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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

I CZYTANIE: Wj 32,7-11.13-14

14 września, Kościół obchodzi Święto Podwyższenia Krzyża. Wiąże się ono
z odnalezieniem drzewa
krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także wyraża
głęboki sens krzyża w życiu
chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy
Krzyża jako ceny zbawienia
człowieka.
Początki święta związane
są z odnalezieniem przez
św. Helenę relikwii krzyża
na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie
bazyliki ku jego czci w 335 r.
Na pamiątkę, tego wydarzenia, ostatecznie 14 września,
w Kościele obchodzi się
uroczystość Podwyższenia
Krzyża świętego.
Znak krzyża był obecny
w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W początkach
Kościoła nieraz przyjmował
formę kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot kultu
upowszechnił się i nabrał
znaczenia po roku 313.
W tym bowiem roku, według
przekazu, cesarz Konstantyn
Wielki, przed bitwą z uzur-

REFREN PSALMU: Wstanę
i wrócę do mojego ojca.

patorem Maksencjuszem,
zobaczył na tle słońca znak
krzyża i słowa „w tym znaku
zwyciężysz”. Poza tym tenże
cesarz zniósł karę śmierci
przez ukrzyżowanie.
Do VI w. na krzyżu nie
umieszczano postaci Chrystusa. Od wieku XII pojawia
się motyw cierpienia. Od tego
czasu aż do dziś w Kościele
łacińskim zwykle używany
jest krzyż gotycki, pasyjny,
który wskazuje na mękę
i śmierć Chrystusa jako cenę
zbawienia. W tradycji prawosławnej do dziś używany
jest krzyż chwalebny.
Od czasów Konstantyna,
kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność wyznawania
swojej wiary, krzyż stał się
znakiem rozpoznawczym
chrześcijan. Od tego czasu
jest bardzo często używany
w liturgii i uświęca całe życie chrześcijańskie: zaczyna
i kończy modlitwę, dzień
i każdą ważniejszą czynność,
uświęca przestrzeń i jest
używany przy wszelkich
błogosławieństwach.
Ojcowie Kościoła podkre-

ślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają
się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej.
Św. Jan Damasceński pisze:
„Krzyż Pana naszego Jezusa
Chrystusa, a nie cokolwiek
innego, zwyciężył śmierć,
zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam
zmartwychwstanie, udzielił
siły do wzniesienia się ponad
doczesność i ponad samą
śmierć, zgotował powrót do
dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga,
uczynił nas Jego dziećmi
i dziedzicami”.
Znak krzyża rozpoczyna
i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest
gestem błogosławieństwa.
Krzyż zawieszany na szyi,
w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach świątyń
przypomina wierzącym o ich
powołaniu. Jego znaczenie
staje się szkołą życia dla
chrześcijan widzących w nim
ostateczne zwycięstwo dobra
nad złem. /za ekai.pl/

Bóg przebacza grzesznemu ludowi

II CZYTANIE: 1 Tm 1,12-17

Chrystus przyszedł na świat zbawić
grzeszników

EWANGELIA: Łk 15,1-10

Radość z nawrócenia grzesznika

Zbliżali się do Jezusa wszyscy
celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten
przyjmuje grzeszników i jada
z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
„Któż z was, gdy ma sto owiec,
a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za
zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy
ją znajdzie, bierze z radością
na ramiona i wraca do domu;
sprasza przyjaciół i sąsiadów
i mówi im: «Cieszcie się ze mną,
bo znalazłem owcę, która mi
zginęła»...

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

Fotokronika wydarzeń
Mistrzostwa Europy w biegu na orientację
HELUSZ

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
SP Nr 10

1 września 2016 g. 8.00

Pokaz Krystiana Herby

Mszy św. przewodniczy ks. prałat Andrzej Surowiec,
kazanie głosi ks. Paweł Kaszuba
Inauguracja Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Wręczenie sprzętu
Przemawia dyr. Agnieszka Skalska

Chrystus Królem

Kaplica w Heluszu

Bp Marian Rojek dla zjazdu koleżeńskiego

XX Piesza Pielgrzymka do Jodłówki
Szło nas ok. 1600 osób w 6 grupach

WDK w Mokrej

Dziękujemy Pani Sołtys

Abp Adam Szal
również szedł pieszo

Na placu było
ok. 2500 ludzi

W koncelebrze abp Adam Szal i 20 księży

Jodłówka

Nowy ołtarz polowy

3

4

Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 11 IX 16 GRUPA I
Niedziela 18 IX 16 GRUPA II
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
11.09.82 – Artur i Mariola B.
12.09.92 – Ernest i Danuta P.
12.09.09 – Rafał i Agnieszka P.
13.09.03 – Radosław i Agnieszka J.
13.09.08 – Rafał i Anna B.
13.09.08 – Łukasz i Katarzyna P.
14.09.02 – Bogusław i Agnieszka B.
14.09.13 – Kamil i Bożena D.
15.09.90 – Zdzisław i Małgorzata S.
15.09.01 – Grzegorz i Anna P.
15.09.12 – Dariusz i Barbara H.
15.09.12 – Damian i Agnieszka M.
16.09.95 – Krzysztof i Stanisława K.
16.09.00 – Wojciech i Agnieszka D.
16.09.00 – Tomasz i Justyna D.
16.09.00 – Wacław i Magdalena Ch.
17.09.88 – Piotr i Alina W.
17.09.94 – Robert i Małgorzata ML.
17.09.11 – Marek i Agata J.

w rocznicę śmierci:
16.09.88 – Jan Fecko
15.09.90 – Paweł Kostusik
15.09.95 – Wiesław Jarosz
17.09.96 – Bronisława Kuzyszyn
13.09.98 – Jan Wnuk
16.09.99 – Zbigniew Zakrzewski
11.09.02 – Anna Wybierała
17.09.02 – Maria Winiarz
13.09.03 – Mieczysław Magdziak
17.09.04 – Marian Jabłoński
13.09.05 – Franciszek Kiełt
12.09.06 – Maria Bąk
15.09.09 – Irena Piekuś
15.09.10 – Józef Bukowy
17.09.10 – Bogumiła Kupczakiewicz
13.09.11 – Jan Wardyga
13.09.11 – Bronisław Dzik
15.09.11 – Kazimiera Czepiel
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
02.09.2016 r. ul. Przyklasztorna,
Głęboka, Żołnierska, Basztowa.
Sprzątali i ofiara: Pietluch, Stecko,
Adamek, Drapała, Płoskoń, Wałczyk,
Panek, Duszko (ul. Żołnierska), Bednarska (ul. Słoneczna), Kozaczyńska, Wąsacz (ul. Basztowa), J. Żak
(ul. Przyklasztorna). Razem – 140 zł
na środki czystości i kwiaty.
05.09.2016 r. Jarosław ul. Włókiennicza, Dziewiarska, Spółdzielcza.
Sprzątali i ofiara: Kowal, Sulima
(ul. Spółdzielcza), Stachowicz,
D. Wawro, Kieljan, Turowska
(ul. Dziewiarska), C. Trubas, Bała,
Jakubik (Munina ul. Dziewiarska), Kaczorowska, Rajzer, Strawa,
Chmielowiec. Razem – 140 zł na
środki czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Andrzej BADOWICZ

s. Stanisława i Stanisławy
zam. Kaszyce
Justyna Alicja SZYNGIERA
c. Edwarda i Łucji
zam. Jarosław, os. Słoneczne

Ogłoszenia parafialne
1.Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest u nas w kościele
specjalna składka w kopertach na utrzymanie kościoła
i inwestycje parafialne. Dziękujemy za ofiary. Trwa remont
na ścianie kominowej przy
bocznym wejściu do kościoła.
Po wysuszeniu i odgrzybieniu
ściany położono nowe tynki
i do wysokości ok. 2,5 m zostanie ułożony marmur.
3. 23 września firma Green
Office będzie organizować
u nas zbiórkę zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego z przeznaczeniem na cele
charytatywne. Odbiór sprzętu
z naszego parkingu koło pojemnika makulatury będzie 23
września o godz. 13.30.
4. Jutro, czyli w poniedziałek
12 września 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
rodziców dzieci pierwszokomunijnych 12 września na
Mszę św. wieczorną i po Mszy
św. na spotkanie organizacyjne
w podziemiach kościoła.
5. Zbiórka ministrantów ze
szkoły podstawowej odbędzie
się we wtorek o godz. 16.30,
a dla ministrantów z gimnazjum w czwartek o godz.
18.00.
6. Pierwsze spotkanie chóru
po wakacjach odbędzie się we

Niedziela 11 IX

wtorek 13 września po Mszy
św. wieczornej.
7. W środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
a w czwartek wspomnienie
Matki Bożej Bolesnej. Zapraszamy na Msze św. poranne
lub wieczorne.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 12 IX 16 (poniedziałek wieczorem) ul. 3 Maja m. 85-124
oraz 17 IX 16 (sobota rano)
Munina ul. Dziewiarska.
9. Ci, którzy nie mieli okazji
przyjąć obrazu Jezusa Miłosiernego do swoich domów,
mogą jeszcze zgłaszać taką
chęć w zakrystii. Mogą to
być także osoby spoza parafii
Chrystusa Króla.
10. Na początku roku formacyjnego prosimy, aby wszystkie wspólnoty starały się być
na swoich Mszach św. w ciągu
miesiąca. A wszystkich wiernych czyli zarówno dzieci jak
i dorosłych zachęcamy do
wstępowania do licznych naszych wspólnot.
11. Od jutra rozpoczynają się
normalne zajęcia w ramach
świetlicy „U Kolpinga”.
12. Wraz z rozpoczęciem działalności świetlicy zachęcamy
dorosłych do większej pomocy przy jej funkcjonowaniu
i dziękujemy za wszystkie
gesty życzliwości.
13. W kiosku można zapisać
się na autokarową pielgrzymkę
Róż Różańcowych z całej diecezji do Komborni, która odbędzie się 24 września. Koszt
od osoby wynosi 30 zł. Zapisy
w kiosku. Bardzo zachęcamy.

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.

7:00

1) + Teresa Rusiecka (12).
2) + Bronisława Kasjan.

18:00

1) O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Sabiny i Zbigniewa z okazji 13
roczn. ślubu.
2) Dziękczynna za otrzymane łaski z racji nawiedzenia obrazu
os. Kombatantów 19 klatka 7.

7:00

1) + Teresa Rusiecka (13).
2) + Michalina Komorowska
w 1 roczn. śmierci.

18:00

1) + Mazur Janina.
2) + Ryszard Bogdanowicz - int.
koleżanek córki z pracy.

7:00

1) + Teresa Rusiecka (14).
2) + Tadeusz Mach - int. sąsiadów.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla członkiń Róży św. Marii
oraz o opiekę MB.
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla rodziny Mac z racji
nawiedzenia Jezusa Miłosiernego.

7:00

1) + Teresa Rusiecka (15).
2) ++ Maria, Jerzy w 9 roczn.
śmierci.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla mieszkańców ul. Głębokiej z racji nawiedzenia Jezusa
Miłosiernego.
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla Magdaleny i łaskę
zdrowia.

7:00

1) + Teresa Rusiecka (16).
2) + Kazimierz.

18:00

1) Dziękczynna za dar nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego
w rodzinach z os. Kombatantów
bl. 11 kl. 8 z prośbą o Boże błogosł.
i łaski.
2) O zdrowie i Boże błogosł. dla
członkiń i ich rodzin z Róży św.
Moniki.

7:00

1) + Teresa Rusiecka (17).
2) + Bolesław Makarski o dar życia
wiecznego.

18:00

1) + Jerzy Bąk - int. mieszkańców
bl. 8 os. Kombatantów.
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla Marty i Bogdana w 30
roczn. ślubu.

8:00

O zdrowie i Boże błogosł. dla
członkiń i ich rodzin z Róży św.
Weroniki.

Poniedziałek 12 IX

Wtorek 13 IX

Środa 14 IX

Czwartek 15 IX

Piątek 16 IX

Sobota 17 IX

Świetlica charytatywna
„U Kolpinga”
*s. taneczna: H. Mól
*s. komput.: S. Durski
*s. plastyczna: W. Kruk

spotkanie organizacyjne - piątek g. 16.00;
poniedziałek g. 16.00-16.45;
wtorek g. 15.30; podziemia kościoła;

*s. modelarska: J. Kruk

wtorek g. 16.30; podziemia kościoła;

*s. judo: ks. S. Dyndał
*s. tenisa: Dziukiewicz

sobota 24 września godz. 9.00;
wtorek, środa, czwartek g. 14.30-16.15;

*s. fotograf.: K. Sadło

piątek g. 16.30; sala oazowa;

*s. gitar: ks. Wójtowicz

poniedziałek g. 16.30; sala oazowa;

*s. krótkofal.: T. Mazur

czwartek g. 17.00; sala oazowa;

*s. bilarda: P. Maciałek

poniedziałek, środa, piątek g. 13.00-15.00;

Niedziela 18 IX

9:30

+ Teresa Rusiecka (18).

11:00

O Boże błogosł. i potrzebne
dary oraz opiekę MB dla Wiktorii
z okazji urodzin.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Bronisława i Paweł Brzezińscy.

18:00

++ Jan Szczykutowicz, Ryszard
Bogdanowicz - int. rodziny Szczykutowicz.
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