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Odmawiajcie Różaniec!

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 55,6–9

List pasterski Metropolity Przemyskiego /fragmenty/
Drodzy Bracia tych wszystkich, którzy przez
w powołaniu pięć miesięcy w pierwsze
kapłańskim,
soboty odprawią spowiedź,
przyjmą Komunię Święta,
Drogie Osoby odmówią jeden Różaniec
życia konse- i przez piętnaście minut rozk r o w a n e g o , myślania nad pięciu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji
Drodzy Bracia i Siostry!
zadośćuczynienia”...
Nasz wielki Rodak, Święty Jan Paweł II, nie usta- ...powierzając się Bożej
wał w przypominaniu nam Opatrzności i przemożnei całemu światu, że orędzie mu wstawiennictwu Maryi,
z Fatimy „zaadresowane włączmy się w ogólnopoljest szczególnie do ludzi ską akcję modlitewną pod
naszego stulecia, naznaczo- hasłem „Różaniec do granego wojnami, nienawiścią, nic”. Wielka modlitwa zodeptaniem podstawowych stała zaplanowana na pierwpraw człowieka, ogrom- szą sobotę miesiąca, to jest
nym cierpieniem ludzi i na- 7 października 2017, w Święrodów, a wreszcie walką to Matki Bożej Różańcowej,
z Bogiem, posuniętą aż do w r a m a c h o b c h o d ó w
negacji Jego istnienia. Orę- 100. rocznicy Objawień
dzie fatimskie tchnie miło- Fatimskich oraz w przededścią Serca Matki, które jest niu 100. rocznicy odzyzawsze otwarte dla dziecka, skania przez Polskę nienieustannie mu towarzyszy, podległości. Tego dnia,
zawsze o nim myśli, nawet wierni naszej Ojczyzny
wtedy, gdy dziecko schodzi udadzą się na pielgrzymie
na bezdroża i staje się mar- szlaki wzdłuż granic Polski
notrawnym synem”. (Homi- i otoczą nasz kraj swoją
lia na Krzeptówkach, 1997) obecnością i modlitwą...

ideą akcji, obejmującą tereny
przygraniczne naszego kraju, zostało ustanowionych
w naszej Archidiecezji
26 tzw. kościołów stacyjnych, do których będziemy
mogli się udać jako pielgrzymi. Ich listę oraz niezbędne
informacje o akcji można
znaleźć na stronie diecezjalnej przemyska.pl...

Kilka lat po zakończe- ...W związku z prezentowaną
niu objawień fatimskich,
10 grudnia 1925 r. w orędziu
do Łucji, Matka Boża, zatroskania o wieczne zbawienie
w Kościele
swoich dzieci, skierowała
napomnienie i prośbę: „Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni
ludzie przez bluźnierstwa
i niewierność stale ranią.
Przynajmniej ty staraj się
nieść mi radość i oznajmij codziennie g. 17.30,
w moim imieniu, że przybędę
w środę g. 17.15
w godzinie śmierci z łaskami
potrzebnymi do zbawienia w niedzielę g. 17.00

Abp Adam Szal

Różaniec

...Warto pamiętać, że to wydarzenie wiary, do którego
przygotowuje się nasza Ojczyzna i Archidiecezja, to
nie jedynie pobożna, pokojowa manifestacja wiary, ale
przede wszystkim, wpisująca
się w nurt fatimskiej zachęty modlitwa o nawrócenie
i zadośćuczynienie za grzechy własne i wszystkich
ludzi. Modlitwa, która ma
pomóc w nas, wierzących,
kształtować trwałą postawę dążenia do pokoju
w naszych rodzinach, wspólnotach i całej Ojczyźnie oraz
będąca okazją i wezwaniem
do dynamicznego apostolstwa jedności, wyrażonego
w praktykowaniu pierwszych
sobót miesiąca...

Różaniec
do Granic
7 X g. 9.30
Wyjazd autokarem
na wspólną modlitwę
całego dekanatu
Jarosław II do Stubna.
Zapisy w kiosku.

Myśli moje nie są myślami waszymi

REFREN PSALMU: Pan bliski
wszystkim, którzy Go wzywają.
II CZYTANIE: Flp 1,20c–24.27a
Moim życiem jest Chrystus

EWANGELIA: Mt 20,1–16a

P r z y p o w i e ś ć o ro b o t n i k a c h
w winnicy

Jezus opowiedział swoim uczniom
tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym
rankiem, aby nająć robotników
do swej winnicy. Umówił się
z robotnikami o denara za dzień
i posłał ich do winnicy. Gdy
wyszedł około godziny trzeciej,
zobaczył innych, stojących na
rynku bezczynnie, i rzekł do nich:
»Idźcie i wy do mojej winnicy,
a co będzie słuszne, dam wam«.
Oni poszli...
...Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni
otrzymali po denarze. Wziąwszy
go, szemrali...
...»Przyjacielu, nie czynię ci
krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną?...
...Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«.
Tak ostatni będą pierwszymi,
a pierwsi ostatnimi”.

Superliga
tenisa stołowego
w Jarosławiu

Mecze
MOSiR

26 IX g. 18.00

PKS Kolping Frac Jarosław
- Morliny Ostróda

27 IX g. 18.00

PKS Kolping Frac Jarosław
- Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz

30 września
Pielgrzymka
Róż Różańcowych
do Kolegiaty
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Chrystus Królem

wodzi zaczyna demontować
wały przeciwpowodziowe.
Jak człowiek, który wiedząc
mnie to się nie zdarzy, mnie o nadchodzącym niebezto nie dotyczy? Tych proble- pieczeństwie, wystawia się
mów nie mam i nie ma ich celowo na jego działanie...
w mojej rodzinie! To nie
o mnie i nie do mnie. Czy ...Grzeszyć można nie tylko
jednak naprawdę możemy pijąc samemu, lecz sprzyjamieć luksus odgrodzenia jąc piciu, nie broniąc przed
się od skutków powodzi pi- pijaństwem, a nawet przez
jaństwa, jeśli żyjemy razem, zwykłą obojętność. To dlaw jednym kraju?! To wielka tego jesteśmy obojętni, bo
naiwność! Możemy być za mało kochamy siebie, bliosobiście w spożywaniu skich, braci i Pana Boga.
alkoholu bardzo umiarko...Dziś już wiemy, że nieodpowiedzialne spożywanie
napojów alkoholowych jest
jednym z głównych czynników utraty zdrowia, na

Problem alkoholizmu
Umiłowani w Chrystusie
Panu!
W sierpniu przeszła przez
nasz kraj wielka nawałnica
i są ludzie, którzy do dzisiaj
cierpią z jej powodu.
Z poruszeniem patrzeliśmy
na łzy i cierpienie tych,
którym odebrała życie najbliższych, zdrowie, a także
dorobek życia.

przykład powodując takie
choroby jak – rak jelita
grubego, rak piersi u kobiet,
czy w ogóle przyspieszając
inne choroby. Ale to nie
wszystko. Większość zabójców w naszym kraju (ponad
80%) podczas dokonywania
zbrodni jest nietrzeźwa!
A co powiedzieć o ofiarach
pijanych kierowców? Aż 1/3
zgonów w wypadkach drogowych to skutek pijaństwa.
Znaczna część samobójstw
ma również związek z alkoholem. Zatem: nie zabijaj
siebie i innych!...
Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza

„Zatrzymaj Aborcję”

W naszym życiu są również
takie kataklizmy, które pozostawiają po sobie szkody
nawet większe od tych, jakie
czyni natura. Są to nałogi.
Niestety, te kataklizmy są
przez wielu lekceważone i nawet tragiczne ich
skutki nie mobilizują do
zapobiegania nieuchronnym tragediom. Ile jeszcze
trzeba ludzkich nieszczęść,
abyśmy otworzyli oczy
i spostrzegli tę nawałnicę,
ten alkoholowy huragan?
A może mówimy sobie:

W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
„Zatrzymaj Aborcję”
zwracamy się o pomoc
w ratowaniu przed zbrodnią aborcji nienarodzonych
dzieci podejrzanych o niepełnosprawność lub chorobę. Obywatelska Inicjatywa
Ustawodawcza „Zatrzymaj
Aborcję” ma na celu eliminację z polskiego prawa
punktu zezwalającego na
zabijanie dzieci z przyczyn
eugenicznych. Aby Sejm
rozpatrzył projekt, należy
zebrać pod nim minimum
100 tysięcy podpisów, do
skutecznego uchwalenia
prawa potrzeba ich jednak
wanymi ludźmi, ale i na o wiele więcej.
nas spada, często nieoczekiwanie, cierpienie spowo- Aborcje eugeniczne są najdowane przez alkoholizm bardziej brutalne ze wszystkich aborcji - wykonywane
i pijaństwo innych.
na dużych i znacznie rozwiDlaczego wobec tej nawał- niętych dzieciach - często
nicy, wobec tego katakli- nawet w 6. miesiącu ciąży
zmu, pozostajemy bierni? - i stanowią 95% wszystkich
Nawałnica, powódź, hura- aborcji w naszym kraju.
gan w dużym stopniu nie W roku 2016 zabito w ten
dają się kontrolować. Nad sposób 1042 dzieci. Prasa
promocją, handlem i spoży- i organy ścigania odnotowuciem alkoholu moglibyśmy ją przypadki pozostawienia
zapanować, ale nie czynimy żywych dzieci po aborcji,
tego. Zachowujemy się jak aby umarły już poza orgaczłowiek, który wobec po- nizmem matki.

Konferencja Episkopatu
Polski zapoznała się z projektem i wyraziła poparcie dla zbiórki podpisów
pod nim na 376. zebraniu
plenarnym w Zakopanem
w czerwcu br. pisząc w komunikacie końcowym:
Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną
dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia.
Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się
z obywatelską inicjatywą
„Zatrzymaj Aborcję”, mającą na celu większą ochronę
życia dziecka poczętego
w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki
prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie
podpisów.

Chrystus Królem

Tenis stołowy

Dziś koncertuje

Ania znowu najlepsza

Męski kwartet wokalny „Vyshyvanka”, utworzony w
2003 roku. Kwartet składa
się z profesjonalnych muzyków, z wyższym wykształceniem muzycznym.
Anatolij Oronovskyy 1 tenor

Za nami pierwsze w tym
sezonie Grand Prix Podkarpacia Juniorów. Swoją mistrzowską klasę potwierdziła
zawodniczka PKS Kolping-Jarosław Anna Brzyska,
która będąc dopiero młodziczką stanęła na najwyższym stopniu podium wśród
juniorów.
Swoją wysoką formę Brzyska pokazała już tydzień
temu podczas Grand Prix
Kadetek gdzie także zdobyła
pierwsze miejsce w województwie.
Tym razem nasza zawodniczka miała nieco wyżej
postawioną poprzeczkę, bo
musiała zmierzyć się ze starszymi od siebie juniorkami.
Anna bardzo dobrze rozpoczęła zawody w Nowej Sarzynie. Brzyska rozgromiła
Justynę Kusiak 3:0, oddając
rywalce zaledwie… 5 punktów w całym meczu! W kolejnej fazie, również w trzech
partiach wygrała z Katarzyną Królikowską. Dzięki temu
Brzyska zameldowała się
w półfinale. Tam czekała
na nią Martyna Stachniak.
Po raz kolejny zawodniczka
PKS Kolping-Jarosław wygrała 3:0. W finale spotkała
się z Weroniką Pelczar. Dopiero w finale Anna straciła
seta, mimo to w znakomi-

tym stylu wygrała 3:1 i odniosła okazałe zwycięstwo
w Grand Prix Podkarpacia
w Nowej Sarzynie.
- Bardzo się cieszę ze zwycięstwa Ani, która przyzwyczaja nas już do świetnych
występów, zarówno w Europie jak i w Polsce. Zagrała
genialnie, w całym turnieju
straciła tylko seta, a przecież
grała ze starszymi od siebie
zawodniczkami - cieszył się
menedżer jarosławskiego
PKS Kolping Frac, Kamil
Dziukiewicz.

Z dobrej strony zaprezentowali się także juniorzy
PKS, których los skojarzył
w ćwierćfinale. Antoni Rejterowski musiał uznać wyższość kolegi klubowego Karola Angrysa, z którym
stoczył piękną, pięciosetową
walkę. Ostatecznie Rejterowski zajął czwarte miejsce,
a Angrys był piąty.
W dniach 23-29 sierpnia
seniorzy KKS w ramach
Przypomnijmy, że wcze- projektu finansowanego ze
śniej rywalizowali młodzicy Związku Centralnego Dzieła
i młodziczki: najlepszy Kolpinga w Polsce udali się
okazał się Dawid Jadam, w rejon Beskidu Sądeckiego.
5 m. - Dawid Szczygieł, W programie znalazła się
6 m . - S z y m o n B r u d , Krynica Zdrój, Góra Par17 m. - Alan Zieliński, kowa, pijalnia wód mine25 m. - Szymon Flau- ralnych, wędrówka śladami
menhaft; 5 m. - Dagmara Jana Kiepury i Nikifora,
Kłak, 6 m. - Kinga Hawro, Muszyna Krynicka - ogród
13 m. - Natalia Maciałek, biblijny, Powroźnik, Złockie
21 m. - Paulina Maciałek.
- cerkwie drewniane, wyjazd
na Jaworzynę Krynicką.
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Andriy Holodryha - 2 tenor
Petro Ivanon’kiv - baryton
Jurij Kohanskyy - bas
Repertuar zespołu obejmuje
muzykę kościelną, pieśni
ludowe oraz utwory współczesnych autorów.

Seniorzy na warsztatach
W trakcie pobytu odbywały
się warsztaty Eko Tydzień
z Kolpingiem - wg encykliki Laudato Si Ojca Św.
Franciszka. Opiekunem duchownym był ks. J. Jakubiec
- prezes ZCDK, a organizatorem całego pobytu Krzysztof
Wolski - sekretarz z ZCDK
w Polsce. Seniorzy wrócili
wypoczęci pełni wrażeń
z nadzieją na następny ciekawy wyjazd.
Seniorzy
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 24 IX 17 GRUPA II
Niedziela 1 X 17 GRUPA I

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Ministranci + Lektorzy + Rodziny powołanych
PONIEDZIAŁEK – Róża VI
św. Krzysztofa + Róża IV św.
Benedykta
WTOREK – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
ŚRODA – Dzieło Pomocy Powołaniom
CZWARTEK – Róża XIII św.
Kingi - p. Boryło + Róża Boga
Ojca VIII - p. Chomik
PIĄTEK – Róża XVI św. Klary p. Taciuch + Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
SOBOTA – Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

16.09.2017 r. Munina ul. Południowa m. 124-160. Sprzątali
i ofiara: M. Kmieć, Tumiel +
2 os., Gierczak. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
18.09.2017 r. os. Kombatantów
bl. 1 m. 1-9. Sprzątali i ofiara:
Gąska. Ofiara: Janczyszyn, Spiradek, Marczyk. Razem – 70 zł na
środki czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Piotr CHMURA

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

Odeszła do Pana:

Grażyna BUCZEK

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Obowiązkowe spotkanie wszystkich ministrantów
i ich rodziców odbędzie się
w najbliższy poniedziałek. Spotkanie rozpocznie się Mszą św.
o godz. 18.00 a następnie będzie
kontynuowane w sali pod kościołem.
3. Spotkanie uczniów klasy IV
przygotowujących się do Rocznicy I Komunii św. odbędzie się
w środę o godz. 16.30 w sali pod
kościołem.
4. W piątek święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
W modlitwach z okazji imienin
polecamy m.in. naszego wikariusza ks. Rafała Wójtowicza.
5. Również w piątek ks. Mateusz
zaprasza młodzież na Mszę św.
wieczorną i po niej na spotkanie
formacyjne Oazy.
6. W niedzielę 1 października
początek nabożeństw październikowych. W dni powszednie
nabożeństwa różańcowe będą
o godz. 17.30, w środy o 17.15,
a w niedzielę o 17.00. Zachęcamy
do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych w kościele,
a tych, którzy będą przeszkodzeni – do odmawiania różańca
w rodzinach lub indywidualnie.
Przypominamy, że za odmówienie różańca (5 tajemnic) zyskuje
się odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami, ilekroć różaniec odmawia się w kościele, kaplicy lub
w rodzinie.
7. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
8. W sobotę 30 września zapraszamy na godz. 17.30 na kolejne
nabożeństwo fatimskie.
9. Dyżur do sprzątania kościoła

Niedziela 24 IX

25 IX 17 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 2
m. 1-15 oraz 30 IX 17 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 2 m.
16-25.
10. 27 września firma Green
Office będzie organizować
u nas zbiórkę zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego z przeznaczeniem na cele
charytatywne. Odbiór sprzętu
z naszego parkingu będzie
27 września o godz. 10.30.
11. 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.
Bardzo zachęcamy do włączenia
się w modlitwę różańcową za
naszą Ojczyznę.
12. Za tydzień w naszym kościele będzie prowadzona akcja
pod nazwą „Zatrzymaj aborcję”.
Chodzi o złożenie podpisów pod
apelem o pomoc w ratowaniu
przed zbrodnią aborcji nienarodzonych dzieci podejrzanych
o niepełnosprawność lub chorobę. Do złożenia podpisu będzie
potrzebny PESEL.
13. Sympatyków sportu zachęcamy do kibicowania naszej drużynie z Superligi tenisa stołowego
w najbliższy wtorek i w środę
o godz. 18.00 w hali MOSiR.
14. Dziś na wszystkich Mszach
św. występuję kwartet wokalny
z Ukrainy. Bardzo dziękujemy
za występ i zachęcamy do kupowania płyt. Jest to jedyne wynagrodzenie zespołu za dzisiejszy
przyjazd.

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.

7:00

1) + Jan Pitach - int. sąsiadów
bl. 19 kl. 4.
2) + Jan Kudrański (25).
3) ++ Aleksander, Janina, Józef
Łupina, Krystyna Batko.

18:00

1) + Maria Dubiel (25).
2) ++ Katarzyna i Józef - int. od
córki.

7:00

1) + Jan Kudrański (26).
2) O zdrowie dla Jana.
3) ++ Stanisława Hryń, Janina
Bartnik.

18:00

1) + Maria Dubiel (26).
2) ++ Bronisław Szumigraj
w 37 roczn. śmierci, oraz Krystyna
Szumigraj w 1 roczn. śmierci.

7:00

1) + Maria Bazan - int. od koleżanek
z pracy.
2) + Jan Kudrański (27).

18:00

1) + Maria Dubiel (27).
2) ++ Tadeusz Kluk w 13 roczn.
śmierci, rodziców Zofia i Karol,
Anna i Szczepan.
3) O Boże błogosł. i opiekę MB dla
Ireny i Roberta w 20 roczn. ślubu
oraz ich dzieci.

7:00

1) + Wacław w 50 roczn. śmierci.
2) + Jan Kudrański (28).

18:00

1) + Maria Dubiel (28).
2) + Kazimierz Misielak w 1 roczn.
śmierci.
3) Jagoda w 1 roczn. urodzin
z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże
dla niej i rodziców.

7:00

+ Jan Kudrański (29).

18:00

1) + Maria Dubiel (29).
2) ++ Helena, Stanisław, Jan.

7:00

1) ++ Jadwiga i Michał Morończyk
- int. od Barbary i Krzysztofa.
2) + Danuta Jurczak w 22 roczn.
śmierci.
3) + Jan Kudrański (30 - koniec
greg.).

18:00

1) O dar nieba dla konających i za
dusze w czyśćcu cierpiące - int.
od Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym.
2) + Maria Dubiel (30 - koniec
greg.).

8:00

+ Wojciech Turoczy (począt.
greg.).

9:30

++ Michał Hamelusz, Walerian,
Maria.

11:00

+ Halina Markowicz w 5 roczn.
śmierci - int. od mamy.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Zmarli z rodziny Piróg i Marchewków.

18:00

+ Ryszard Sudoł (począt. greg.).

Poniedziałek 25 IX

Wtorek 26 IX

Środa 27 IX

Czwartek 28 IX

Piątek 29 IX

Sobota 30 IX

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
25.09.93 – Piotr i Iwona S.
25.09.10 – Michał i Joanna W.
25.09.10 – Piotr i Karolina M.
26.09.87 – Władysław i Teresa F.
26.09.98 – Robert i Renata K.
27.09.97 – Witold i Beata K.
27.09.03 – Waldemar i Magdalena W.
27.09.14 – Konrad i Katarzyna K.
27.09.14 – Damian i Anna B.
28.09.02 – Krzysztof i Katarzyna P.
29.09.12 – Jerzy i Agata R.
30.09.06 – Łukasz i Ewa D.

w rocznicę śmierci:
24.09.82 – Agata Machura
26.09.86 – Zofia Stanisławczyk
30.09.88 – Agata Cenar
27.09.91 – Józef Szandrowicz
24.09.93 – Elżbieta Miller

29.09.95 – Danuta Jurczak
25.09.96 – Edmund Pająk
29.09.98 – Janina Gągola
25.09.99 – Genowefa Niemczyk
26.09.99 – Maria Marszał
27.09.99 – Aniela Szołek
25.09.02 – Maria Świątek
26.09.02 – Eugeniusz Wiglusz
25.09.04 – Janina Tomaszewska
27.09.04 – Tadeusz Kluk
27.09.05 – Jerzy Kuźma
28.09.05 – Zygmunt Dominiak
28.09.06 – Marianna Rusinek
26.09.08 – Michał Hamelusz
29.09.08 – Marian Górski
24.09.09 – Józefa Jucha
24.09.10 – Władysława Rząsa
26.09.12 – Józefa Płonka
27.09.16 – Krystyna Szumigraj

Niedziela 1 X
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