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Miejscem
modlitwy
dla Dekanatu
Jarosław II
będzie
Stubno
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Chrystus Królem

Orędzie na 51. Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu /fragmenty/
„«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43, 5)
Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”
Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi technologicznemu, daje wielu
osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się
informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę.
Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub
fałszywe. Już nasi starożytni
ojcowie w wierze mówili
o ludzkim umyśle jako o kamieniu młyńskim, który jest
poruszany przez wodę i nie
można go zatrzymać. Jednak
ten, kto odpowiada za młyn,
może zdecydować, czy mleć
w nim pszenicę czy też kąkol.
Umysł człowieka jest wciąż
w ruchu i nie może zaprzestać „mielenia” tego, co
otrzymuje, ale to do nas
należy decyzja, jaki materiał
mu dostarczamy.
Chciałbym, aby do tych
wszystkich, którzy czy to
na płaszczyźnie zawodowej, czy też w relacjach
osobistych, codziennie
„mielą” wiele informacji,
by dostarczyć pachnący
i dobry chleb posilającym
się owocami ich przekazu, to
orędzie mogło dotrzeć i być
dla nich zachętą. Chciałbym
zachęcić wszystkich do komunikacji konstruktywnej,
która odrzucając uprzedzenia
wobec innych, sprzyjałaby
kulturze spotkania, dzięki
której możemy nauczyć się
postrzegania rzeczywistości
ze świadomą ufnością.
Myślę, że musimy przerwać błędne koło niepokoju i spiralę lęku, będące
owocem nawyku koncentrowania uwagi na „złych
wiadomościach” (wojnach,
terroryzmie, skandalach
i wszelkiego rodzaju ludzkich niepowodzeniach).
Oczywiście, nie chodzi
o promowanie dezinfor-

macji, w której pomijany
byłby dramat cierpienia ani
o popadanie w naiwny optymizm, którego nie nadweręża
skandal zła. Wręcz przeciwnie chciałbym, abyśmy
wszyscy starali się przezwyciężyć to często nas ogarniające uczucie niezadowolenia
i zrezygnowania, pogrążające w apatii, rodzące lęki lub
wrażenie, że złu nie można
postawić granic. Ponadto,
w systemie komunikacyjnym, gdzie rządzi logika,
w myśl której dobra wiadomość nie chwyta, a zatem
nie jest newsem, i gdzie
dramat cierpienia oraz tajemnica zła łatwo stają się
widowiskiem, można ulec
pokusie znieczulenia sumienia lub pogrążenia się
w rozpaczy.

przez właściwe „okulary”?
Dla nas, chrześcijan, okularami pozwalającymi rozszyfrować rzeczywistość może być
jedynie dobra nowina. Tymi
słowami ewangelista Marek
rozpoczyna swoje opowiadanie, głosząc „dobrą nowinę”,
odnoszącą się do Jezusa,
ale bardziej niż informacją
o Jezusie, jest to raczej dobra
nowina, którą jest sam Jezus.
Czytając stronice Ewangelii,
odkrywamy bowiem, że tytuł
dzieła odpowiada jego treści,
a przede wszystkim, że tą
treścią jest osoba Jezusa.

wyrazić ogromną godność
tajemnicy paschalnej, godząc
się, aby to bardziej obrazy
niż pojęcia przekazywały
paradoksalne piękno nowego
życia w Chrystusie, gdzie
wrogość i krzyż nie niweczą, ale dokonują Bożego
zbawienia, gdzie słabość
jest silniejsza od wszelkiej
ludzkiej mocy, gdzie niepowodzenie może być wstępem
do najwspanialszego spełnienia się wszystkich rzeczy
w miłości. Właśnie w ten
sposób bowiem dojrzewa
i pogłębia się nadzieja królestwa Bożego: „Jak gdyby ktoś nasienie wrzucił
w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie” (Mk 4,
26-27)...

Ta dobra nowina, którą jest
sam Jezus, jest dobra, nie
dlatego, że jest wolna od
cierpienia, ale dlatego, że
również cierpienie jest przeżywane w szerszych ramach, Horyzonty Ducha
Chciałbym w związku z tym jako integralna część Jego
przyczynić się do poszuki- miłości do Ojca i do ludz- ...Ufność w ziarno królewania otwartego i twórczego kości...
stwa Bożego oraz w logistylu komunikacji, który
kę paschalną nie może nie
nie będzie nigdy przyzna- Ufność w ziarno króle- kształtować także naszego
wał złu głównej roli, ale stwa
sposobu komunikowania.
starał się ukazywać możliTakiej ufności, która czyni
we rozwiązania, inspirując Aby nauczyć swoich uczniów nas zdolnymi do działania –
w ludziach, którym prze- i rzesze tej ewangelicznej w wielu formach, w jakich
kazywane są wiadomości, mentalności i dać im odpo- dokonuje się dziś komunipodejście konstruktywne wiednie „okulary”, przez jakie kacja – z przekonaniem, że
i odpowiedzialne. Chciał- trzeba patrzeć na logikę mi- można zobaczyć i naświebym zachęcić wszystkich do łości, która umiera i powstaje tlić dobrą nowinę, obecprzedstawiania mężczyznom z martwych, Jezus odwo- ną w rzeczywistości każi kobietom naszych czasów ływał się do przypowieści, dej opowiadanej historii
wersji faktów naznaczonej w których królestwo Boże i w obliczu każdej osoby.
FRANCISCUS
logiką „dobrej nowiny”.
jest często porównywane do
ziarna, uwalniającego swoją
siłę życiodajną właśnie wówDobra wiadomość
czas, gdy obumiera w ziemi.
...Rzeczywistość jako taka nie Posługiwanie się obrazami
jest jednoznaczna. Wszystko i metaforami, aby przekazać
zależy od spojrzenia, jakim pokorną moc królestwa nie
jest obejmowana, od „oku- ma na celu zmniejszenia jego
larów”, przez które decydu- wagi i pilnej konieczności,
jemy się na nią patrzeć: gdy ale jest miłosierną formą,
zmieniamy szkła, rzeczy- która zostawia słuchaczowi
wistość również wygląda „przestrzeń” wolności, aby Budujemy
inaczej. Co zatem może być ją przyjąć i odnieść również Pomnik
punktem wyjścia, aby odczy- do siebie. Ponadto, jest to Pamięci
tywać rzeczywistość, patrząc uprzywilejowany sposób, by Narodowej

XXI Piesza Pielgrzymka z Jarosławia do Jodłówki

Chrystus Królem
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2 września 2017
Główny organizator
Pielgrzymki ks. prałat
Andrzej Surowiec
błogosławi przed drogą
Z naszego kościoła
wyszło ok. 250 osób

Przewodnikiem grupy był ks. Rafał

Ruchem
dyrygował
ks. Mateusz

Dołączyła grupa z pielgrzymki na Jasną Górę
Było bardzo
gościnnie.
Składamy
podziękowanie
na ręce Pani Sołtys
Małgorzaty
Hałajko
i Ks. Proboszcza

Postój przy kościele w Czudowicach
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Pieszo pielgrzymowało
około 1750 osób

Chrystus Królem

Postój w Rozborzu
Pielgrzymi
przy kościele
w Jodłówce

Na placu było ponad 2 tys. osób

Uroczystościom w kaplicy polowej
przewodniczył abp Adam Szal

Mszy św. przewodniczył ks. prałat Andrzej Surowiec - archiprezbiter jarosławskiChrystus Królem

Dary Ołtarza

Jodłowiecka Pani
i abp Adam Szal
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Inauguracja roku szkolnego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Tomasz Hajto
Ks. prałat Andrzej Surowiec

Starosta Tadeusz Chrzan
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu uroczyście
rozpoczęła nowy rok szkolny 2017/2018. W inauguracji udział wziął m.in. Starosta Powiatu Jarosławskiego
Tadeusz Chrzan.
Nowy rok szkolny to nowa siedziba Szkoły - od teraz
działalność dydaktyczna SMS Jarosław odbywać będzie
się na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu, przy ul. Pruchnickiej 2.
Tradycyjnie już rok 2017/2018 rozpoczęła Msza święta,
której przewodniczył ks. prał. Andrzej Surowiec, Archiprezbiter Jarosławski, kapelan Polskiego Związku Tenisa
Stołowego w Polsce. O wysoki poziom części artystycznej
w KCK zadbali natomiast m.in. Delfina i Bartek, zwycięzcy 5. edycji telewizyjnego programu „Mam Talent”.
Gościem specjalnym, zaproszonym na inaugurację roku,
był Tomasz Hajto, niegdyś znakomity reprezentant kraju,
a dziś trener piłki nożnej i komentator sportowy.

Delfina i Bartek

Chrystus Królem

Inauguracja świetlicy „U Kolpinga” nad jeziorem
9 września 2017
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ZEK w Radymnie
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Chrystus Królem

Na koniec każdy
dostał plecak

Radosna dyskoteka w deszczu

Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jaro
s ł aKrólem
w
Chrystus
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Drużyna w Superlidze nosi nazwę

Kolping Frac Jarosław

Pierwszy mecz już blisko
Skład naszej drużyny w sezonie 2017/2018

Hou Yingchao
Patryk Zatówka

Paul Drinkhall

Tomislav Pucar

Nasz Klub występuje w rozgrywkach Superligi, II, III i IV ligi
Przypomnijmy
raz jeszcze
Anna
Brzyska

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 mistrzyni
w znakomitym stylu bez straty seta!
Andro Kids Open nazywany jest Mistrzostwami Europy
Młodziczek. W tym roku w Niemczech wystąpiło dokładnie
1211 dziewcząt i chłopców z 26 krajów.
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PKS Kolping-Jarosław

II liga tenisa stołowego

Krzysztof Marcinowski

Mateusz Czernik

Piotr Cyrnek

Hubert Żołyniak

III liga tenisa stołowego
W III lidze będą grali: Konrad Zieliński, Szymon Brud, Dawid Szczygieł, Dawid Jadam, Antoni Rejterowski, Karol
Angrys, Kamil Pierzycki.

IV liga tenisa stołowego
W IV lidze będą grali: Anna Brzyska, Mateusz Nosal, Kinga Foryś, Paulina Maciałek, Natalia Maciałek, Dagmara
Kłak.

Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 17 IX 17 GRUPA I
Niedziela 24 IX 17 GRUPA II

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga
Ojca IV - p. Kopczacki
PONIEDZIAŁEK – Róża VI św.
Faustyny - p. Szaro + Róża XVIII
św. Weroniki - p. Skorupska
WTOREK – Wspólnota Biblijna
+ Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
ŚRODA – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
CZWARTEK – Róża Boga Ojca
VII - p. Komsza + IX Róża św.
Andrzeja
PIĄTEK – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
SOBOTA – Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna + Kolpingowski
Klub Seniora
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

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, dlatego
zapytajmy się wzajemnie m.in.
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.
3. Dzisiejsza taca mszalna przeznaczona jest na Diecezjalne
Radio Fara.
4. Jutro święto św. Stanisława
Kostki, patrona Polski i patrona
młodzieży.
5. W czwartek święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty.
W modlitwach polecamy m.in.
naszego wikariusza ks. Mateusza
Berdechowskiego.

Piotr CHMURA

s. Jana i Marii
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Patrycja Katarzyna ŁUC
c. Wiesława i Bożeny
zam. Jarosław, os. Skarbowskiego
W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Roman FROŻYŃSKI
Kancelaria parafialna

6. W tym tygodniu Kwartalne
Dni Modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
18 IX 17 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów
bl. 1 m. 1-9 oraz 23 IX 17 (sobota rano) os. Kombatantów
bl. 1 m. 10-19.
8. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu informuje, że
organizuje Dzień Sybiraka w Jarosławiu w dniu 19 września br. Uroczystość rozpocznie Msza Święta
w Kolegiacie Jarosławskiej
o godz. 10.00.
9. W związku z ogólnopolską
akcją „Różaniec do granic”,
w której uczestniczą wszystkie
polskie parafie, organizujemy
wyjazd autokarem na wspólną
modlitwę całego dekanatu Jarosław II do Stubna w sobotę
7 października o godz. 9.30. Zapisy w kiosku. Cena biletu 20 zł.

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

czwartek g.15.00;
spotkanie organizacyjne - 18.IX. g. 16.10;
wtorek g. 16.00-17.00; podziemia kościoła;

*s. modelarska: J. Kruk

wtorek g. 16.15-17.15; podziemia kościoła;

09.09.2017 r. Munina ul. 3 Maja
i Wodna. Sprzątali i ofiara: *s. judo: ks. S. Dyndał
J. Mrozowicz, D. i R. Sobiecki, *s. tenisa: Dziukiewicz
M. Sudoł, Kryczało, H. Sudoł,
telewizyjna:
Kornaga, Hudycz, Turoń. Ra- *s.
ks. P. Kaszuba
zem – 96 zł na środki czystości
*s. gitar.: ks. Wójtowicz
i kwiaty.
11.09.2017 r. Munina ul. Po- *s. krótkofal.: T. Mazur
łudniowa m. 93-122. Sprzątali
i ofiara: Plęs, Pawlus Marta *s. bilarda: P. Maciałek
i Julia, Iwanowicz Mieczysława *s. gimnastyki sportowej:
i Bożena, Malec, A. Chmielo- N. Mokrzycka
wicz, Chmielowicz, Wawro.
Polecamy w modlitwach
Razem – 95 zł na środki czystości
w rocznicę ślubu:
i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne

Niedziela 17 IX

poniedziałek g. 15.00; KCK;
środa g. 16.00; hala sportowa;
sobota g. 16.00; sala komputerowa;

9:30

++ Maria, Jan, Maria i Piotr
z rodziny Rokosz.

11:00

++ Jan, Józefa i Mieczysław.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Mikołaj, Jan, Anna.

18:00

+ Izabela, Henryk.

7:00

1) + Maria Dubiel (18).
2) + Anna Morończyk w 14 roczn.
śmierci.

18:00

1) O zdrowie i Boże błogosł. dla
Zbigniewa w 60 roczn. urodzin
i w 34 roczn. ślubu - int. żony
i dzieci.
2) + Stefania Gilarska - int. od
siostry z mężem.
3) + Jan Kudrański (18).

7:00

1) + Maria Dubiel (19).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosł. Boże dla rodziny.

18:00

1) + Ryszard Sudoł - int. od pracowników Geronimo Martins
Radymno.
2) + Wincenty Chmielowicz
w 32 roczn. śmierci.
3) + Jan Kudrański (19).

7:00

1) + Maria Dubiel (20).
2) + Maria Bazan - int. od córki
z rodziną.

18:00

1) W 20 roczn. ślubu Katarzyny
i Grzegorza o dalsze Boże błogosł.,
opiekę MB na dalsze lata.
2) + Maria Pryjma od Róży
św. Moniki.
3) + Jan Kudrański (20).

7:00

1) + Maria Dubiel (21).
2) + Stefania Gilarska - int. od córki
Bożeny.

18:00

1) O Boże błogosł., dary Ducha
Św., opiekę MB dla ks. Mateusza
z okazji imienin.
2) ++ Krystyna, Janusz, Maria.
3) + Jan Kudrański (21).

7:00

1) + Maria Dubiel (22).
2) + Tadeusz Szyper - int. od rodziny
Podolak i Masłyk.

18:00

1) + Cecylia Żur - int. sąsiadów.
2) + Tadeusz Szyper o dar życia
wiecznego - int. od sąsiadów.
3) + Jan Kudrański (22).

7:00

1) + Maria Dubiel (23).
2) Dziękczynna z okazji 20 roczn.
ślubu z prośbą o dalsze błogosł.
Boże dla Doroty i Roberta.

18:00

1) ++ Julia i Jan.
2) + Ryszard w 12 roczn. śmierci.
3) + Jan Kudrański (23).

8:00

1) + Maria Dubiel (24).
2) + Jan Kudrański (24).

9:30

+ Józefa Płonka w 5 roczn. śmierci.

11:00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Stanisławy i Jana w 40 roczn. ślubu.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Jan Pitach - int. od rodziny
Żółkiewicz.

18:00

Dziękczynna w 18 roczn. urodzin
z prośbą o Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Agnieszki Gwóźdź
i wybór dobrej drogi życiowej.

Poniedziałek 18 IX

Wtorek 19 IX

Środa 20 IX

Czwartek 21 IX

sala oazowa;
sala oazowa;
poniedziałek, środa, piątek g. 13.00-15.00;
wtorek g. 16.00-17.00; KCK;

17.09.88 – Piotr i Alina W.
17.09.94 – Robert i Małgorzata ML.
17.09.11 – Marek i Agata J.
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.
18.09.16 – Jakub i Gabriela S.
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.

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze w rocznicę śmierci:
Piątki Miesiąca.
21.09.82 – Aniela Dwornik

8:00

1) + Maria Dubiel (17).
2) + Jan Kudrański (17).

20.09.83 – Szymon Sobień
19.09.85 – Wincenty Chmielowicz
23.09.90 – Józef Polucha
23.09.93 – Andrzej Lis
17.09.96 – Bronisława Kuzyszyn
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
17.09.02 – Maria Winiarz
17.09.04 – Marian Jabłoński
18.09.04 – Tadeusz Szewczyk
22.09.04 – Anna Agrasińska
22.09.04 – Andrzej Ciuba
17.09.10 – Bogumiła Kupczakiewicz
23.09.10 – Maria Dominików
19.09.11 – Wiktor Wywrót
20.09.12 – Marian Horbacz
18.09.15 – Jan Marchwiany
18.09.15 – Halina Drozd

Piątek 22 IX

Sobota 23 IX

Niedziela 24 IX
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Od niedawna nasi
zawodnicy ćwiczą
na specjalnej wykadzinie
do tenisa stołowego
o nazwie teraflex
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