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VII Tydzień Wychowania

I CZYTANIE: Jr 20,7–9

List Pasterski KEP z okazji VII Tygodnia Wychowania 10-16.09. /fragmenty/

Drodzy Bracia i Siostry,
„Nie bierzcie wzoru z tego
świata, lecz przemieniajcie
się przez odnawianie umysłu” (Rz 12,2) zachęca św.
Paweł adresatów Listu do
Rzymian. W tych słowach
przypomina nam, aby
nie dać się nieść prądom, które na nas
oddziałują i ulegać
presji zewnętrznych
okoliczności, ale
w sposób świadomy
kierować swoim rozwojem, odnawiając
serca. Nawet jeśli
moralne kompromisy przynoszą doraźne
owoce, nie możemy przejść
obojętnie wobec pytania
Jezusa: „Cóż bowiem za
korzyść odniesie człowiek,
choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26). Odnowa człowieka możliwa jest
dzięki mocy Ducha Świętego
i obejmuje wszystkie sfery

chowania, koncentrować się
będzie wokół hasła: „Maryja
wychowawczynią pokoleń”.
Uczmy się od Maryi,
Wychowawczyni pokoleń Wielbiąc Boga Matka Chrystusa wyraża radość: „Bło10 września br. w naszej gosławić mnie będą odtąd
Ojczyźnie rozpocznie się wszystkie pokolenia” (Łk
VII Tydzień Wychowania. 1,48). Słowa te wypełniają
jego życia.

Poprzedzać go będzie dzień
szczególnego jubileuszu.
W piątek, 8 września br.
przypada trzechsetna rocznica koronacji drogiego sercom
Polaków wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
Stąd też refleksja, do której
chcemy zaprosić w ramach
tegorocznego Tygodnia Wy-

się na przestrzeni wieków
– Maryja doznaje czci we
wszystkich pokoleniach wierzących a jednocześnie jest
ich nauczycielką i przewodniczką. Zastanówmy się, czego uczą się od Jasnogórskiej
Matki i Królowej kolejne generacje odwiedzające nasze
narodowe sanktuarium...

Zapisy dzieci do świetlicy „U Kolpinga”
KCK

4-7.09. w godz. 16.00 - 17.00

i na wycieczkę
(pływanie na żaglówkach, rowerach wodnych i ognisko)
W ramach świetlicy
„U Kolpinga” w tym roku
będą prowadzone następujące sekcje: bilard, tenis
stołowy, taneczna, plastyczna, muzyczna, komputerowa, krótkofalarska.

Prorok poddany próbie

REFREN PSALMU: Ciebie, mój
Boże, pragnie moja dusza.
II CZYTANIE: Rz 12,1–2
Rozumna służba Boża

EWANGELIA: Mt 16,21–27

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie

Jezus zaczął wskazywać swoim
uczniom na to, że musi iść do
Jerozolimy i wiele wycierpieć
od starszych i arcykapłanów,
i uczonych w Piśmie; że będzie
zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął
Go na bok i począł robić Mu
wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg
broni! Nie przyjdzie to nigdy
na Ciebie”. Lecz On odwrócił
się i rzekł do Piotra: „Zejdź
Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi
zawadą, bo nie myślisz o tym,
co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniów: „Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje. Bo
kto chce zachować swoje życie,
straci je; a kto straci swe życie
z mego powodu, znajdzie je.
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat
zyskał, a na swej duszy szkodę
poniósł? Albo co da człowiek
w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie
w chwale Ojca swego razem
z aniołami swoimi, i wtedy
odda każdemu według jego
postępowania”.

16 września
Dzień Seniora
w Heluszu
30 września
Pielgrzymka
Róż Różańcowych
do Kolegiaty
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100 lat
Objawień
Fatimskich
Ostatnie Nabożeństwo Fatimskie 26 sierpnia br. było
połączone ze Świętem Matki Bożej Częstochowskiej,
którą czcimy w naszej parafii m.in. w każdą środę na
specjalnej Nowennie.
Kolejny Różaniec Fatimski
odędzie się 30 września.
Wszystkie nabożeństwa
prowadzi ks. dr hab. Wacław Siwak.

Rośnie Pomnik Pamięci Narodowej
Pierwszym etapem budowy Pomnika było wylanie potężnych fundamentów wzdłuż parkingu przy naszym
Kościele. Drugi etap rozpoczął się 23 sierpnia, kiedy
został postawiony krzyż sybiracki. Pracami związanymi z powstaniem i zamontowaniem krzyża kierował
inż. Jerzy Bąk.
Następnym etapem będzie montowanie dużych płyt granitowych z wypiaskowanymi napisami, które wykonywane
są w zakładzie kamieniarskim Vetro Jerzego Bałandy na
Muninie.

Elementy mataloplastyki
pomnika wykonuje nasz
parafianin Augustyn Gdyk

Chrystus Królem
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Tenis stołowy

Nasza Ania Mistrzynią Europy!
Nasza tenisistka stołowa,
Anna Brzyska jest najlepszą
zawodniczką największego
turnieju w Europie – Andro
Kids Open. W niemieckim
Dusseldorfie nie miała sobie
równych w grze pojedynczej,
sięgając po tytuł w znakomitym stylu, i to bez straty
seta!
Ania rozpoczęła zawody
od turnieju deblowego. Reprezentantka PKS KolpingJarosław wystąpiła w nim
w duecie ze swoją koleżanką z reprezentacji Rumunii,
Mariią Girleą. Para przebrnęła przez kwalifikacje bez
straty seta. Dopiero w fazie
TOP4 zaznały goryczy porażki, odpadając w półfinale.
Grę podwójną Andro Kids
Open zakończyły na podium
z brązowym medalem.

Sukces Anny z trybun dumny tata.
w Dusseldorfie obserwował
na coraz wyższy poziom. Do- jej największy kibic - tata Andro Kids Open przez wielu nazywany jest Mistrzopiero po zawodach przyznała Krzysztof.
stwami Europy Młodziczek.
się, że najbardziej obawiała
- Musimy sobie uczciwie To dlatego, że w tej kategorii
się meczu półfinałowego.
powiedzieć, że Ania była wiekowej ITTF nie organi- Dopiero wtedy zdałam so- poza zasięgiem rywalek. Już zuje czempionatu Starego
bie sprawę, że przelewki się przed turniejem była zali- Kontynentu. W tym roku
skończyły. Jeśli przegram czana do grona faworytek, w Niemczech wystąpiło
- odpadnę i na nic się zdają ale to co zrobiła przy stole dokładnie 1211 dziewcząt
moje wcześniejsze zwycięskie to był pokaz jej umiejętności i chłopców z 26 krajów.
i potencjału - cieszył się
mecze - przyznała.
Obawy były jednak niepotrzebne, bo Brzyska również
w półfinale pokazała swoją
wielką klasę. W finale musiała tylko postawić „kropkę
nad i”. Co ciekawe w ostatnim meczu singla trafiła…
na swoją partnerkę deblową
- Mariię Girleę.

- To było dziwne spotkanie,
bo mimo, że gram z Marią
w deblu, to tak naprawdę nigdy nie grałyśmy przeciwko
Jak się później okazało był sobie. Na szczęście poradzito dopiero przedsmak i za- łam sobie - cieszy się Ania.
powiedź wielkiego sukcesu
Brzyskiej. Zawodniczka PKS Polka gładko ograła RumunKolping w grze pojedynczej kę w finale i triumfowała
była poza zasięgiem rywalek. w całym turnieju. W grze poKwalifikacje zakończyły się jedynczej w żadnym spotkapogromem rywalek. Ania niu nie straciła nawet seta!
z meczu na mecz wchodziła

Anna Brzyska na zgrupowaniu
Kadry Narodowej Juniorek

Anna
Brzyska

W Lidzbarku Warmińskim
odbyło się zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorek
w tenisie stołowym. W przygotowaniach do nowego
sezonu brało udział 9 członków kadry, trenerzy oraz

sparingpartnerzy. W skład
reprezentacji Polski przygotowującej się w Lidzbarku
Warmińskim wchodziły:
Anna Brzyska (PKS Kolping-Jarosław), Aleksandra
Michalak, Zuzanna Wielgos,
Wiktoria Wrzosek, Anna
Kubiak, Ilona Sztwiertnia,
Karolina Hołda, Zuzanna
Kowalczyk i Aleksandra
Jarkowska.
Zgrupowanie rozpoczęło
się 20 sierpnia br. i trwało
siedem dni. Poza treningami na stołach, gdzie głównie doskonalony był serwis
i pierwsze tempo gry, nacisk kładziony był również
na sprawność w treningu
ogólnorozwojowym m.in
w Termach Warmińskich.
Powołany skład zgrupowania Kadry Narodowej
Juniorek może dziwić, bo na
zgrupowaniu są zawodniczki
bardzo młode ale ambitne
i wiążące przyszłość z tenisem stołowym.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 3 IX 17 GRUPA I
Niedziela 10 IX 17 GRUPA II

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
03.09.94 – Krzysztof i Agnieszka M-K
03.09.94 – Jacek i Agnieszka K.
03.09.05 – Łukasz i Ewa K.
03.09.05 – Piotr i Marta F.
04.09.99 – Marek i Monika B.
04.09.99 – Jerzy i Sabina D.
04.09.04 – Łukasz i Joanna B.
04.09.04 – Grzegorz i Magdalena B.
04.09.10 – Piotr i Małgorzata D.
05.09.87 – Karol i Dorota M.
05.09.98 – Artur i Greta T.
05.09.98 – Piotr i Edyta K.
05.09.09 – Krzysztof i Iwona L.
05.09.10 – Bartłomiej i Izabela F.
06.09.97 – Robert i Dorota S.
06.09.14 – Dawid i Magdalena Ż.
07.09.85 – Marek i Zdzisława W.
07.09.85 – Krzysztof i Małgorzata Sz.
07.09.02 – Zbigniew i Anna K.
08.09.07 – Krystian i Katarzyna C.
08.09.07 – Kamil i Justyna M.
09.09.95 – Bogusław i Monika K.
09.09.00 – Marcin i Monika M.
09.09.00 – Robert i Sylwia G.

w rocznicę śmierci:
03.09.85 – Antoni Kaczorowski
06.09.85 – Jan Korytko
07.09.99 – Antoni Aleksowicz
08.09.06 – Zofia Bruder
04.09.07 – Arkadiusz Rurarz
06.09.09 – Kamińska
08.09.10 – Aniela Sokołowska
03.09.11 – Zdzisława Twardowska
04.09.11 – Monika Juszczak
04.09.13 – Edward Blok
06.09.14 – Janusz Kolasa
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
26.08.2017 r. ul. 3 Maja m. 51-84.
Sprzątali i ofiara: Czajka + Piotrek +
Karolina, Dąbrowska. Razem – 105
zł na środki czystości i kwiaty.
28.08.2017 r. ul. 3 Maja m. 85-124.
Sprzątali i ofiara: A. Mrozowicz,
Galej, Widłak, Łakomska; Kozaczyński, Wąsacz (ul. Basztowa). Ofiara:
D. Jucha, Gargas, R. Śliwa. Razem –
160 zł na środki czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Łukasz Andrzej MIERZWA

s. Ryszarda i Grażyny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Magdalena Anna WOJAK
c. Ryszarda i Marii
zam. Wola Dalsza
Łukasz Mirosław WILEWSKI

s. Jacka i Jolanty
zam. Wola Węgierska
Ewa Gabriela KOWAL
c. Władysława i Heleny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączona
została:

Lena Anna Macieńko

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego. Po nabożeństwie zmiana
tajemnic różańcowych.
2. Dzisiejsza taca mszalna przeznaczona jest na Seminarium
Duchowne. Za tydzień w drugą
niedzielę miesiąca będzie u nas
w kościele specjalna składka
w kopertach na utrzymanie kościoła i inwestycje parafialne.
3. Jutro 4 września będzie rozpoczęcie roku szkolnego. Msza św.
dla Szkoły Podstawowej nr 10 odbędzie się o godz. 8.00. Również
czwartego września będzie jeszcze jedna Msza św. o godz. 12.00
dla dzieci i rodziców ze Szkoły
Mistrzostwa Sportowego.
4. W piątek Święto Narodzenia
NMP. Msze św. są o godz. 7.00
i 18.00.
5. Również w piątek będzie pierwsze i bardzo ważne spotkanie organizacyjne rodziców dzieci, które w tym roku przygotowywane są
do I Komunii św. U nas jak zwykle
I Komunia św. będzie w drugą
niedzielę maja. Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców dzieci
pierwszokomunijnych 8 września
na Mszę św. wieczorną i po Mszy
św. na spotkanie organizacyjne.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
4 IX 17 (poniedziałek wieczorem)
Munina ul. Włókiennicza oraz
9 IX 17 (sobota rano) Munina
ul. 3 Maja i Wodna.
7. W dniu 5 września we wtorek
o godz. 17.00 organizatorzy
ogólnopolskiej akcji „Warto być
zdrowym” zapraszają do sali pod
naszym kościołem na bezpłatne
spotkanie dotyczące leczenia
stawów, kręgosłupa, nadciśnienia,
cukrzycy i innych chorób. Każdy
z uczestników będzie mógł skorzystać z refundowanych porad
oraz zabiegów.
8. Na początku roku szkolnego
przypominamy, że w całej naszej
Archidiecezji dzieci zobowiązywane są do przyjmowania sakramentów świętych w swoich parafiach. Dotyczy to m.in. I Komunii
św. i Bierzmowania. Dodatkowo
przypominamy, że przygotowanie do Bierzmowania trwa przez
3 lata 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. Siostry Niepokalanki ogłaszają, że mają jeszcze kilka wolnych miejsc dla przedszkolaków
w darmowym przedszkolu które
istniej przy Zgromadzeniu. Wię-

Niedziela 3 IX

cej szczegółów znajduje się na
plakatach przed kościołem.
10. We wrześniu wznawiamy
działalność świetlicy charytatywnej „U Kolpinga”. Zapisy do
sekcji zainteresowań będą od jutra do czwartku w KCK w godz.
16.00 – 17.00. W tym roku będą
następujące sekcje: bilard, tenis
stołowy, taneczna, plastyczna,
muzyczna, komputerowa, krótkofalarska. Wykaz sekcji jest
też wewnątrz gazetki. Zapisów
mogą dokonywać tylko rodzice.
Rodzice będą również mogli zapisać dzieci na wspólny wyjazd ze
świetlicy na atrakcyjną wycieczkę połączoną z pływaniem na
żaglówkach, rowerach wodnych
i ogniskiem, która odbędzie się
9 września. Dzieci jadą za darmo,
mają zapewnioną pełną opiekę
oraz darmowe jedzenie i picie.
Zachęcamy do zapisów.
11. 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.
12. 6 czerwca br. w „polskiej
Fatimie” – Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – biskupi polscy odnowili
Akt poświęcenia naszej Ojczyzny
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Tegoroczny Akt Poświęcenia jest
nawiązaniem do wydarzeń
z 8 września 1946 r., kiedy to
na Jasnej Górze, biskupi pod
przewodnictwem Prymasa Polski
kard. Augusta Hlonda poświęcili
naszą Ojczyznę Niepokalanemu
Sercu Maryi i nawiązywał do zawierzenia świata Niepokalanemu
Sercu Maryi, którego dokonał
Pius XII w 1942 r.
Modlitwa poświęcenia ponowiona będzie w każdej diecezji,
parafii i rodzinie 8 wrześnie br.,
w uroczystość Narodzenia Matki
Bożej.
W naszej parafii tego aktu poświęcenia Kościoła w Polsce i naszej parafii dokonamy 8 września
zarówno na Mszy św. porannej
o godz. 7.00 jak i na nabożeństwie
adoracyjnym o godz. 17.30, czyli
przed Mszą św. wieczorną o godz.
18.00. Natomiast zachęcamy, aby
aktu zawierzenia rodzin dokonać
w każdym domu osobno wg
tekstu wydrukowanego w naszej
dzisiejszej gazetce. Jest to jeden
z najlepszych sposobów, aby
nasze rodziny uczynić szczęśliwymi.

8:00

1) + Maria Dubiel (3).
2) + Jan Kudrański (3).

9:30

O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla
ofiarodawców na kwiaty do 1 ołtarza
na Boże Ciało.

11:00

O Boże błogosł. i opiekę Maryi dla
Teresy z okazji 60 roczn. urodzin,
oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla
Mariana.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Ryszard Sudoł - int. od rodziny
Kamieniec.

18:00

O zdrowie i opiekę MB dla synów
i wnuka a w szczególności dla Rafała.

7:00

1) + Maria Dubiel (4).
2) ++ Bronisław Kociubiński, Tadeusz
Rzepa i zmarli z rodziny Rzepów.

18:00

1) + Ryszard Bogdanowicz.
2) + Janina Kalińska w 16 roczn.
śmierci.
3) + Jan Kudrański (4).

7:00

1) + Maria Dubiel (5).
2) ++ Marian i Augustyna Wałczyński.

18:00

1) O Boże błogosł. dla Sabiny i Zbigniewa w 14 roczn. ślubu.
2) + Stefania Gilarska.
3) + Jan Kudrański (5).

7:00

1) + Maria Dubiel (6).
2) + Maria Mazur - int. od Róży
św. Kingi.

18:00

1) + Adam Wojdyło w 12 roczn.
śmierci.
2) + Józef Słota od sąsiadów z kl. 1
os. Słoneczne.
3) + Jan Kudrański (6).

7:00

1) + Maria Dubiel (7).
2) ++ Zmarli Rodzice Michał i Katarzyna oraz Maria, Emilia, Czesław
i Kazimierz.

18:00

1) Za misje, misjonarzy i za
Ks. Opiekuna.
2) O Boże błogosł., dary Ducha
Św. dla kapłanów naszej parafii
oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne od Akcji Katolickiej, Bractwa Najświętszego Sakramentu,
Dzieła Pomocy Powołaniom, Koła
Misyjnego.
3) + Jan Kudrański (7).

7:00

1) + Maria Dubiel (8).
2) ++ Zmarli Rodzice Michał i Karolina
oraz Bronisława, Stansisława, Władysław i Antoni.

18:00

1) O Boże błogosł., opiekę MB dla
Madzi z okazji 9 urodzin.
2) + Maria Mazur od brata z rodziną.
3) + Jan Kudrański (8).

7:00

1) + Maria Dubiel (9).
2) + Józef Słota od działkowiczów.

18:00

1) + Maria Mazur - int. od sąsiadów
z klatki.
2) + Maria Mazur od córki.
3) + Jan Kudrański (9).

8:00

1) + Maria Dubiel (10).
2) + Jan Kudrański (10).

9:30

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł.
dla Justyny i Piotra w 10 roczn. ślubu
oraz o błogosł. Boże dla ich dzieci
Filipa i Pauli.

11:00

O błogosł. Boże dla Eugenii Plęs
w 80 roczn. urodzin.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Ryszard Sudoł - int. od szwagierki.

18:00

+ Maria Mazur od wnuczki.

Poniedziałek 4 IX

Wtorek 5 IX

Środa 6 IX

Czwartek 7 IX

Piątek 8 IX

Sobota 9 IX

Niedziela 10 IX
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Akt Oddania
R odziny
Niepokalanemu
Sercu Maryi
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Chrystus Królem

Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi parafii i rodzin - 8 września 2017

OBOWIĄZKI
wypływające z poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi
„Poświęcenie się Bogurodzicy jest aktem religijnym i jako taki zawiera w sobie
głęboki sens, pociągając za sobą pewne zobowiązania. Żaden bowiem akt religijny,
choćby najuroczyściej dokonany, nie ma żadnego sensu, jeśli nie wywoła silnego
i trwałego oddźwięku w naszej woli. Poświęcić się Niepokalanemu Sercu to związać
się wewnętrznie z Jej życzeniami, które należy wypełniać. Na tym właśnie polega nasz
duchowy związek z Nią, który nie jest niczym innym, jak służbą dla niej,
służebnictwem.
Kult służebnictwa maryjnego w pełnym i właściwym znaczeniu obejmuje
poddanie się pod władzę i rozkazy Maryi jako naszej Matki i Królowej. Królowanie
zaś Maryi nad nami nie ma oczywiście innego celu, jak upodobnienia nas do obrazu
Jej Syna i wprowadzenie w nasze życie Jego Królestwa. Właściwe bowiem królowanie
Maryi jest jednym z aspektów Królestwa Chrystusowego, które w życiu Maryi ukazało
się w formie najczystszej. Kierując nas do Jezusa Chrystusa wychowuje nas Ona
według swego wzoru”.(Ks. Jan Drozd SDS)
Siostra Łucja przypomina
„Poświęcenie jest ostoją naszej modlitwy, stanowi siłę, która ją podtrzymuje. Przede
wszystkim chodzi o poświęcenie nas samych, naszych nieprawych upodobań,
wyrzeczenie się naszych grzesznych upodobań mających swe źródło w zmysłowości,
egoizmie, wygodnictwie i ambicji. Na drugim miejscu, poświęcenia przyjmowane
i podejmowane dobrowolnie, by ofiarować je Panu, jako pokorny dar naszej miłości
i naszej wdzięczności. To właśnie ta modlitwa i poświęcenie, których oczekują Serca
Jezusa i Maryi, by przyjąć je i zanieść je Ojcu jako owoc kontynuacji Jego Dzieła
Odkupienia, dla zbawienia Ludzkości”. (Przesłanie z Fatimy)
„Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi będą prawdziwie
nawróceni i poświęceni Bogu”, ci stanowić będą „nowe pokolenie, które zwycięży
zło”! Fatimska wizjonerka uświadamia mi, że to „nowe pokolenie” jest pokoleniem
Niepokalanego Serca”. A „Maryja jest jego Matką”. (Apele Orędzia Fatimskiego)

za: www.sekretariatfatimski.pl

