Oto
zaczynamy być zalewani
jakimś tsunami wariackiej
nienawiści społecznej ze
strony tak zwanego libeChyba nigdy jeszcze czegoś ralizmu wdzierającego się
takiego nie przeżywaliśmy z zewnątrz i znajdującego
w naszej historii narodowej.
Była wprawdzie nienawiść
do zaborców, najeźdźców
i nieludzkich prześladowców ze strony niektórych
sąsiadów, zwłaszcza Rosji
i Niemiec, przede wszystkim hitlerowców i bolszewików, którzy nas z wściekłością atakowali, grabili,
wywozili i mordowali, ale
z naszej strony, dzięki naszemu katolicyzmowi, była
tylko nienawiść do zła, jakie coraz szerszą akceptację
nam wyrządzali, a nie do znacznej części społeczeńtych ludzi i narodów. I były stwa. W tej sytuacji niby
też u nas walki wewnętrzne wszyscy potępiają nienai konflikty, ale w historii nie wiść, ale jedni udają tylko,
były one tak wyniszczające że potępiają, by oszukać
i tak wprost potworne jak ludzi zachowujących zdrowe tradycje chrześcijańskie.
w ostatnim czasie.
I u nas słuszna nienawiść
zła ma na względzie tylko
zło polityczne. Tymczasem
prawie nikt nie bierze pod
uwagę, że głównym złem
jest w każdym przypadku
zło moralne, które obejmuje nie tylko jednostkę, ale
całe narody. Jest to przede
wszystkim zło moralne,
którego źródłem z kolei jest
przede wszystkim ateizm.
Ateizm wdziera się dziś na
obszary chrześcijańskie,
w tym i na obszar katoli-

cki, na przykład na obszar
„najstarszej córy Kościoła”.
W ogóle narody chrześcijańskie tracą dawny, bardzo
wrażliwy zmysł religijny,
w tym i zmysł moralny.
Moralność jest nie tylko
poglądem i jakimś uczuciem wewnętrznym, ale jest
po prostu podstawowym
czynnikiem życia, siłą praktyczną i decyduje o istocie
człowieczeństwa.
Jest wielką potwornością,
że tak liczni politycy, jak
i wielu innych ludzi nie
dostrzega problemu moralności. Tymczasem polityka
bez wiary, a zwłaszcza moralności, jest bezsensowna
(Benedykt XVI).
Niektórzy uniewinniają się
przez ateizm, a przecież
i ateista, żeby być pełnym
człowiekiem, musi być moralny. Społeczeństwo bez

etyki, którą świadomie odrzuca, jest według Pisma św.
społecznością łotrów (por.
Iz 56,7; Jr 7,11).
Ateiści niby mówią, że mają
swoją etykę, ale z chrześcijańskiego punktu widzenia
nie jest to etyka we właściwym znaczeniu, tylko raczej
zespół reguł dla własnego
pożytku życiowego.
...Dlatego, biorąc ściśle,
jednostka chrześcijańska nie
powinna należeć do partii
przestępczej, do wojska napastniczego, przykładać się
do kształtowania niemoralnego społeczeństwa...
...Niektóre państwa i partie
polityczne głoszą cynicz-

nie, że mają nową etykę,
wyższą niż ma cała ludzkość i chrześcijaństwo, ale
faktycznie niszczą wszelkie
dobro społeczne, łamią całą
tradycję etyczną i stają się
bandą nieprawości. Święty
Augustyn pytał w „De civitate Dei”: „Czymże jest
państwo bez sprawiedliwości jak nie bandą zbójców?”.
I oto często mamy dziś całe
partie, które nie kierują się
żadną sprawiedliwością, nie
działają dla dobra państwa,
żywią ogromną nienawiść
do prawdziwych patriotów,
łamią etykę, szerzą ogromne
spustoszenie moralne wśród
dzieci i młodzieży. Dawne
grzechy uznają za cnoty
i świadomie czy podświadomie chcą zburzyć kulturę,
prawo i sens życia godziwego. I takie „programy”
owych partii są narzucane
coraz mocniej całym państwom, społecznościom
i obywatelom. U nas niestety pojawiły się potworne
partie, które przynoszą hańbę Polsce. Oprócz problemu
nienawiści międzypartyjnej
jest wielki problem wprost
nieprzezwyciężalnej głupoty i niekompetencji, ujawniających się przede wszystkim w pseudodyskusjach
i programach politycznych.
Najlepszy przypadek jest
wtedy, gdy wiodące jednostki kierują się moralnością
wiodących jednostek. Do
takiej harmonii dąży chrześcijaństwo. Poszczególne
znaczące jednostki dążą
do doskonalenia moralnego całego społeczeństwa,
a społeczeństwo stara się
doskonalić wszystkie swoje
jednostki.
dokończenie na str. 11

Chrystus Królem

a nawet do przewartościowania podstawowych pojęć
moralnych, niekiedy do całkowitego odwrócenia wartości, gdzie dawna cnota jest
uważana za zło, a grzech ma
być najwyższym dobrem.

Potrzeba ludzi sumienia
dokończenie ze str. 10

Sytuacja ta odzwierciedla
się najwyraźniej w dziedzinie życia płciowego.
A więc odrzuca się małżeństwa, rodzinę. Buduje się
kodeksy indywidualne, które
w rzeczywiści oznaczają
treści niemoralne. Ostatnio
wysuwają się na czoło potworne perwersje w zakresie
życia płciowego: dowolne
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stwo, życie rodzinne traktuje
jak przymus, promuje się
wolność rozwodów, pełną
swobodę życia seksualnego,
legalizację pedofilii, wygaszanie uczuć rodzicielskich
i rodzinnych (odsunięcie roli
matki i ojca) itp. Nie uznaje
się genealogii rodowej, tworzy się związki przez osoby
tej samej płci, docelowo
umożliwia się takim parom
adoptowanie dzieci. Jednostka ustawia siebie samego
jako najwyższy i niezależny
autorytet w każdej dziedzinie, ocenia sens życia według
mocy seksualnej. Wybiera
się na najwyższe stanowiska

Szkic obecnej sytuacji
Obecnie ma miejsce potężne
ścieranie się społeczeństw
odrzucających moralność
chrześcijańską, zwłaszcza
katolicką, z grupami starającymi się zachować społeczną moralność tradycyjną
i ogólnoludzką. Krótko mówiąc, występują dwa główne
kodeksy: autentyczny - teistyczny i pseudomoralny ateistyczny. W kodeksach
ateistycznych kształtują się
zespoły oligarchiczne, starające się niszczyć dotychczasową moralność pozytywną
i uniwersalną. W ostatnich
czasach dochodzi do rozwoju potwornych nurtów
niemoralności, jak hitleryzm,
bolszewizm i ateistyczny
liberalizm, które odrzucają niemal w całości etykę
ogólnoludzką kształtowaną
od tysięcy lat. Powstają kodeksy pseudoetyczne, stojące
znacznie niżej od kodeksów
wielkich religii pogańskich.
Obecnie rozwija się szczegól- nie etyka tzw. liberalna, która
zdaniem chrześcijaństwa
jest właściwie pseudoetyką.
Odrzuca ona pojęcie winy
i grzechu. Taka pseudoetyką rozwija się szczególnie
w kulturze euroatlantyckiej.
Ostatnio wkracza gwałtownie także do Polski i niestety
osiąga coraz większe „sukcesy”. Prowadzi do rozbicia
wielkich kultur chrześcijańskich, do odrzucenia w ogóle
etyki z życia społecznego,

ustalanie swojej płci (koń- ludzi przede wszystkim proczące się zazwyczaj chorobą wadzących swobodne życie
psychiczną), przyjmowanie seksualne.
życia seksualnego jako najwyższej wartości, niemal
absolutnej, deprawację dzieci i młodzieży poprzez zapoznawanie z masturbacją już
nawet w przedszkolu. A np.
niektórzy lekarze zalecają ją
„dla zdrowia psychicznego
i fizycznego”. Odrzuca się
wartości miłości duchowej,
narzeczeństwo i małżeńks. prof. Czesław Bartnik
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Praktyki studenckie w TV Angel

Studenci z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie

Chrystus Królem
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Ks. Paweł i studenci z Krakowa
Ekipa
TV Angel
na Spotkanie
Młodych

Komunikat
Rzecznik Episkopatu:

Nie może być przyzwolenia na obrażanie Boga i ludzi wierzących
W związku z wydarzeniami, które miały miejsce 8 czerwca w Warszawie trzeba podkreślić, że z wielkim niepokojem
dowiadujemy się o kolejnych faktach i miejscach, w których dochodzi do obrażania Boga i ludzi wierzących.
Wydarzenia te mają znamiona bluźnierstwa. Katechizm Kościoła Katolickiego jasno o tym mówi: „Bluźnierstwo
sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. Polega ono na wypowiadaniu przeciw Bogu (…) słów nienawiści,
wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w słowach, na nadużywaniu imienia
Bożego” (nr 2148).
Tak więc istotą grzechu bluźnierstwa jest nienawiść skierowana przeciw Panu Bogu i temu co święte. Narzędziami
w tej walce z Bogiem jest wyśmiewanie prawd wiary jak również naigrawanie się z symboli oraz praktyk religijnych
i wykorzystywanie ich do prowokacji.
W społeczeństwie, w którym jest szacunek dla każdego, nie może być przyzwolenia na obrażanie Boga i ludzi wierzących.
Jeśli tak ma wyglądać tolerancja, to przemówienia o tolerancji w takim kontekście nie mają wartości.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski
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Fotokronika z parafialnych wspólnot

ks. Rafał
W minionym roku szkolnym największym powodzeniem cieszyła się sekcja muzyczna - nauka gry na gitarze.

Serca parafian podbija śpiew scholi liturgicznej w czasie Mszy św. transmitowanej w internecie o godz. 11.00.

Chrystus Królem

KSM

Podziwiamy młodzież KSM pod opieką ks. Rafała za systematyczny udział w szkoleniach wyjazdowych i chętne
podejmowanie posługi w parafii.

Oaza

Dzieci i młodzież oazowa pod opieką ks. Sebastiana rów- Od roku przy naszej parafii istnieje zastęp harcerek. Jesznież zaznaczyła swą obecność w licznych parafialnych cze trochę nieśmiało, ale coraz bardziej harcerki zaczynają
inicjatywach.
włączać się w życie parafialne.

Ministranci i lektorzy na nowo budują swoją wspólnotę i w nagrodę za zaangażowanie otrzymali nowe stroje.
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Kolpingowski
Klub Seniora
miał gości
W poniedziałek 10 czerwca
naszych Seniorów odwiedził Klub Seniora z Brzeska. Najpierw odbyło się
wspólne szkolenie, a po
smacznym obiedzie zwiedzanie zabytków miasta
Jarosławia. Goście wyjechali zachwyceni miastem
i parafią.

Sekcja plastyczna

Lekcja historii przy pomniku

Pomimo, że w pracowni nie ma już ogromnie zasłużonej W ostatnim czasie pojawiło się kilka wycieczek dzieci zap. Weroniki, to jednak znajdują się następczynie, a dzieci interesowanych naszym Pomnikiem Pamięci Narodowej.
rozwijają swoje talenty.
Jedną z grup były dzieci wraz z nauczycielami z okolic
Birczy.

Hydranty

wodne

Aby wypełnić zalecenia
przeciwpożarowe Straży
Pożarnej w podziemiach
kościoła prowadzona jest
przebudowa ścian i wymiana drzwi na nowe atestowane. Kluczową sprawą
było jednak uruchomienie
dwóch hydrantów: jednego
w podziemiach kościoła
i drugiego pod chórem. Na
wszelki wypadek każdy
o tym miejscu powinien
wiedzieć. Ale też byłoby
pięknie gdyby każda rodzina w parafii wsparła te przeciwpozarowe inwestycje.

w

kościele

Chrystus Królem
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ZAPRASZAMY NA SPEKTAKL
Tajemnica Eucharystii
inspirowany objawieniami Cataliny Rivas - w wykonaniu uczniów SP Sióstr Niepokalanek

Niedziela 16 czerwca godz. 16.45
Kościół

Chrystusa

Króla

w

Jarosławiu

Catalina współcześnie żyjąca boliwijska mistyczka z miasta Cochabamba. Ukończyła jedynie szkołę podstawową.
Według niej, w 1994 r. modląc się pod krzyżem, odczuła pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi. Ujrzała
wtedy wielkie światło, które przeszyło jej dłonie i stopy, pozostawiając krwawiące rany. Usłyszała głos: „Raduj
się z powodu daru, jakim cię obdarzyłem.” Odtąd pojawiają się na jej ciele stygmaty (na czole, dłoniach i stopach,
w boku), a Catalina ma przeżywać cierpienia agonii, łącząc się cierpieniem Jezusa na krzyżu. Świadkiem tego zjawiska był w pierwszy piątek stycznia 1996 r. lekarz, dr Ricardo Castanon, którego świadectwo przyczyniło się do
uznania za prawdziwe doświadczeń Cataliny. Ze względu na swoje skromne wykształcenie, gdy zaczęła spisywać
teksty o Męce Jezusa, Eucharystii i Niebie, wzbudziła wielkie zdumienie. Catalina przyznała, że słyszy głos Chrystusa
i spisuje jedynie to, co od Niego słyszy.
9 marca 1995 r. Catalina kupiła gipsową figurkę Jezusa, z której oczu zaczęły wypływać krwawe łzy. Zjawisko zainteresowało uczonych, którzy na prośbę dziennikarzy pobrali próbki i przebadali je w USA i w Australii, stwierdzając
w nich obecność ludzkiej krwi. Badania przeprowadzone przez władze kościelne potwierdziły autentyczność tego
wydarzenia, a niezwykła figurka stoi dziś w kościele w Cochabamba.
Catalina Rivas zapisuje słowa, które według niej są skierowane do całego świata. Jezus miał jej powiedzieć: Wieczna miłość szuka dusz, które mogą powiedzieć nowe rzeczy o starych, dobrze znanych prawdach... Kto korzysta
i zachwyca się nimi, pomaga również i innym czerpać z nich pożytek. Kto ich nie rozumie, jest nadal niewolnikiem
złego ducha. Słowa przez nią zapisywane nie zawierają nowych prawd, ale mają przypominać ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, przyjęcia Boga i Jego miłości oraz zachęcać do życia zgodnego z dekalogiem, Ewangelią
i nauką Kościoła katolickiego.
Władze Kościoła, zbadawszy świadectwa Cataliny, uznały, że są one prawdziwe i istotne w ewangelizacji dzisiejszego
świata. Powołały w Boliwii organizację pod nazwą Apostolat Nowej Ewangelizacji, która zajmuje się rozpowszechnianiem Bożego orędzia podyktowanego Catalinie. W najnowszym wydaniu jej książek, do których należy również
Tajemnica Mszy Świętej, arcybiskup Apaza napisał: Przeczytaliśmy książki Cataliny i jesteśmy przekonani, że jedynym ich celem jest prowadzenie nas wszystkich drogą zapoczątkowaną w Ewangelii. Książki te również podkreślają
wyjątkowe miejsce Dziewicy Maryi – naszego wzoru w naśladowaniu i podążeniu za Jezusem Chrystusem – Matki,
której powinniśmy się powierzyć z całkowitym zaufaniem i miłością. Książki te pokazują, jak powinien postępować
prawdziwie wierzący chrześcijanin. Z tych wszystkich względów wyrażam zgodę na ich wydrukowanie i dystrybucję
oraz polecam jako materiał do medytacji i duchowego kierownictwa, odpowiadając na wezwanie Pana, który pragnie
zbawić wiele dusz, ukazując im, że jest Bogiem żywym, pełnym miłosierdzia i miłości.
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U r o c z y s t a M s z a ś w.
z okazji
100-lecia Policji
14 lipca g. 9.30
Kościół Chrystusa Króla
w Jarosławiu
przewodniczy
bp Stanisław Jamrozek

Transmisja w TVANGEL.PL
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

Uwaga ślubnicy!
Zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu:
- dekoracje w kościele mogą być tylko z żywych
kwiatów !!!!!
- nie można do kościoła wprowadzać lampionów,
latarnii, sztucznych kwiatów, sypać ryżu i strzelać
konfetti

16.06.90 – Jan i Anna Sz.
16.06.94 – Edward i Elżbieta K.
17.06.89 – Witold i Zofia Ż.
17.06.95 – Tadeusz i Joanna K.
17.06.18 – Tomasz i Magdalena K.
18.06.16 – Adam i Aneta Z.
18.06.16 – Mariusz i Agnieszka S.
19.06.93 – Krzysztof i Małgorzata B.
19.06.04 – Jacek i Aleksandra T.
19.06.10 – Krzysztof i Liliana C.
20.06.92 – Stanisław i Małgorzata S.
20.06.09 – Piotr i Anna H.
21.06.97 – Arkadiusz i Jolanta B.
21.06.98 – Andrzej i Małgorzata B.
21.06.03 – Bartłomiej i Marta K.
22.06.96 – Mariusz i Iwona R.
22.06.96 – Marian i Jadwiga Ż.
22.06.96 – Tomasz i Monika F.
22.06.02 – Jarosław i Katarzyna K.
22.06.02 – Dariusz i Anna L.
23.06.01 – Mariusz i Bożena Cz.
23.06.07 – Dariusz i Katarzyna P.
24.06.95 – Piotr i Alina O.
24.06.06 – Dariusz i Edyta Cz.
24.06.06 – Sławomir i Anita B.
24.06.17 – Kazimierz i Paulina O.
25.06.83 – Andrzej i Ewa S.
25.06.05 – Mariusz i Aneta W.
25.06.11 – Artur i Barbara P.
25.06.16 – Paweł i Iga Z.
26.06.98 – Wiesław i Renata J.
26.06.04 – Krzysztof i Danuta B.
26.06.04 – Tomasz i Anna U.
27.06.87 – Bogdan i Jolanta G.
27.06.92 – Marek i Beata B.
28.06.03 – Bartłomiej i Monika P.
29.06.96 – Tomasz i Beata K.
29.06.02 – Rafał i Iwona D.
29.06.02 – Marek i Monika F.
29.06.13 – Waldemar i Elżbieta S.
30.06.01 – Arkadiusz i Adrianna O.
01.07.89 – Krzysztof i Anna G.
01.07.06 – Andrzej i Monika K.
02.07.83 – Jerzy i Maria M.
02.07.94 – Paweł i Katarzyna P.
03.07.93 – Adam i Agnieszka G.
03.07.10 – Robert i Katarzyna B.
04.07.15 – Artur i Ewelina C.
04.07.15 – Łukasz i Anna M.
05.07.08 – Piotr i Justyna K.
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.
09.07.16 – Artur i Barbara T.
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.
11.07.15 – Dawid i Barbara D.
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.
12.07.14 – Mateusz i Justyna 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.
15.07.17 – Maciej i Amelia G.
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.
19.07.14 – Patryk i Adrianna B.
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.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Ogłoszenia parafialne

Niedziela 16 VI 19 GRUPA II
Boże Ciało 20 VI 19 GRUPA I
Niedziela 23 VI 19 GRUPA II

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

25.05.2019 r. os. 1000-lecia bl.
1 m. 1-18. Sprzątali i ofiara:
M. Liberkowska, K. Rygowska,
A. Dubaj. Razem – 30 zł na środki
czystości i kwiaty.
27.05.2019 r. os. 1000-lecia bl. 2
m. 1-15. Nikt nie przyszedł.
01.06.2019 r. os. 1000-lecia bl. 3
m. 1-18. Sprzątali i ofiara: F. Cymerys, Jędrzejczak + Małgorzata,
Z. Gil, Plezia. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
03.06.2019 r. os. 1000-lecia bl. 4
m. 1-26. Nikt nie przyszedł. Ofiara: Gmyrek, Wilczyńska, Piróg,
Pietruszewska. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
08.06.2019 r. os. 1000-lecia bl. 5
m. 1-28. Nikt nie przyszedł.
10.06.2019 r. os. 1000-lecia bl. 7
m. 1-18. Nikt nie przyszedł.

Dyżur do sprzątania Kościoła
Data
17 VI
19 VI
22 VI
24 VI
29 VI
1 VII
6 VII
8 VII
13 VII
15 VII
20 VII
22 VII
27 VII
29 VII
3 VIII
5 VIII
10 VIII
12 VIII
17 VIII
19 VIII
24 VIII
26 VIII
31 VIII
2 IX
6 IX

Blok /ulica
os. 1000-lecia
9
10
11
12
Ulice
Morawska 3
Morawska 1E
Morawska 1B

Mieszk.
1 - 18
1 - 20
1 - 18
1 - 22
1 - 23
1 - 26
1 - 20

Na Skarpie, Stojałowskiego,
Słoneczna, B. Słonecznej
Przyklasztorna, Głęboka
Żołnierska, Basztowa
Jarosław: Włókiennicza,
Dziewiarska, Spółdzielcza,

3 Maja
51 - 84
3 Maja
85 - 124
Munina: Dziewiarska
Munina: Włókiennicza
Munina: 3 Maja iWodna
Munina 93 - 122
Południowa
Munina 124 - 160
Południowa
os. Kombatantów
1
1-9
1
10 - 19
2
1 - 15
2
16 - 25
3
1 - 25
4
1 - 15
4
16 - 25
5
1 - 15

1. Dzisiaj o godz. 16.45 najpierw będzie inscenizacja
teatralna w wykonaniu dzieci
ze szkoły S. Niepokalanek,
a później nabożeństwo czerwcowe i koronka do Bożego
Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy!
2. Dziś Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej, kończy się
okres Komunii św. wielkanocnej.
3. W środę (19 VI) wypada
zakończenie roku szkolnego.
Msza św. dla SP nr 10 odbędzie
się o godz. 8.00. Zapraszamy
uczniów, nauczycieli i rodziców. Tradycyjnie uczniowie
powinni przystąpić wcześniej
do spowiedzi i komunii św.
dziękczynnej.
4. W czwartek (20 VI) Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa Pana (Boże
Ciało). Ogólnomiejska procesja Bożego Ciała po Mszy
św. o godz. 10:00 będzie szła
z Jarosławskiej Kolegiaty do
kościoła O. Dominikanów.
5. Tegoroczna procesja Bożego
Ciała w naszej parafii będzie
w następną niedzielę 23 czerwca po Mszy św. o godz. 12.15.
Prosimy aby poszczególne
osiedla tak jak zwykle przygotowały się do przystrojenia
czterech ołtarzy na os. Kombatantów. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków,
a chłopców do przyjścia
z dzwoneczkami. Liczymy
bardzo na obecność w procesji
dzieci z klas pierwszokomunijnych i z rocznicy I Komunii
Św.
Natomiast zawsze pięknym
Zapowiedzi przedślubne
Krystian Sebastian ROKOSZYŃSKI

s. Jarosława i Stanisławy
zam. Jarosław, ul. Przyklasztorna
Gabriela Maria LACHOWICZ
c. Janusza i Ewy
zam. Adamówka
W minionym czasie ...
Do Wspólnoty Kościoła włączona
została:

Michalina Faustyna Gilarska
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Kancelaria parafialna
Kamil i Elżbieta R.
Czynna od poniedziałku do Krzysztof i Paulina G.
soboty w godz. 8.00-9.00 Odeszły do Pana:
Janina DOMINIK
oraz 17.00-17.30.
Zofia PIOTROWSKA
Nieczynna w Święta i Pierw- Adela PAJĄK
Maria BURY
sze Piątki Miesiąca.

Niedziela 16 VI

świadectwem będzie wystawienie w oknach w tym dniu
symboli i obrazów religijnych.
Wydaje się, że w obecnym
czasie takie świadectwo będzie
bardzo ważne.
6. Natomiast tradycyjnie na
zakończenie Oktawy Bożego
Ciała w czwartek (27 VI) w naszym kościele będzie procesja
z Najświętszym Sakramentem
wokół kościoła i błogosławieństwo dzieci.
7. W piątek po Bożym Ciele
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Dyspensy udzielił ks. abp
Adam Szal.
8. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które w dni
powszednie są o godz. 17.30,
w środy z nowenną do MB
Częstochowskiej o godz.
17.15.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 17 VI 19 (poniedziałek wieczorem) os. 1000-lecia bl. 9
m. 1-18, 19 VI 19 (środa wieczorem) os. 1000-lecia bl. 10
m. 1-20 oraz 22 VI 19 (sobota
rano) os. 1000-lecia bl. 11 m.
1-18.
10. Pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” w czwartek 4 lipca br. wyruszy 39 Przemyska
Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę. Osoby z Jarosławia
i okolic zapraszamy do pielgrzymowania do Częstochowy
z grupą św. Brata Alberta, która wyruszy dzień później, czyli
w piątek 5 lipca z kościoła
NMP Królowej Polski w Jarosławiu. Zapisy na pielgrzymkę
przyjmowane będą w kościele
NMP Królowej Polski.
11. Natomiast nasza piesza pielgrzymka do Jodłówki będzie
w sobotę 7 września, a zapisy
w sześciu parafiach rozpoczną
się pod koniec lipca.
12. Ponieważ przeżywamy
ciepły letni okres prosimy, aby
pamiętać, że w świątyni strój
zawsze powinien być godny.
Przypominają o tym plakaty
na zewnątrz kościoła.
13. Dzisiejsze wakacyjne
wydanie naszej gazetki jest
zwiększone, zawiera 24 strony
kolorowych zdjęć – dlatego
cena jest nieco wyższa, ale
gazetka jest bardzo cenna
choćby ze względu na kilka
wartościowych artykułów. Kolejna gazetka będzie dopiero
w połowie sierpnia.

8:00

+ Wojciech w 18 roczn. śmierci.

9:30

+ Andrzej Przybylak (16).

11:00

Dziękczynna w 13 roczn. urodzin
Mai z prośbą o zdrowie, Boże
błogosł. i opiekę MB.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Janina, Jan, Tadeusz Podgórscy, Maria Mach.

18:00

++ Józefa (ona) i Ryszard Foryś,
Aniela i Władysław Nowak.

7:00

1) + Zdzisław Niemczycki - int. od
rodziny Krupów z Przeworska.
2) + Adela Pająk - int. od rodziny
Czekalskich.

18:00

1) + Andrzej Przybylak (17).
2) O zdrowie i Boże błogosł.
dla Anety z okazji urodzin
i imienin.

7:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla członkiń Róży św.
Faustyny.
2) + Adela Pająk - int. od rodziny
Czekalskich.

18:00

1) + Andrzej Przybylak (18).
2) + Edward Boryło.

7:00

+ Adela Pająk - int. od rodziny
Czekalskich.

8:00

Msza św. dla SP 10 na zakończenie Roku Szkolnego.

18:00

1) + Andrzej Przybylak (19).
2) + Adela Pająk - int. od Koła
Misyjnego.

8:00

+ Andrzej Przybylak (20).

9:30

W rocznicę święceń i urodzin
o dary Ducha Św. i Boże błogosł.
dla ks. Krzysztofa Mierzejewskiego.

11:00

++ Marian Prus i jego rodziców
Eugenia i Jan.

12:15

+ Kazimierz Brzuchacz
w 26 roczn. śmierci.

16:00

O Boże błogosł., opiekę MB dla
członkiń Róży św. Weroniki.

18:00

O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę
MB dla Heleny.

7:00

1) ++ Aniela i Józef i zmarli
z rodziny.
2) + Adela Pająk - int. od Róży św.
Magdaleny.

18:00

1) + Bolesław Makarski
w 3 roczn. śmierci.
2) + Andrzej Przybylak (21).

7:00

1) + Adela Pająk - int. od sąsiadów.
2) + Leszek.

18:00

1) + Andrzej Przybylak (22).
2) + Stefania Szynal w 4 roczn.
śmierci.

8:00

+ Andrzej Przybylak (23).

9:30

++ Henryka i Stanisław Obłoza.

11:00

Dziękczynna z okazji imienin Janiny Pysiak z prośbą o dary Ducha
Św. oraz Boże błogosł.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Jan Wielgos z racji imienin - int.
od żony i synów.

18:00

O zdrowie i Boże błogosł. dla
Kacperka w 2 roczn. urodzin.

Poniedziałek 17 VI

Wtorek 18 VI

Środa 19 VI

Czwartek 20 VI

Piątek 21 VI

Sobota 22 VI

Niedziela 23 VI
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Chrystus Królem
Polecamy w modlitwach

20.08.90 – Stanisław i Elżbieta T.
20.08.05 – Jakub i Ewa S.
29.07.95 – Zbigniew i Bernadetta K. 20.08.11 – Piotr i Wioletta M.
20.08.11 – Krzysztof i Ewelina K.
30.07.94 – Krzysztof i Beata J.
21.08.99 – Bartłomiej i Monika G.
30.07.16 – Daniel i Magdalena D.
21.08.99 – Dariusz i Wioletta L.
30.07.16 – Grzegorz i Paulina W.
21.08.99 – Piotr i Bernadetta Ł.
31.07.86 – Bogdan i Ewa M.
31.07.93 – Krzysztof i Małgorzata F. 21.08.04 – Dariusz i Dorota Sz.
21.08.04 – Dominik i Agnieszka S.
01.08.87 – Jerzy i Barbara S.
21.08.10 – Andrzej i Katarzyna K.
01.08.15 – Marcin i Marzena Ł.
21.08.10 – Krystian i Magdalena D.
02.08.97 – Damian i Elżbieta W.
21.08.10 – Paweł i Monika S.
02.08.03 – Zbigniew i Monika Z.
22.08.87 – Mariusz i Halina P.
03.08.91 – Andrzej i Katarzyna H.
22.08.87 – Andrzej i Dorota K.
03.08.96 – Robert i Katarzyna M.
03.08.02 – Grzegorz i Agnieszka J. 22.08.92 – Roman i Barbara M.
22.08.09 – Sławomir i Aneta W.
04.08.84 – Andrzej i Alicja W.
23.08.86 – Tadeusz i Czesława Ś.
04.08.01 – Grzegorz i Alicja S.
23.08.97 – Waldemar i Ewa F.
04.08.04 – Ryszard i Zofia B.
23.08.03 – Piotr i Anna P.
04.08.07 – Piotr i Barbara G.
23.08.03 – Paweł i Monika C.
04.08.12 – Sebastian i Sylwia S.
23.08.03 – Artur i Joanna K.
05.08.95 – Mirosław i Halina L.
23.08.08 – Mateusz i Barbara S.
05.08.00 – Grzegorz i Jadwiga B.
24.08.85 – Janusz i Jolanta O.
05.08.06 – Tomasz i Jolanta L.
24.08.02 – Grzegorz i Iwona D.
05.08.06 – Kazimierz i Marta B.
25.08.90 – Maciej i Elżbieta Z.
06.08.94 – Wojciech i Dorota N.
26.08.89 – Andrzej i Danuta P.
06.08.11 – Grzegorz i Jagoda P.
26.08.95 – Grzegorz i Barbara P.
07.08.93 – Piotr i Małgorzata M.
26.08.00 – Marek i Edyta D.
07.08.99 – Rafał i Agnieszka Ś.
07.08.04 – Radosław i Małgorzata B. 26.08.00 – Jarosław i Iwona K.
26.08.00 – Jarosław i Agata Ł.
07.08.04 – Paweł i Joanna R.
26.08.00 – Paweł i Aneta T.
07.08.10 – Piotr i Magdalena K.
26.08.06 – Łukasz i Katarzyna P.
08.08.92 – Marek i Anna H.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
08.08.09 – Mariusz i Dorota K.
26.08.06 – Grzegorz i Anna Ż.
08.08.09 – Wojciech i Barbara Z.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
08.08.09 – Paweł i Barbara S.
27.08.94 – Wojciech i Małgorzata P.
08.08.15 – Marek i Katarzyna B.
27.08.94 – Wojciech i Beata C.
09.08.03 – Rafał i Marzena B.
27.08.11 – Daniel i Emilia B.
09.08.08 – Marcin i Agata P.
09.08.08 – Tomasz i Magdalena M. 27.08.16 – Mariusz i Joanna S.
28.08.99 – Maksymilian i Małgo09.08.14 – Marcin i Ewelina S.
rzata W.
10.08.13 – Mateusz i Bernadeta G.
28.08.99 – Mariusz i Barbara W.
11.08.07 – Maciej i Karolina G.
28.08.10 – Marcin i Anna K.
11.08.12 – Bartłomiej i Joanna B.
28.08.11 – Bogdan i Marta K.
12.08.95 – Henryk i Renata Z.
29.08.15 – Paweł i Edyta S.
12.08.95 – Wacław i Anna N.
30.08.97 – Paweł i Aneta Sz.
12.08.00 – Raphael i Sylwia M.
31.08.85 – Lucjan i Barbara Z.
12.08.06 – Dariusz i Justyna J.
31.08.96 – Piotr i Dorota B.
12.08.06 – Witold i Monika R.
31.08.96 – Krzysztof i Justyna D.
13.08.94 – Jacek i Małgorzata L.
31.08.02 – Piotr i Ewelina K.
13.08.05 – Grzegorz i Monika A.
31.08.06 – Mieczysław i Helena D.
13.08.05 – Waldemar i Anna P.
13.08.05 – Bogusław i Agnieszka W. 31.08.13 – Paweł i Dorota K.
01.09.01 – Adam i Magdalena B.
13.08.05 – Dariusz i Ksenia Ch.
01.09.07 – Piotr i Barbara L.
13.08.11 – Maciej i Agnieszka J.
01.09.18 – Arkadiusz i Sylwia W.
13.08.16 – Grzegorz i Sylwia B.
14.08.82 – Alfred i Maria F.
w rocznicę śmierci:
14.08.99 – Piotr i Aurelia T.
14.08.04 – Tomasz i Anna M.
20.06.82 – Stanisława Puka
14.08.04 – Radosław i Izabela L.
16.06.83 – Romualda Rurarz
15.08.98 – Tomasz i Agnieszka K.
20.06.84 – Antoni Plęs
15.08.09 – Jacek i Agnieszka G.
26.06.86 – Czesław Jan Puńko
15.08.09 – Tomasz i Magdalena P.
16.06.89 – Katarzyna Kuchta
15.08.09 – Mariusz i Katarzyna C.
16.06.89 – Danuta Frankiewicz
15.08.16 – Artur i Agnieszka K.
28.06.92 – Helena Niedźwiedź
16.08.09 – Rafał i Katarzyna B.
27.06.93 – Kazimierz Krysiak
16.08.14 – Maciej i Agnieszka O.
17.06.94 – Irena Szram
17.08.96 – Jan i Aneta K.
20.06.94 – Romuald Hagner
17.08.96 – Paweł i Aneta S.
23.06.94 – Wanda Fidler
17.08.02 – Andrzej i Iwona W.
21.06.98 – Janusz Madejowski
18.08.84 – Jerzy i Alina Ś.
18.08.84 – Kazimierz i Stanisława Ch. 18.06.00 – Olga Nowak
25.06.00 – Henryk Osiniak
18.08.90 – Edwin i Agnieszka G.
16.06.01 – Józefa Stokłosa
18.08.01 – Piotr i Barbara R.
19.06.01 – Wojciech Turoczy
18.08.07 – Francesco i Aneta R.
27.06.01 – Helena azaraki
18.08.07 – Mark i Sylwia W.
21.06.02 – Józef Broda
19.08.89 – Paweł i Małgorzata W.
22.06.04 – Władysław Nieckarz
19.08.89 – Kazimierz i Alicja P.
26.06.05 – Sabina Saczko
19.08.95 – Piotr i Małgorzata S.
19.08.95 – Zbigniew i Małgorzata K. 26.06.05 – Stanisław Skręt
17.06.07 – Jan Włoch
19.08.00 – Ireneusz i Bożena S.
19.08.06 – Grzegorz i Katarzyna K. 30.06.07 – Janina Olszańska
19.06.10 – Maria Libicz
19.08.06 – Stanisław i Monika K.
25.06.13 – Kazimierz Kamiński
19.08.06 – Mariusz i Iwona T.
29.06.13 – Zdzisław Welc
20.08.83 – Waldemar i Renata U.

dokończenie ze str. 18

30.06.13 – Zofia Poczekajło
21.06.16 – Bolesław Makarski
22.06.16 – Jerzy Bąk
21.06.18 – Teresa Dunicz
24.06.18 – Wanda Szczepańska
29.06.18 – Zofia Boroszyńska
24.07.83 – Józef Jasiewicz
07.07.84 – Władysław Warański
12.07.84 – Bronisława Drapała
14.07.85 – Stanisław Dąbrowski
16.07.85 – Genowefa Nałęcz-Galewicz
23.07.85 – Bronisława Keryluk
21.07.88 – Ludwika Sypień
28.07.89 – Antoni Czepiel
30.07.89 – Maria Knap
29.07.89 – Jan Iwański
05.07.91 – Jan Pawełek
07.07.91 – Katarzyna Bobel
03.07.92 – Zofia Gumińska
21.07.93 – Zofia Dubanik
26.07.93 – Elżbieta Stokłosa
26.07.93 – Kazimierz Kapera
29.07.93 – Władysław Kaczorowski
02.07.94 – Marian Benderz
08.07.94 – Stanisław Cetnar
14.07.94 – Stefania Rychtyk
17.07.94 – Zofia Kalińska
04.07.95 – Franciszka Balicka
09.07.95 – Zofia Bąk
24.07.95 – Józef Cyrul
26.07.95 – Julian Madejski
29.07.95 – Stefania Stusik
18.07.97 – Katarzyna Szwed
24.07.97 – Stanisław Gach
27.07.97 – Zdzisława Korecka
14.07.98 – Jan Podgórski
27.07.98 – Eugenia Sieczka
21.07.99 – Tadeusz Sypek
26.07.99 – Eugeniusz Strus
27.07.99 – Zygmunt Drozd
12.07.99 – Władysław Korzeń
07.07.00 – Marek Ziemkiewicz
07.07.00 – Dominik Knap
15.07.00 – Wacław Hiner
09.07.02 – Amelia Korzeń
24.07.03 – Jerzy Kurzepa
08.07.04 – Jadwiga Ciszewska
09.07.04 – Jan Pieńkowski
25.07.04 – Maria Haloszka
25.07.04 – Kazimierz Kałętek
27.07.04 – Stanisława Głąb
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
21.07.14 – Krystyna Magdziak
04.07.15 – Barbara Strawińska
06.07.15 – Zofia Horbacz
13.07.16 – Czesława Dominiak
14.07.16 – Bronisława Kasjan
15.07.16 – Tadeusz Mach
29.07.16 – Jadwiga Rupar
01.07.17 – Stefania Gilarska
04.07.17 – Janina Lichończak

07.07.17 – Emilia Wróbel
08.07.17 – Józef Słota
08.07.17 – Maria Mazur
17.07.17 – Jan Pitach
01.07.18 – Helena Nauka
10.07.18 – Helena Pawłowska
14.07.18 – Zbigniew Czepiel
22.07.18 – Janina Nowak
25.07.18 – Włodzimierz Szerszeń
25.07.18 – Zbigniew Bystrzycki
28.07.18 – Barbara Janicka
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
06.08.90 – Ludwik Sieczka
14.08.92 – Stefania Czerkas
04.08.93 – Julianna Kaźmierczak
05.08.93 – Józef Łuc
11.08.93 – Kazimierz Ziółkowski
03.08.94 – Edward Bondar
23.08.94 – Waleria Rech
30.08.94 – Bolesław Kondycki
05.08.95 – Marianna Jucha
09.08.95 – Stanislaw Kądziołka
26.08.95 – Zdzisław Goleniowski
26.08.95 – Jerzy Korzeń
31.08.95 – Marian Ponieważ
10.08.96 – Anna Szalawa
10.08.97 – Ryszard Kos
16.08.98 – Maria Kasperska
17.08.98 – Witold Kołodziej
17.08.98 – Łukasz Budziński
31.08.99 – Stanisława Michalak
01.08.00 – Ryszard Brodowicz
08.08.00 – Tadeusz Zmysłowski
15.08.00 – Maria Nowacka
19.08.01 – Janina Kalińska
03.08.02 – Franciszek Kaliński
06.08.02 – Henryk Ostrowski
25.08.02 – Zdzisław Rzepa
03.08.03 – Edward Cerlich
14.08.03 – Józef Musiała
30.08.04 – Mieczysław Frankowski
05.08.05 – Bronisława Brzezińska
18.08.06 – Zenon Barszcz
21.08.06 – Kazimierz Jasiński
24.08.06 – Janina Jabłońska
07.08.07 – Mirosław Dunicz
07.08.07 – Jerzy Pietruszewski
23.08.07 – Danuta Karpińska
26.08.07 – Konstancja Bejnarowicz
20.08.08 – Danuta Zborowska
04.08.09 – Władysław Stanasiuk
09.08.09 – Henryk Babiś
14.08.09 – Anna Wlazło
19.08.09 – Franciszek Sudoł
21.08.09 – Lesław Kulpa
22.08.09 – Ryszard Chmielowicz
12.08.10 – Janina Baster
06.08.11 – Anna Borusowska
08.08.11 – Emilia Brzezińska
14.08.11 – Jan Kuzia
09.08.12 – Anna Serwońska
22.08.12 – Stanisław Rybka
25.08.12 – Michał Kuczek
09.08.13 – Zofia Brodowicz
04.08.14 – Antoni Mazepa
18.08.14 – Józef Podolak
23.08.14 – Jolanta Tomas
06.08.15 – Lucjan Zarzeczny
01.08.16 – Franciszek Dobrowolski
15.08.16 – Marian Solecki
01.08.17 – Cecylia Żur
05.08.17 – Eugeniusz Kuśnierz
10.08.17 – Tadeusz Szyper
03.09.85 – Antoni Kaczorowski
26.08.18 – Wacław Spiradek
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Tenis stołowy

Podopieczni klubu to tak- akcentem zakończyli starty
że uznana marka i multi- indywidualne w tym sezomedaliści we wszystkich nie. Brązowy medal podczas
kategoriach wiekowych mistrzostw Polski żaków
w zawodach indywidual- w grze podwójnej wywalmistrzostwo Polski żaków nych organizowanych przez czył Szymon Flaumenhaft.
w grze pojedynczej i zło- Podkarpacki Związek Tenisa Najcenniejsze krążki zdoto w deblu (Kraśnik 2018 Stołowego.
byli także Dawid Jadam
r.) oraz złoto w kategorii
i Szymon Brud, którzy zdemłodzik w grze podwójnej, Ponadto, jarosławski klub to klasowali rywali podczas
złoto drużynowo i srebro uznany organizator imprez Podkarpackiej Olimpiady
indywidualnie. Trzykrot- i turniejów. Wystarczy wspo- Tenisa Stołowego.
nie zajmował 3. miejsce mnieć spotkanie eliminacyjw Grand Prix Żaków.
ne Drużynowych Mistrzostw W Krakowie rywalizowały
Europy: Polska - Chorwacja, najzdolniejsze żaczki i żacy.
S z y m o n które zebrało znakomite re- Wśród nich znalazło się trio
Brud sięgał cenzje wśród gości z Polski z PKS Kolping-Jarosław:
Szymon Flaumenhaft, Napo mistrzo- i zagranicy.
talia Maciałek oraz Alan
stwo Polski
Warto
dodać,
że
PKS
KolZieliński. Ten pierwszy zamłodzików
ping
dysponuje
odpowiedkończył turniej gry podwójw drużynie
nim
sprzętem
i
obiektami,
nej mistrzostw Polski z brąoraz brąz
do
dużych
przedsięwzięć.
zowym medalem.
w singlu.
To przede wszystkim dwie
W turniejach szkolnych hale sportowe: treningowa, - Przyjemnie kończymy
podopieczni wywalczy- w której znajduje się osiem starty naszych zawodników
li: złoty medal w turnieju stołów z atestem ITTF w tym sezonie. Każdy medal
ogólnopolskim Memoriał marki Tibhar oraz duża i każdy puchar to nagroda
A. Grubby 2017, srebrny me- (16 stołów).
dla zawodnika za ciężką pradal w turnieju ogólnopolskim
cę podczas treningów oraz
Memoriał A. Grubby 2018, Młodzi zawodnicy są pod dla trenerów, którzy szkolą
srebrny medal w turnieju opieką sztabu szkoleniowego naszą młodzież. Gratuluję
Igrzysk Dzieci 2018 r. (Rawa (trenerzy I i II klasy) oraz Szymonowi tego medalu
Mazowiecka) oraz złoty me- instruktorów i fizjoterapeu- i oby tak dalej - powiedział
dal w Ogólnopolskim finale tów. To sprawdzony model menedżer Kolpinga, Kamil
drużynowego turnieju ucz- szkolenia i rozwoju, który Dziukiewicz.
niowskiego 2018 r. (Łaziska zagwarantuje w przyszłoGórne).
ści wiele medali na arenie Flaumenhaft i Maciałek doogólnopolskiej naszych pod- tarli w singlu do 1/8 finału,
Ścisła współpraca klubu opiecznych.
a Zieliński zajął 49. miejsce.
i szkoły to gwarant sukcesów
W deblu Maciałek (wspóli silny fundament szkolenia Zakończenie sezonu dla nie z Julią Borowską) zaw Jarosławiu i okolicach. Na najmłodszych...
jęła 5. pozycję, a Zieliński
szczycie organizacji znajduje
- 17 (razem z Aleksandrem
się drużyna występująca Tenisiści stołowi jarosław- Pilchem).
w LOTTO Superlidze. Dru- skiego Kolpinga mocnym
żynowy Mistrz Polski, pięciokrotny brązowy medalista
najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju oraz dwukrotny
zdobywca Pucharu Polski.
Oprócz superligowego zespołu, klub posiada drużynę
w 1. Lidze, gdzie zadebiutował w tym sezonie Dawid
Jadam oraz 3. lidze, gdzie
w warunkach meczowych
swoje umiejętności sprawAlan
dzają najmłodsi zawodnicy Zieliński
to także sprawdzony element
Natalia
szkolenia, ponieważ żaden
Maciałek
trening nie zastąpi meczu
Szymon
o stawkę.
Flaumenhaft

Podsumowanie sezonu
Miasto Jarosław i województwo podkarpackie to
silny punkt na polskiej mapie tenisa stołowego. Stworzony system polegający
na kooperacji Parafialnego
Klubu Sportowego Kolping i Szkoły Mistrzostwa
Sportowego sprawdza się
idealnie, o czym świadczy
liczba medali wywalczonych przez naszych zawodników na arenie krajowej
i zagranicznej.
Wiodącymi
postaciami
w klubie są
reprezentanci
Polski. Anna
Brzyska to
w tej chwili 20 „rakieta” na świecie. Triumfatorka prestiżowego Andro Kids Open
w Dusseldorfie w singlu
oraz w deblu, dwukrotna
Mistrzyni Polski Żaczek
w grze pojedynczej (Kraków, 2017 r. Międzyzdroje
2016 r.) i grze podwójnej
(z Zuzanną Wielgos, Międzyzdroje 2016 r.) oraz mistrzyni
kraju młodziczek w grze
podwójnej i wicemistrzyni w singlu (Zielona Góra
2018). Razem z reprezentacją Polski wywalczyła brąz
w rywalizacji drużynowej
prestiżowego ITTF Slovak
Cadet Open oraz 7. miejsce
Mistrzostw Europy Kadetów
i Juniorów w Cluj-Napoca.
To także brązowa medalistka mistrzostw Polski
w singlu oraz srebrna
w deblu i mikście. Wygrała
dwa turniej Grand Prix młodziczek i dwukrotnie zajęła
2. miejsce, a wśród kadetek
trzy razy zajmowała trzecie
miejsce.
Dawid Jadam
wywalczył
złoto i brąz
prestiżowego
Andro Kids
Open, wice-
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Nasi w kadrze Polski

Anna Brzyska

Szymon Brud

Dawid Jadam

Kolpuś ogłasza:
To był udany sezon

Chrystus Królem
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