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VI Tydzień Wychowania
List Pasterski KEP z okazji VI Tygodnia Wychowania 11-17.09. /fragmenty/

...Wielu rodziców, dziadków,
nauczycieli zadaje sobie
pytanie, co robić, by podejmowane przez nich wysiłki
wychowawcze były owocne. Wypełniając program
wyznaczony przez Chrystusowe przykazanie miłości,
przełożone na konkretny język uczynków miłosierdzia,
trzeba pamiętać, że „radzić”,
„pouczać”, „upominać”, „pocieszać” należy nie tylko
słowem, ale przede wszystkim czynem, a zwłaszcza
przykładem własnego życia.
Najskuteczniejsze jest wychowanie poprzez osobiste
świadectwo wychowawcy.
Dziecko potrafi bowiem
czytać „pomiędzy wierszami” wypowiadanych przez
rodziców słów. Nie sposób
oddać koloru lub smaku za
pomocą samych, nawet bardzo obrazowych, słownych
opisów, ale trzeba się w końcu odwołać do konkretnego
przedmiotu w tym właśnie
kolorze czy potrawy, która
tak właśnie smakuje. Nie

można też wychowywać
dziecka bez umożliwienia mu
doświadczenia, jak wygląda
życie oparte na wartościach,
które są mu przekazywane.
Dotyczy to zwłaszcza wychowania w wierze. Słysząc

pytanie uczniów: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”,
Jezus niczego nie tłumaczy,
ale kieruje do nich zaproszenie: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38-39). W ten
sposób chce im powiedzieć,
że jeśli pragną cokolwiek
zrozumieć z Jego nauczania,
muszą przebywać z Nim
i doświadczyć, na czym polega życie u Jego boku. Tak
ważne jest, by dom rodzinny

był prawdziwym domem,
w którym darowane są urazy,
przebaczane krzywdy, by
każdy z domowników mógł
odnaleźć w nim pociechę
i otrzymać pomoc...
...Święty Jan Paweł II w ency-

klice o Bożym Miłosierdziu
przypomina, że wychowanie
jest jedną z najważniejszych
form naśladowania miłosiernej miłości Boga: „…miłość
miłosierna jest szczególnie
nieodzowna w stosunkach
pomiędzy najbliższymi, pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi,
pomiędzy przyjaciółmi, jest
nieodzowna w wychowaniu
i duszpasterstwie”...

Zapisy dzieci do świetlicy „U Kolpinga”
KCK

5-8.09. w godz. 16.00 - 17.00

i na wycieczkę
(pływanie na żaglówkach i wizyta w Dinozekolandii
- opłata 2 zł)
W ramach świetlicy „U Kolpinga” w tym roku będą prowadzone następujące sekcje:
bilard, tenis stołowy, judo,
taneczna, plastyczna, muzyczna, fotograficzna, komputerowa, krótkofalarska.

I CZYTANIE: Mdr 9,13-18b
Prawdziwa mądrość

REFREN PSALMU: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
II CZYTANIE: Flm 9b-10.12-17
Wszyscy są braćmi

EWANGELIA: Łk 14,25-33

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie
może być uczniem Jezusa

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł
do nich: „Jeśli kto przychodzi
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki,
żony i dzieci, braci i sióstr,
nadto i siebie samego, nie
może być moim uczniem.
Kto nie nosi swego krzyża,
a idzie za Mną, ten nie może
być moim uczniem...
...Tak więc nikt z was, kto nie
wyrzeka się wszystkiego, co
posiada, nie może być moim
uczniem”.

Inauguracja nowego
sezonu Superligi
tenisa stołowego
w Jarosławiu

Mecz

MOSiR

16 IX g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz

24. IX.

Pielgrzymka
Róż Różańcowych

9. X. g. 10.00

Dzień Papieski
Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 4 IX 16 GRUPA II
Niedziela 11 IX 16 GRUPA I

Ogłoszenia parafialne

1. W całej Archidiecezji pod
koniec sierpnia zostało dokoPolecamy w modlitwach
nanych bardzo wiele zmian
w rocznicę ślubu:
księży. Zgodnie z wolą Księży
04.09.99 – Marek i Monika B.
Biskupów w tym dniu odszedł
04.09.99 – Jerzy i Sabina D.
od nas także kapelan szpitalny
04.09.04 – Łukasz i Joanna B.
04.09.04 – Grzegorz i Magdalena B. ks. Krzysztof Majder, a na jego
miejsce przyszedł ks. Janusz
04.09.10 – Piotr i Małgorzata D.
Kluz. Odchodzącemu Księdzu
05.09.87 – Karol i Dorota M.
dziękujemy za bardzo ofiarną
05.09.98 – Artur i Greta T.
05.09.98 – Piotr i Edyta K.
pracę na rzecz naszej parafii
05.09.09 – Krzysztof i Iwona L.
i w Szpitalu Powiatowym oraz
05.09.10 – Bartłomiej i Izabela F.
życzymy wiele błogosławień06.09.97 – Robert i Dorota S.
stwa Bożego i zachowujemy we
06.09.14 – Dawid i Magdalena Ż.
wdzięcznej pamięci zarówno od07.09.85 – Marek i Zdzisława W.
07.09.85 – Krzysztof i Małgorzata Sz. chodzącego jak i przychodzącego
nowego Duszpasterza.
07.09.02 – Zbigniew i Anna K.
2. Dziś o godz. 17.00 nabożeń08.09.07 – Krystian i Katarzyna C.
stwo z koronką do Miłosierdzia
08.09.07 – Kamil i Justyna M.
09.09.95 – Bogusław i Monika K.
Bożego. Po nabożeństwie będzie
09.09.00 – Marcin i Monika M.
zmiana tajemnic różańcowych.
09.09.00 – Robert i Sylwia G.
3. Dzisiejsza taca mszalna prze10.09.83 – Marek i Jolanta W.
znaczona jest na Seminarium
w rocznicę śmierci:
Duchowne. Za tydzień w drugą
06.09.85 – Jan Korytko
niedzielę miesiąca będzie u nas
10.09.86 – Stanisław Łyczkowski
w kościele specjalna składka
10.09.92 – Marian Wójcik
w kopertach na utrzymanie ko10.09.94 – Magdalena Korzeń
ścioła i inwestycje parafialne. Jak
10.09.94 – Urszula Lasek
wszyscy widzą, trwa remont na
07.09.99 – Antoni Aleksowicz
ścianie kominowej przy bocznym
08.09.06 – Zofia Bruder
wejściu do kościoła.
04.09.07 – Arkadiusz Rurarz
4. W poniedziałek 5 IX o godz.
06.09.09 – Kamińska
15.00 w kawiarence w KCK od08.09.10 – Aniela Sokołowska
04.09.11 – Monika Juszczak
będzie się pierwsze spotkanie po
04.09.13 – Edward Blok
wakacjach Klubu Seniora.
06.09.14 – Janusz Kolasa
5. Również w poniedziałek po
Mszy św. wieczornej odbędzie
Zapowiedzi przedślubne
się spotkanie wszystkich Kręgów
Domowego Kościoła z ks. PrałaJakub Władysław STRAWA
tem. Serdecznie zapraszamy.
s. Henryka i Ewy
6. W czwartek Święto Narodzenia
zam. Jarosław, ul. Włókiennicza
Gabriela KRUK
NMP. Msze św. są o godz. 7.00
c. Jacka i Janiny
i 18.00.
zam. Munina, ul. Południowa
7. W poniedziałek 12 września będzie pierwsze i bardzo
Piotr STACH
ważne spotkanie organizacyjne
s. Stanisława i Józefy
rodziców dzieci, które w tym
zam. Sanok
roku przygotowywane są do
Agnieszka JUSIĘGA
I Komunii św. U nas jak zwykle
c. Grzegorza i Beaty
I Komunia św. będzie w drugą
zam. Jarosław, os. Kombatantów
niedzielę maja. Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci pierwAndrzej BADOWICZ
szokomunijnych 12 września na
s. Stanisława i Stanisławy
Mszę św. wieczorną i po Mszy
zam. Kaszyce
św. na spotkanie organizacyjne
Justyna Alicja SZYNGIERA
w podziemiach kościoła.
c. Edwarda i Łucji
8. Na początku roku szkolnego
zam. Jarosław, os. Słoneczne
przypominamy, że w całej naszej
W minionym czasie ...
Archidiecezji dzieci zobowiązywane są do przyjmowania
Sakrament Małżeństwa zawarli:
sakramentów świętych w swoMariusz i Joanna S.
ich parafiach. Dotyczy to m.in.
Do Wspólnoty Kościoła włączona I Komunii św. i Bierzmowania.
została:
Dodatkowo przypominamy, że
przygotowanie do Bierzmowania
Lena Martyna SOCHA

Niedziela 4 IX

trwa przez 3 lata w czasie chodzenia młodzieży do gimnazjum
i odbywa się tylko i wyłącznie
w swojej parafii niezależnie od
miejsca uczęszczania do szkoły.
Zdarza się, że członkowie rodzin,
którzy nie chodzą do kościoła,
mają z tym duży problem.
9. Spotkania formacyjne młodzieży przygotowującej się do
sakramentu bierzmowania będą
odbywać się regularnie: pierwszy poniedziałek miesiąca klasy
I Gimnazjum, drugi poniedziałek
miesiąca klasy II Gimnazjum
i trzeci poniedziałek miesiąca
klasy III Gimnazjum. Każde
spotkanie formacyjne rozpoczyna się Mszą św., a po niej
jest konferencja. Obecność na
spotkaniach kandydatów do bierzmowania jest obowiązkowa.
W najbliższy poniedziałek, czyli
5 września na spotkanie zapraszamy młodzież I klas wraz
z rodzicami.
10. Dyżur do sprzątania kościoła
5 IX 16 (poniedziałek wieczorem) Jarosław ul. Włókiennicza,
Dziewiarska i Spółdzielcza oraz
10 IX 16 (sobota rano) ul. 3 Maja
m. 51-84.
11. Na naszym parkingu jest jeszcze w tym tygodniu pojemnik na
makulaturę.
12. Do chwili obecnej obraz Jezusa Miłosiernego przyjęło ok.
900 rodzin. W naszej parafii jest
ok. 1500 mieszkań. Ci, którzy
nie mieli okazji przyjąć obrazu
do swoich domów, mogą jeszcze
zgłaszać taką chęć w zakrystii.
13. Bardzo prosimy, aby chętni do
pomocy w świetlicy „U Kolpinga” zgłaszali się do ks. Prałata lub
w kancelarii parafialnej – prosimy
zarówno nauczycieli i pedagogów
do pomocy przy odrabianiu lekcji,
jak i wszystkich innych chętnych
do pomocy w różnych sekcjach.
14. Polecamy także naszej uwadze Msze św. wspólnotowe w poszczególne dni tygodnia i prosimy
o zaangażowanie grup do czytania
przynajmniej modlitwy wiernych
i niesienia darów ofiarnych.
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
27.08.2016 r. ul. Morawska 1B m.
1-20. Nikt nie przyszedł.
29.08.2016 r. ul. Na Skarpie, Stojałowskiego, Słoneczna, Boczna Słonecznej. Sprzątali i ofiara: Jaworska,
Bilik, Głąb + Teresa, F. Głąb. Razem
– 50 zł na środki czystości i kwiaty.

8:00

+ Teresa Rusiecka (4).

9:30

+ Leszek Wyglądalski w kolejną
roczn. śmierci.

11:00

Dziękczynna za nowe życie
i o szczęśliwe rozwiązanie.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Anna Kozłowska o radość wieczną.

18:00

+ Ryszard Bogdanowicz - int.
sąsiadów os. Słoneczne 2.

7:00

1) ++ Maria, Antoni.
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla rodzin Ziobrowskich,
Lotyczów i Słyszów z racji nawiedzenia Pana Jezusa Miłosiernego.

18:00

1) + Halina Kolasa - int. od sąsiadów
os. Słoneczne bl. 4 kl. 2, 3, 4.
2) + Teresa Rusiecka (5).

7:00

1) + Bolesław Makarski - int. od
rodziny Bechta.
2) O błogosł. Boże dla mieszkańców bl. 11 kl. 9 w związku
z nawiedzeniem obrazu Miłosierdzia Bożego.

18:00

1) ++ Halina i Janusz Kolasa - int.
od Andrzeja z rodziną.
2) + Teresa Rusiecka (6).

7:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla Jasia w 1 roczn. urodzin.
2) O zdrowie i błogosł. Boże dla
Stanisławy.

18:00

1) Za misje, misjonarzy oraz
ks. Opiekuna.
2) + Teresa Rusiecka (7).

7:00

1) ++ Julia, Jan.
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla rodzin z os. Słoneczne
bl. 4 m. 51, 54-60 z racji nawiedzenia Jezusa Miłosiernego.

18:00

1) + Maria Mach w 3 roczn. śmierci.
2) + Teresa Rusiecka (8).

7:00

1) ++ Zmarli z rodziny Stasieńko.
2) Dziękczynna za dar nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego
z prośbą o Boże błogosł. dla Wandy
i Bolesława oraz o niebo dla zmarłych Rodziców.

18:00

1) + W 25 roczn. śmierci Franciszek
Wojtaszek.
2) + Teresa Rusiecka (9).

7:00

1) + Helena.
2) Dziękczynna za dar nawiedzenia obrazu Jezusa miłosiernego
z prośbą o Boże błogosł. dla rodziny
Podgórskich oraz za zmarłych: Jan,
Janina, Tadeusz, Maria.

18:00

1) + Halina Kolasa - int. od sąsiadów z os. Słoneczne bl. 4
kl. 2, 3, 4.
2) + Teresa Rusiecka (10).

8:00

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB dla Marii
i Zygmunta w 43 roczn. ślubu.

9:30

O Boże błogosł. i łaskę zdrowia
dla mieszkańców os. 1000-lecia
bl. 10.

11:00

+ Teresa Rusiecka (11).

12:15

Za parafian.

16:00

++ Zenon, Teresa Barszcz.

18:00

+ Józef Podolak w 2 roczn. śmierci.

Poniedziałek 5 IX

Wtorek 6 IX

Środa 7 IX

Czwartek 8 IX

Piątek 9 IX

Sobota 10 IX

Niedziela 11 IX
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