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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

I CZYTANIE: Dz 2,14a.36–41
Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

REFREN PSALMU: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
II CZYTANIE: 1P 2,20b–25

Nawróciliście się do Pasterza dusz
waszych

EWANGELIA: J 10,1–10
Jezus jest bramą owiec

Foto: Niedziela 3/2020

Kościół
na froncie

Jezus powiedział: „Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie wchodzi do owczarni
przez bramę, ale wdziera się
inną drogą, ten jest złodziejem
i rozbójnikiem. Kto jednak
wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera
odźwierny, a owce słuchają
jego głosu; woła on swoje
owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie
wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim,
ponieważ głos jego znają.
Natomiast za obcym nie pójdą,
lecz będą uciekać od niego,
bo nie znają głosu obcych”.
Tę przypowieść opowiedział
im Jezus, lecz oni nie pojęli
znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział
do nich Jezus: „Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Ja
jestem bramą owiec. Wszyscy,
którzy przyszli przede Mną, są
złodziejami i rozbójnikami,
a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie
przeze Mnie, będzie zbawiony
– wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
paszę. Złodziej przychodzi
tylko po to, aby kraść, zabijać
i niszczyć. Ja przyszedłem
po to, aby owce miały życie
i miały je w obfitości”.

Nabożeństwa majowe
Foto: Niedziela 3/2020

Codziennie - 17.15,
środa - 17.00,
niedziela - 17.00
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Chrystus Królem

Epidemia - finanse - taca

Pandemia i wprowadzone
wraz z nią ograniczenia
spowodowały spadek liczby
wiernych w kościołach. Jak
w tej sytuacji radzą sobie
proboszczowie i czy wierni pamiętają o potrzebach
wspólnoty Kościoła?
Z rozmów z duchownymi
wynika, że gdy po ogłoszeniu stanu epidemii ograniczono możliwość przebywania wiernych w świątyni
do pięćdziesięciu osób, prawie dziesięciokrotnie spadły
ofiary na tacę. A to one
są podstawowym źródłem
utrzymania struktur Kościoła w Polsce. W kolejnych
tygodniach w niedzielnych
Mszach św. mogło uczestniczyć już tylko pięć osób.
Teraz ta liczba uzależniona
już jest od wielkości świątyni, niemniej i tak wiernych
w kościołach jest garstka,
a potrzeby parafii wcale nie
Każdy z nas powinien
czuć się odpowiedzialny
za swoją parafię - przypomina o tym V przykazanie kościelne.

/fragmenty/

tacę, przekazują indywidualne datki czy dokonują
przelewów na parafialne
konto. Jeszcze inni przynoszą ofiary do kancelarii
parafialnych lub płacą kartą.
Choć dotychczas zgromadzone środki zwykle wystarczają na pokrycie bieżących kosztów, to jednak
w dłuższej perspektywie
Datki z tacy nie idą na wszyscy możemy odczuć
pensje kapłanów, tylko na skutki braku troski o potrzeby wspólnoty Kościoła.
utrzymanie parafii.
Dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za swoją parafię, o czym
...Wielu wiernych w tym przypomina V przykazanie
trudnym czasie zaangażo- kościelne.
wało się w pomoc swoim
parafiom. Robią to na różne
Magdalena Wojtak
sposoby: składają ofiary na
Niedziela nr18/2020
Matuszny. Duchowny obawia się, że jeśli kryzys potrwa dłużej, to parafialny
budżet będzie nadwyrężony. - Do tego dochodzą
opłaty za zakup komunikantów, sprzątanie kościoła
czy środki do dezynfekcji...
- wylicza...

są mniejsze.
Na co taca?
Zaangażowani wierni wiedzą, że datki z tacy nie idą
na pensje kapłanów, tylko są
przeznaczane na utrzymanie
parafii - świątyni i znajdujących się wokół niej budynków. Dodatkowo kilka
zbiórek w ciągu roku trafia
z parafii na utrzymanie
kurii, seminariów, diecezjalnych urzędów kościelnych
oraz dzieł charytatywnych.
W niektórych diecezjach do
odwołania odroczone zostały wspomniane płatności.
Z tacy opłacane są także remonty, ogrzewanie
i oświetlenie kościołów,
a także pensje pracowników
parafii.
Tych ostatnich wydatków
nie można zawiesić. - Pamiętajmy, że są to ludzie,
którzy mają rodziny. Te osoby są nam bardzo potrzebne.
Nie wyobrażam sobie, żeby
zostały bez pracy - mówi
Niedzieli proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła
w Lublinie ks. Mirosław

Słowo Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski „Pokój tobie, Polsko!”
(św. Jan Paweł II, 1983)
/fragment/
...W tej trudnej sytuacji, jaką
przeżywamy,powinniśmy
dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę
państwa prawa, budowanie
– mimo różnic – kultury
solidarności, także w sferze
polityki.
W procesie dokonywania
odpowiedzialnego wyboru
kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod
uwagę w szczególny sposób
prawość moralną, miłość
Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego,
wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność
współpracy, zdolność do
roztropnego rozwiązywania
konfliktów, merytoryczne
przygotowanie i wiedzę,
a także szacunek dla zasad
demokracji, kierowanie się

fundamentalnymi zasadami
etycznymi, poszanowanie
dla życia od poczęcia do
naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji
małżeństwa jako trwałego
związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla
rodziców w zakresie prawa
do wychowywania dzieci
zgodnie z wyznawaną wiarą
i wartościami.
3. Będąc ludźmi wiary, jesteśmy przekonani, że nie
wszystko w życiu zależy
od geniuszu człowieka.
Wierzymy przecież w Boga
i w Jego opatrznościowe
czuwanie nad każdym człowiekiem, nad ludzkością
i światem, dlatego przypominamy o wielkiej roli jedności człowieka z Bogiem
oraz o mocy modlitwy...

Chrystus Królem

Komunikat
w sprawie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Beatyfikacja Prymasa Polski
kard. Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą
Apostolską na 7 czerwca
2020 roku w Warszawie,
z akceptacją Watykanu zostaje bezterminowo zawieszona.
Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu
pandemii, z wyprzedzeniem

Matka prymasa

Czy koronawirus zmieni Kościół
w Polsce?

czasowym, umożliwiającym
odpowiednie przygotowanie
bezpośrednie.
Po ustaniu pandemii, zorganizujemy uroczystość beatyfikacyjną w Warszawie
w sposób godny i podniosły,
a równocześnie skromny
i uwzględniający przewidywane skutki pandemii.

Kazimierz Kardynał Nycz Pytanie jest wzięte ze świec-

Arcybiskup Metropolita Warszawski
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kiego stylu myślenia: gospodarka, uregulowania prawne,
bezrobocie, relacje międzyludzkie. Z Kościołem jest
trochę inaczej. Kościół miewał w swojej historii różne
dołki, przeżywał rozmaite
kryzysy ogólnospołeczne,
ale przetrwał, bo jego naturą
jest tajemnica Chrystusa
Zmartwychwstałego.

Stefan Wyszyński w duchowym oddaniu się Maryi
odnalazł wolność. I taką
drogę ku wolności osobistej
i narodowej zaproponował
Polakom.
I przytoczę moją rozmowę
telefoniczną z zaprzyjaźW 30. rocznicę święceń nioną rodziną ze Śląska.
biskupich, które przyjmo- Opowiadali, jak pierwszy raz
wał na Jasnej Górze, 12 w życiu odprawili w domu
maja 1976 roku prymas Ste- nabożeństwo Drogi Krzyfan Wyszyński w dzienniku żowej, jak dzieci i rodzice
„Pro memoria” zanotował: podzielili się rozważaniami
„Wszystko postawiłem na do poszczególnych stacji.
Matkę Najświętszą. Dziś Powiedzieli, że nigdy nie
wiem, że ta linia była utrzy- doświadczyli podobnie mocmana z korzyścią duchową”. nych uczuć. Popłakali się.
Maryja była, jak pisał, „naj- Podobnie było, gdy uczestbardziej bezpośrednią Mocą” niczyli we Mszy Św., stojąc
w jego życiu, postawiona na naprzeciwko telewizora.
jego biskupiej drodze „przez Wszystko, każdy gest, każde
szczególną tajemnicę”, której przyklęknięcie, starali się
on sam w pełni nie rozumiał. wykonywać z wielką czcią
Ale której zaufał i zawierzył i uwagą. Na koniec stwierdo końca.
dzili, że takie doświadczenie
wprost niewiarygodnie ich
zbudowało.

Sądzę, że u wielu ta sytuacja pogłębi świadomość,
jak bardzo nasza wiara jest
SPOTKANIEM z Bogiem
i ze wspólnotą, i tego wymiaru nie są w stanie zastąpić
żadna transmisja telewizyjna
czy przekaz internetowy.
Ale wielu też może dojść
do przekonania, że religia
w wymiarze wirtualnym,
praktykowana w domu, przed
komputerem, na wygodnej
kanapie, też im wystarcza.
Dlatego trzeba mocno podkreślać nienormalność, wyjątkowość sytuacji.
Za plus uważam to, że zostaliśmy wyrwani z rutyny,
zmuszeni do przemyślenia
swojej wiary, pozbawieni
szacownych tradycji (np.
święcenia pokarmów
w Wielką Sobotę - dla wielu
urastającego do rangi najważniejszej praktyki religijnej), które niekoniecznie jednak pomagają w odkrywaniu
istoty chrześcijaństwa.

Koronawirus świetnie pokazuje, kto i jak mocno jest
osadzony tylko w ziemskiej
rzeczywistości, a kto stara się
patrzeć szerzej i zmierzać dalej. Dotyczy to zarówno osób
Dlatego mówię - poczekaj- świeckich, jak i księży.
my, co wzejdzie...
Kościół nie tylko przetrwa
koronawirusa, ale wyjdzie
z niego mocniejszy. Oczyści
się i zmieni, odsieje ziarna
od plew. Nabierze nowej
energii, by wrócić do starych
korzeni.
Zebrała
Katarzyna Cinzio
Niedziela 18/2020
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Chrystus Królem

Ogłoszenia parafialne
1. W Bazylice Archikatedralnej
w Przemyślu wczoraj 2 maja
odbyły się święcenia nowego
biskupa naszej Archidiecezji
ks. prał. Krzysztofa Chudzio.
Księdzu biskupowi życzymy
błogosławionych owoców tych
święceń.
2. Dzisiaj o godz. 17:00 nabożeństwo majowe i koronka do
Bożego Miłosierdzia. Bardzo
zachęcamy do przyjścia. Po Mszy
św. Apostolat Margaretka poprowadzi modlitwę za kapłanów.
3. Dziś porządek Mszy św. tak jak
w każdą niedzielę sprzed epidemii
i tak już pozostanie.
Przypominamy, że w naszym kościele na każdej Mszy św. może
być 60 osób i oczywiście dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników cały czas pozostajemy
w maskach. W ostatnia niedzielę
na Mszach św. o godz. 11.00,
16.00 i 18.00 uczestniczyła tylko
symboliczna liczba wiernych
w kościele - mogłoby być dwa
razy więcej. Podobnie mogło
być więcej osób (oczywiście
zgodnie z prawem) na Mszach
św. w pierwszy piątek i na Nabożeństwie fatimskim w pierwszą
sobotę miesiąca. Zapraszamy
bardzo serdecznie.
Warto przychodzić i przyzwyczajać się już do normalW minionym czasie ...

Niedziela 3 V

nego - pełnego uczestnictwa
w Mszach św. zarówno w dni
powszednie jak i w niedzielę. Okazją są m.in. piękne nabożeństwa majowe codziennie
w dni powszednie o godz. 17.15
a w środę z nowenną o godz.
17.00.
4. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca. W pierwszy czwartek jak zwykle modlimy
się o nowe powołania kapłańskie
i zakonne oraz za księży Rodaków.
W pierwszy czwartek zapraszamy
na nabożeństwo tzw. „Godziny
świętej”, czyli nabożeństwo adoracyjne przy wystawionym na
głównym ołtarzu Najświętszym
Sakramencie, w którym część
rozważań poprowadzi ksiądz,
a część Adoracji będzie w ciszy.
Początek nabożeństwa o godz.
17.00. W szczególny sposób zapraszamy Bractwo Najświętszego
Sakramentu.
5. W piątek uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
patrona Polski. Jest to także dzień
imienin bp Stanisława Jamrozka.
Osobę solenizanta otaczamy naszą modlitwą.
6. Po uzgodnieniu z rodzicami
planowany nowy termin I Komunii św. to trzecia niedziela
września czyli 20 września br.
7. Bierzmowanie prawdopodob-

nie będzie w październiku.
8. Bardzo dziękujemy za pomoc
finansową dla parafii - zarówno
za ofiary na tacę jak i za wpłaty
na konto. Za tydzień specjalna
składka na nasz kościół.
9. Dyżur do sprzątania kościoła
4 V 20 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 1 m. 1-18 oraz 9
V 20 (sobota rano) os. 1000-lecia
bl. 2 m. 1-15.
10. W kiosku są do odebrania
bieżące gazety i do nabycia ładne
świece - paschaliki które można
świecić na grobach naszych bliskich zmarłych.

Podziękowanie
Dziękujemy wiernym Parafii Chrystusa Króla z Jarosławia za okazaną pomoc
w ratowaniu życia Damiana
Iwosy. Damian 16 kwietnia
przeszedł operację, czuje się
dobrze i obecnie rozpoczął
terapię dzięki zebranym
funduszom. Bóg zapłać.
Prosimy o modlitwę.
Damian wraz z rodziną.

D z i ę k u j e m y ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni za sprzątanie kościoła:
i kwiaty.
zostali:
17.02.2020 r. os. Słoneczne bl. 2 28.03.2020 r. os. Słoneczne bl. 4
Julianna Broda
Wiktor Kacper Jucha
Miłosz Tomaszewski

Odeszli do Pana:

Zbigniew NIEMCZYCKI
Ryszard DRYBAŁA
Maciej JANUSZKO
Alicja TOMASZEWSKA
Marcelina BUKOWY
Rafał HALEJCIO
Eugenia PLĘS
Bogusław CHRUPCAŁA
Bronisław RODZINKA
Jan SZCZEPANIK
Zapowiedzi przedślubne
Jarosław Dawid PIENIĄŻEK

s. Piotra i Stanisławy
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Agnieszka TRUDZIK
c. Stefana i Marty
zam. Jarosław, os. Armii Krajowej

Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.0017.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

m. 26-35. Sprzątali i ofiara: Horwath,
Marchwiana. Razem – 20 zł na środki
czystości i kwiaty.
22.02.2020 r. os. Słoneczne bl. 2
m. 36-45. Sprzątali i ofiara: Rokosz
(bl. 1), Rokosz (bl. 2). Ofiara: Dołhań.
Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.
24.02.2020 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 1-10. Nikt nie przyszedł.
29.02.2020 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 11-25. Nikt nie przyszedł.
02.03.2020 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 26-35. Nikt nie przyszedł. Ofiara:
Fudala – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
07.03.2020 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 36-50. Sprzątali i ofiara: Ćwik.
Ofiara: Szajny. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
09.03.2020 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 51-60. Sprzątali i ofiara: Stopa –
20 zł na środki czystości i kwiaty.
14.03.2020 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 61-75. Nikt nie przyszedł.
16.03.2020 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 76-85. Nikt nie przyszedł.
21.03.2020 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 86-95. Nikt nie przyszedł.
23.03.2020 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 1-10. Sprzątali i ofiara: A. i D.
Drostek – 30 zł na środki czystości

m. 11-25. Sprzątali i ofiara: Kiwacka
– 10 zł na środki czystości i kwiaty.
30.03.2020 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 26-35. Nikt nie przyszedł.
04.04.2020 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 36-50. Nikt nie przyszedł.
06.04.2020 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 51-60. Nikt nie przyszedł.
08.04.2020 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 61-75. Nikt nie przyszedł.
11.04.2020 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 76-85. Nikt nie przyszedł.
14.04.2020 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 86-95. Sprzątali i ofiara: Puk – 10
zł na środki czystości i kwiaty.
18.04.2020 r. os. Słoneczne bl. 5
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Kawulka +
2 os. Ofiara: Żurawska. Razem – 20 zł
na środki czystości i kwiaty.
20.04.2020 r. os. Słoneczne bl. 5
m. 16-30. Sprzątali i ofiara: Dupel,
Ungeheuer, Granda, Adameczek,
Wierzbieniec, Kruk, Taciuch, Załuska. Razem – 100 zł na środki
czystości i kwiaty.
25.04.2020 r. os. Słoneczne bl. 5
m. 31-45. Sprzątali i ofiara: Gruszczak. Ofiara: Nagórna, Ożyło, Czereba, Kuchta. Razem – 60 zł na środki
czystości i kwiaty.
27.04.2020 r. os. Słoneczne bl. 9
m. 1-16. Nikt nie przyszedł.

8:00

+ Tadeusz Pelczar (21).

9:30

+ Zofia Iwanowicz w 2 roczn.
śmierci.

11:00

++ Stanisława, Bolesław - int. od
Anny Makarskiej.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Tadeusz w 3 roczn. śmierci oraz
Stanisława, Stanisław, Genowefa,
Zdzisław.

18:00

O światło Ducha Św., Boże błogosł., potrzebne łaski i opiekę MB
na czas egzaminów maturalnych
dla Julii.

7:00

1) + Tadeusz Pelczar (22).
2) ++ Rodzice: Anna i Michał Makar, zmarli z rodziny.

18:00

1) + Dorota Śliwa od pracowników Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu.
2) + Paulina Dobrowolska od
uczestników pogrzebu.

7:00

1) + Tadeusz Pelczar (23).
2) ++ Anna i Michał Maciałek
w kolejną roczn. śmierci.

18:00

1) + Edward Boryło od brata
i bratowej.
2) ++ Jan w 31 roczn. śmierci oraz
Małgorzata, Stanisława i Marian.

7:00

1) + Tadeusz Pelczar (24).
2) + Ryszard Błaż - int. od sąsiadów
z klatki os. Słoneczne bl. 3/8.

18:00

1) + Stanisława Ziemska-Mielniczek od sąsiadów z bl. nr 12.
2) ++ Joanna Kapała, Michał Morończyk.

7:00

1) + Tadeusz Pelczar (25).
2) Ryszard Błaż - int. od sąsiadów
z klatki os. Słoneczne bl. 3/8.

18:00

1) Za misje, misjonarzy i ks. Opiekuna Koła Misyjnego.
2) Dziękczynna o Boże błogosł.,
owoce Ducha Św., opiekę MB
dla ks. Proboszcza i księży wikariuszy.

7:00

1) + Tadeusz Pelczar (26).
2) + Ryszard Błaż - int. od uczestników pogrzebu.

18:00

1) ++ Katarzyna, Mikołaj i Piotr.
2) + Małgorzata - int. od siostry
Barbary.

7:00

1) + Tadeusz Pelczar (27).
2) + Ryszard Błaż - int. od uczestników pogrzebu.

18:00

1) + Tadeusz Chmielowicz w 19
roczn. śmierci.
2) + Janina Dominik w 1 roczn.
śmierci.

Poniedziałek 4 V

Wtorek 5 V

Środa 6 V

Czwartek 7 V

Piątek 8 V

Sobota 9 V

Niedziela 10 V
8:00
9:30

W 12 roczn. święceń kapłańskich
ks. Krzysztofa Mierzejewskiego
z prośbą o dary Ducha Św. i Boże
błogosł.

11:00

+ Rudolf w 13 roczn. śmierci.

12:15

1) Za parafian.
2) + Tadeusz Pelczar (28).

16:00

+ Ewa.

18:00

W int. Róży św. Antoniego i ich
rodzin.
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