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Zbiórka do puszek na pomoc humanitarną dla Włoch

I CZYTANIE: Am 8,4-7

W odpowiedzi na apel Ojca
Świętego Franciszka i włoskiej
Caritas o modlitwę i pomoc dla
ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech, Konferencja Episkopatu
Polski zachęca do przeżywania
niedzieli, 18 września 2016 r.
jako dnia solidarności z ofiarami kataklizmu oraz do zbiórki
do puszek dla poszkodowanych.
24 sierpnia 2016 roku trzęsienie ziemi o sile 6,2 stopni w skali Richtera niemal
zrównało z ziemią miasto Pescara del Tronto, zniszczyło
dużą część miast Amatrice
i Accumoli oraz wielu okolicznych miejscowości.
W ciągu 3 godzin po wstrząsie głównym doszło do po-

Bóg ukarze gnębicieli ubogich

REFREN PSALMU: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
II CZYTANIE: 1 Tm 2,1-8

Wspólne błagania za wszystkich
ludzi

EWANGELIA: Łk 16,10-13

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

nad 40 wstrząsów wtórnych,
w tym wielu powyżej 5 stopni
w skali Richtera. Zginęło ponad
300 osób, ponad 3000 zostało
zostało rannych i bez dachu
nad głową.

Wsparcie ofiarom kataklizmu
możemy wyrazić poprzez modlitwę w niedzielę, 18 września
br. oraz ofiary składane do
puszek w kościołach. Zebrane ofiary z kościołów naszej
Archidiecezji zostaną przez
Kościół w Polsce pragnie oka- pośrednictwo Kurii Metropolizać konkretny znak solidarności talnej przekazane do odpowiedz ofiarami trzęsienia ziemi. nich instytucji.

Niedziela środków społecznego przekazu
„Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie” /fragmenty/

Drodzy bracia i siostry,
Rok Święty Miłosierdzia zachęca nas do refleksji na temat
relacji między komunikacją
a miłosierdziem. Kościół
zjednoczony z Chrystusem,
żywym ucieleśnieniem Boga
Miłosiernego jest powołany
bowiem do życia miłosierdziem, jako znakiem rozpoznawczym całego swego
istnienia i działania. To,
co mówimy i jak mówimy, każde słowo i każdy
gest powinien móc wyrazić
współczucie, czułą troskę
i przebaczenie Boga dla
wszystkich. Miłość ze swej
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natury jest komunikacją,
prowadzi do otwarcia się
a nie do izolowania się.
A jeśli nasze serca i nasze
działania są inspirowane
przez miłość, przez Bożą
miłość, to nasza komunikacja będzie nośnikiem Bożej
mocy.
Jesteśmy powołani, aby jako
dzieci Boże komunikować
się ze wszystkimi bez wyjątku. Tym bardziej, że właściwością języka i działania
Kościoła jest przekazywanie miłosierdzia, aby poruszyć serca ludzi i wspierać
ich w drodze do pełni życia,
którą Jezus Chrystus, posłany przez Ojca, przyszedł
przynieść wszystkim...

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten
i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie
niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe
dobro kto wam powierzy? Jeśli
w zarządzie cudzym dobrem nie
okazaliście się wierni, kto wam
da wasze? Żaden sługa nie może
dwom panom służyć. Gdyż albo
jednego będzie nienawidził,
a drugiego miłował; albo
z tamtym będzie trzymał, a tym
wzgardzi. Nie możecie służyć
Bogu i Mamonie«”.

gacając w ten sposób społeczeństwo. Jak to dobrze, gdy
widzimy osoby zaangażowane w staranne dobieranie
słów i gestów, ażeby przeZbiórka makulatury
zwyciężyć nieporozumienia,
uleczyć zranioną pamięć
do końca września
i budować pokój oraz zgodę. Słowa mogą przerzucać
Zbiórka sprzętu
mosty między ludźmi, roelektrycznego
dzinami, grupami społecznyi elektronicznego w dniu
mi, narodami. Jest to możliwe zarówno w przestrzeni 23. IX. do g. 13.30
fizycznej jak i cyfrowej...

...Chciałbym w związku
z tym zaprosić wszystkich
ludzi dobrej woli do odkrycia
na nowo mocy miłosierdzia,
aby uzdrawiać porozrywane
relacje i przywrócić pokój
i zgodę między rodzinami
i we wspólnotach. Wszy...Komunikacja ma moc bu- scy wiemy, jak bardzo stare
dowania mostów, sprzyjania
dokończenie na str. 2
spotkaniu i integracji, ubo-

24. IX.

Pielgrzymka
Róż Różańcowych

9. X. g. 10.00

Dzień Papieski
Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry

!
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Chrystus Królem

Niedziela środków spo- nas kochali i doceniali barłecznego przekazu
dziej za to czym jesteśmy,
niż ze względu na nasze
dokończenie ze str. 1
umiejętności i osiągnięcia.
rany i przewlekłe urazy Oczywiście rodzice chcą jak
mogą ludzi usidlić i unie- najlepiej dla swoich dzieci,
możliwić im komunikowa- ale ich miłość nigdy nie jest
nie się ze sobą oraz wza- uzależniona od osiągnięcia
jemne pojednanie. Dotyczy celów...
to także stosunków między
narodami...
...Dlatego istotne znaczenie
ma wysłuchanie. Komuni...Warto byłoby, aby także kowanie oznacza dzielenie
język polityki i dyploma- się, a dzielenie się wymaga
cji dał się zainspirować wysłuchania, akceptacji.
miłosierdziem, które ni- Wysłuchanie to znacznie
gdy nie traktuje niczego więcej niż słuchanie. Słujako stracone. Zwracam się chanie dotyczy dziedziszczególnie do tych, którzy ny informacji; natomiast
mają odpowiedzialność in- wysłuchanie odwołuje się
stytucjonalną, polityczną komunikacji i wymaga blioraz odpowiadają za kształ- skości...
towanie opinii publicznej,
aby zawsze czuwali nad ...Wysłuchanie nigdy nie
sposobem wypowiadania jest łatwe. Czasami bardziej
się względem tych, którzy wygodne jest udawanie głumyślą czy działają inaczej, chych. Wysłuchanie oznacza
lub nawet tych, którzy mogą zwracanie uwagi, posiadanie
się mylić...
chęci zrozumienia, docenienia, szanowania, strzeżenia
...Możemy i musimy osą- słowa drugiego...
dzać sytuacje grzechu przemoc, korupcję, wyzysk, Także e-maile, sms-y, siei tym podobne - ale nie mo- ci społecznościowe, czaty
żemy osądzać ludzi, bo tyl- mogą być w pełni ludzkimi
ko Bóg może czytać w głębi formami komunikacji. To
ich serc. Naszym zadaniem nie technologia określa, czy
jest ostrzeżenie tych, którzy komunikacja jest autentyczpopełniają błędy, potępiając na, czy też nie, ale serce
zło i niesprawiedliwość człowieka i jego zdolność
pewnych zachowań, aby do dobrego wykorzystania
uwolnić ofiary i podnieść środków, jakimi dysponuje.
upadłych. Ewangelia Jana Sieci społecznościowe mogą
przypomina nam, że „praw- ułatwiać relacje i promoda was wyzwoli” (J 8,32). Tą wać dobro społeczeństwa,
prawdą jest ostatecznie sam ale mogą również prowaChrystus, którego łagod- dzić do dalszej polaryzacji
ne miłosierdzie jest miarą i podziałów między ludźmi
naszego sposobu głoszenia i grupami...
prawdy i potępiania niesprawiedliwości. Naszym naj- ...Modlę się, aby ten Rok
ważniejszym obowiązkiem Jubileuszowy przeżywany
jest stwierdzanie prawdy w miłosierdziu „sprawił, że
w miłości (por. Ef 4,15)... staniemy się bardziej otwarci na dialog, aby poznać się
...Niektórzy uważają, że lepiej i wzajemnie zrozupewna wizja społeczeństwa mieć; niech wyeliminuje
zakorzenionego w miłosier- wszelkie formy zamknięcia
dziu jest stanowczo zbyt i pogardy i odrzuci wszelką
pobłażliwa lub idealistycz- przemoc i dyskryminację”
na. Ale spróbujmy pomy- (Misericordiae vultus, 23).
śleć o naszych pierwszych Także w sieci buduje się
doświadczeniach relacji prawdziwe społeczeństwo
w obrębie rodziny. Rodzice obywatelskie. Dostęp do

sieci cyfrowych pociąga za
sobą odpowiedzialność za
drugiego, którego nie widzimy, ale który jest realny,
posiada swoją godność,
która musi być respektowana. Sieć może być dobrze
używana, aby spowodować
rozwój zdrowego społeczeństwa, otwartego na
dzielenie się z innymi.
Komunikacja, jej miejsca
i jej narzędzia doprowadziły
do poszerzenia horyzontów dla wielu osób. Jest
to dar od Boga, a także
wielka odpowiedzialność.

Lubię nazywać tę władzę
komunikacji „bliskością”.
Spotkanie pomiędzy komunikacją a miłosierdziem
jest owocne na tyle, na ile
rodzi bliskość, która otacza
troską, pociesza, uzdrawia, towarzyszy i wyprawia
święto. W świecie podzielonym, rozdrobnionym, spolaryzowanym, miłosierne
komunikowanie się oznacza
przyczynianie się do dobrej,
wolnej i solidarnej bliskości między dziećmi Boga
i braćmi w człowieczeńFRANCISCUS
stwie.
Watykan, 24 stycznia 2016 r.

Komunikat Prezydium KEP
Prawo do wolnej niedzieli
Wolna niedziela jest marzeniem wielu Polaków.
Podobnie jak obywatele
innych krajów europejskich,
także Polacy – bez względu
na religię czy światopogląd – winni mieć prawo
do wolnej niedzieli. Święty
Jan Paweł II pisał o tym
w specjalnym dokumencie:
„Także w obecnej sytuacji
historycznej mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy
mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, któ-

W tym kontekście pragniemy
przypomnieć, iż na zebraniu
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w czerwcu
br. biskupi polscy jednomyślnie poparli obywatelski
projekt ustawy zgłoszony
przez NSZZ „Solidarność”
w sprawie ograniczenia
handlu w niedzielę. Ten
projekt jest głosem sprzeciwu wobec nadużyć związanych z wykorzystywaniem
pracowników a także próbą
podkreślenia świątecznego

re są człowiekowi niezbędne
ze względu na jego ludzka
godność oraz związane z nią
potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne,
trudne do zaspokojenia, jeśli
nie jest zagwarantowany
przynajmniej jeden dzień
w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego
odpoczynku i świętowania
(List Apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli,
66).

charakteru niedzieli. Powszechnie oczekuje się, że
inicjatywa związku zawodowego NSZZ „Solidarność” i znaczące poparcie
społeczeństwa nie zostaną
zlekceważone, a Parlament
Rzeczypospolitej Polskiej
przywróci i zabezpieczy narodowi polskiemu niedzielę
jako wartość religijną, rodzinną i kulturową.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Warszawa, 13.09.2016 r.

Chrystus Królem

Zauważeni i nagrodzeni
w Województwie za sukcesy w Europie
Jak już pisaliśmy dwoje re- z 29 krajów).
prezentantów naszego klubu
sportowego PKS Kolping- W nagrodę za te sukcesy
Jarosław w tenisie stołowym nasi zawodnicy zostali wyosiągnęło wspaniałe wyniki różnieni i nagrodzeni 14
w rywalizacji europejskiej. września najpierw przez
I tak Anna Brzyska zdo- panią Marszałek Marię Kubyła w Niemczech srebr- rowską a następnie przez
ny medal indywidualnie panią Wojewodę Ewę Lei złoty w deblu z Rumunką. niart. Do tych wyróżnień
A Dawid Jadam złoty medal w piątkowy wieczór przed
indywidualnie i brązowy meczem Superligi dołączył
w deblu z zawodnikiem Rze- Burmistrz Miasta Jarosłaszowa (1329 zawodników wia. Dziękujemy.

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;

Wspomnienie obozów

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży zorganizowany przez
parafię pod koniec lipca br. dofinansowany przez Urząd
Miasta Jarosławia.

W Urzędzie Marszałkowskim naszych mistrzów bardzo serdecznie przyjęła pani
Maraszałek Maria Kurowska.

W Urzędzie Wojewódzkim prezenty wręczała pani Wojewoda Ewa Leniart
i Dyrektor Generalny Urzędu Marcin Zaborniak.

Obóz zorganizowany w Heluszu przez PKS KolpingJarosław i „Wakacyjny turniej tenisa stołowego o Puchar
Kolpinga” w dniach 27 - 28.08.2016 (dofinansowany przez
Województwo Podkarpackie).

3

4

Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 18 IX 16 GRUPA II
Niedziela 25 IX 16 GRUPA I
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
18.09.99 – Witold i Dorota B.
18.09.99 – Mariusz i Sylwia M.
18.09.04 – Jerzy i Aneta Sz.
18.09.04 – Sebastian i Monika K.
18.09.04 – Bogusław i Marta K.
20.09.97 – Grzegorz i Katarzyna C.
20.09.08 – Robert i Anna C.
20.09.08 – Adam i Joanna P.
21.09.91 – Wiesław i Małgorzata P.
21.09.91 – Adam i Jolanta L.
21.09.96 – Bogdan i Małgorzata K.
21.09.02 – Grzegorz i Anna G.
22.09.01 – Adam i Wanda K.
22.09.07 – Grzegorz i Joanna K.
23.09.83 – Marek i Jolanta L.

w rocznicę śmierci:

21.09.82 – Aniela Dwornik
24.09.82 – Agata Machura
20.09.83 – Szymon Sobień
19.09.85 – Wincenty Chmielowicz
23.09.90 – Józef Polucha
23.09.93 – Andrzej Lis
24.09.93 – Elżbieta Miller
19.09.96 – Stanisława Sobkowiak
20.09.96 – Jerzy Haloszka
18.09.97 – Aleksandra Zwarycz
23.09.00 – Ignacy Orzech
19.09.01 – Zofia Widacka
22.09.03 – Władysława Seremet
18.09.04 – Tadeusz Szewczyk
22.09.04 – Anna Agrasińska
22.09.04 – Andrzej Ciuba
24.09.09 – Józefa Jucha
23.09.10 – Maria Dominików
24.09.10 – Władysława Rząsa
19.09.11 – Wiktor Wywrót
20.09.12 – Marian Horbacz
D z i ę k u j e m y ...

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Dzisiejsza niedziela zwraca
nam uwagę na rolę środków społecznego przekazu. Zapytajmy się
m.in. wzajemnie o prasę katolicką
w naszych domach. Ubolewamy
bowiem, że najlepsze nasze katolickie gazety jak „Niedziela” czy
„Gość Niedzielny”, jak też prasa
dla dzieci: „Mały Gość” lub „Jaś”
czy „Promyczek Dobra”– kupowane są w niewielkich ilościach.
Dziś taca przeznaczona jest na
diecezjalne katolickie radio Fara.
Przy okazji dziękujemy za ofiary
złożone na inwestycje i utrzymanie parafii. Natomiast dziś jak już
mówiliśmy przed kościołem do
skarbonek zbieramy na pomoc
miastom włoskim po trzęsieniu
ziemi.
3. Dzisiaj liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona
Polski i patrona młodzieży.
4. W środę święto św. Mateusza,
apostoła.
5. 23 września firma Green Office
będzie organizować u nas zbiórkę
zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego z przeznaczeniem
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na cele charytatywne. Odbiór
sprzętu z naszego parkingu koło
pojemnika makulatury będzie 23
września o godz. 13.30. Można
znosić sprzęt ale tylko i wyłącznie
w dniu odbioru czyli 23 września
przed południem.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 19
IX 16 (poniedziałek wieczorem)
Munina ul. Włókiennicza oraz 24
IX 16 (sobota rano) Munina ul.
3 Maja i Wodna.
7. Ci, którzy nie mieli jeszcze
okazji przyjąć obrazu Jezusa
Miłosiernego do swoich domów,
mogą zgłaszać taką chęć w zakrystii. Mogą to być także osoby
spoza parafii Chrystusa Króla.
8. Można zapisać się jeszcze na
autokarową pielgrzymkę Róż
Różańcowych z całej diecezji
do Komborni, która odbędzie
się w sobotę 24 września. Koszt
od osoby wynosi 30 zł. Zapisy
w kiosku i w zakrystii. Bardzo
zachęcamy.
9. Dziś w gazetce znajduje się
bardzo wartościowe orędzie na
niedzielę środków społecznego
przekazu i kilka wyjątkowych
zdjęć.

Senioriada

8:00

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

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.

7:00

1) Dziękczynna za dar nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego
o Boże błogosł. i potrzebne łaski
z os. Słonecznego bl. 1 kl. 6.
2) Dziękczynna za dar nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego
o Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla mieszkańców os. Kombatantów
bl. 17 m. 9, 11, 15.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i potrzebne łaski dla sióstr
z Róży św. Faustyny i ich rodzin.
2) + Teresa Rusiecka (19).

7:00

+ Anna Serwońska w 4 roczn. śmierci.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. i opiekę MB dla mieszkańców
os. Kombatantów bl. 19 kl. 8 z racji
nawiedzenia Jezusa Miłosiernego.
2) + Teresa Rusiecka (20).
3) ++ Józef Stopka, ks. Stanisław Stopka oraz Maria i Franciszek Stopka.

7:00

1) ++ Agnieszka, Kazimierz, Józef
Pilawa.
2) + Tadeusz Mach - int. od kolegi
Franciszka z Kombatantów.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla rodzin z os. Słonecznego
bl. 3 kl. 2 z racji nawiedzenia Jezusa
Miłosiernego.
2) + Teresa Rusiecka (21).
3) W int. ks. Mateusza z racji Imienin
- int. od Kręgów.

7:00

1) O zdrowie, Boże błogosł. dla rodziny
Maciałek z racji nawiedzenia obrazu.
2) + Tadeusz Mach - int. od sąsiadki
Kamińskiej z rodziną.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. dla rodzin z os. Kombatantów
bl. 17 kl. 3 z racji nawiedzenia Jezusa
Miłosiernego.
2) + Teresa Rusiecka (22).

7:00

1) Dziękczynna za dar nawiedzenia
obrazu z prośbą o Boże błogosł.
i potrzebne łaski dla całego domu.
2) ++ Anna, Ignacy, Katarzyna, Piotr.

18:00

1) Dziękczynna za dar nawiedzenia
obrazu Jezusa Miłosiernego z prośbą
o Boże błogosł. i potrzebne łaski dla
rodzin Ziemba i Bukowy.
2) + Teresa Rusiecka (23).

7:00

1) Dziękczynna za dar nawiedzenia
obrazu Jezusa Miłosiernego o Boże
błogosł. i potrzebne łaski dla rodziny
Kopczackiego Edwarda.
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i o szczęśliwe rozwiązanie
dla wnuczki.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla Justyny i Marka w 5
roczn. ślubu.
2) + Teresa Rusiecka (24).

8:00

+ Teresa Rusiecka (25).

9:30

+ Michał Hamelusz w 8 roczn.
śmierci.

11:00

+ Jerzy Chudoba w 20 roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Ryszard, Józef.

18:00

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

Poniedziałek 19 IX

Wtorek 20 IX

Środa 21 IX

Czwartek 22 IX

za sprzątanie kościoła:
10.09.2016 r. ul. 3 Maja m. 51-84.
Sprzątali i ofiara: Czajka + Piotrek
+ Katarzyna, J. Korzeń, S. Łagocki.
Ofiara: R. Śliwa. Razem – 190 zł na
środki czystości i kwiaty.
12.09.2016 r. ul. 3 Maja m. 85-124.
Sprzątali i ofiara: A. Mrozowicz, Galeń,
Pacholarz, Świątek (ul. 3 Maja), Sroka
(Munina ul. Dziewiarska). Ofiara:
Samborscy (ul. Morawska 3). Razem
– 80 zł na środki czystości i kwiaty.

Piątek 23 IX

Zapowiedzi przedślubne

Sobota 24 IX

Andrzej BADOWICZ

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

Niedziela 25 IX

Odeszli do Pana:

Antoni WOJDYŁA
Halina PĘKALSKA
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki
Miesiąca.

Dzień Seniora to impreza integracyjna, która została
zorganizowana w Heluszu w dniu 10.09.2016 przez
Kolpingowski Klub Seniora. Uczestniczyło ok. 70 osób
z Jarosławia i Stalowej Woli. Impreza była dofinansowana
przez Województwo Podkarpackie.
Bank PEKAO S.A. I o/Jaros³aw

58 1240 2571 1111 0000 3345 3145
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