1,5

20
(744) 1 października 2017

IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ!
List pasterski Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający XVII Dzień
Papieski obchodzony 8 października 2017 roku /fragmenty/

Umiłowani w Chrystusie
Panu! Siostry i Bracia!

I CZYTANIE: Ez 18,25–28

Bóg nie chce śmierci grzesznika

REFREN PSALMU: Wspomnij,
o Panie, na swe miłosierdzie.
II CZYTANIE: Flp 2, 1-11

Jezus Chrystus wzorem pokory

EWANGELIA: Mt 21,28–32

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić XVII
Dzień Papieski. Jego hasło brzmi: Idźmy naprzód
z nadzieją! Zostało ono zaczerpnięte ze słów zawartych
w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował
do Kościoła św. Jan Paweł
II (NMI, 58).

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

...Wtedy Jezus rzekł do nich:
„Zaprawdę powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą
przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do
was Jan drogą sprawiedliwości,
a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli
mu. Wy patrzyliście na to, ale
nawet później nie opamiętaliście
się, żeby mu uwierzyć”.

dokończenie na str. 2

Komunikat Sekretariatu Konferencji Episkopatu
Polski w sprawie inicjatywy „Różaniec do granic”
Dobiega końca jubileuszowy
rok objawień w Fatimie. Sto
lat temu Maryja przekazała
trojgu portugalskich dzieci
orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie
za grzechy przeciw mojemu

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

niepokalanemu sercu i od- jest podjęcie ogólnopolskiej
modlitwy różańcowej przez
mawiajcie różaniec.
osoby zebrane wzdłuż granic
Szczególną sposobnością do naszego kraju, w intencji
realizowania tego wezwania Polski i całego świata.
jest ogólnopolska inicjatywa
Różaniec do granic. Jej celem
dokończenie na str. 2

Trzęsienie ziemi Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza
„Zatrzymaj Aborcję”
w Meksyku
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 eliminaDziś zbieramy
cję z polskiego prawa punktu
pieniądze na rzecz zezwalającego na zabijanie
z przyczyn eugeniczposzkodowanych! dzieci
nych. Aby Sejm rozpatrzył
więcej na str. 2 projekt, należy zebrać pod

nim minimum 100 tysięcy
podpisów, do skutecznego
uchwalenia prawa potrzeba
ich jednak o wiele więcej.
Aborcje eugeniczne są najbardziej brutalne ze wszystkich aborcji - wykonywane
na dużych i znacznie rozwiniętych dzieciach - często
nawet w 6. miesiącu ciąży
- i stanowią 95% wszystkich
aborcji w naszym kraju.
W roku 2016 zabito w ten
sposób 1042 dzieci.

Różaniec
w Kościele

codziennie g. 17.30,
w środę g. 17.15
w niedzielę g. 17.00

Różaniec
do Granic
7 X g. 9.30
Wyjazd autokarem
na wspólną modlitwę
całego dekanatu
Jarosław II do Stubna.
Zapisy w kiosku.
8. X. g. 10.00

Dzień Papieski
Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry
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Chrystus Królem

I D Ź M Y N A P R Z Ó D go do wybierania dobra
i porzucenia grzechu.
Z NADZIEJĄ!
Pójście tą drogą oznacza
dokończenie na str. 1
w konsekwencji nową, lepDzisiaj, po 16 latach, sło- szą historię życia, spełniawa te nie straciły nicze- jącą pragnienie ludzkiego
go ze swej aktualności. serca, które – choć czasami
Nadal są dla nas bardzo nie do końca świadomie
trafnym przynagleniem. – tęskni jednak za świętoTym bardziej, że jesteśmy ścią i wypływającym z niej
ubogaceni przeżyciem pokojem. Modlitwa wyraŚwiatowych Dni Młodzieży żona w psalmie odwołuje
w Krakowie w lipcu 2016 się do miłosierdzia, które
roku i związaną z nimi wi- Bóg okazuje człowiekowi.
zytą papieża Franciszka Święty Paweł zaś usilnie
w naszej Ojczyźnie. Ponad- zachęca każdego z nas, odto zakończyliśmy obcho- wołując się do napomnienia
dy Jubileuszu 1050-lecia w Chrystusie, do mocy
chrztu Polski, podczas któ- przekonującej Miłości,
rego dziękowaliśmy Bogu aby odpowiedzieć miłością
za dar wiary obecny w na- na Bożą miłość. Wreszcie
szej Ojczyźnie od ponad wskazuje nam na uniżenie
tysiąclecia. Znajdujemy się i wyniszczenie, jakiemu dow jakimś sensie w sytuacji browolnie poddał się dla naanalogicznej do tej po zakoń- szego zbawienia Syn Boży,
czeniu obchodów Wielkiego co oznacza, że i Jego ucznioJubileuszu Roku 2000, kie- wie powinni uzbroić się
dy św. Jan Paweł II ogłosił w pokorę. W dzisiejszej
List Apostolski Novo Mil- Ewangelii widzimy natolenio Ineunte zawierający miast postawę, która powezwanie: Idźmy naprzód winna być owocem chrzez nadzieją! Każdy jubileusz ścijańskiej nadziei. Chrystus
jest bowiem nie tylko wspo- Pan pochwala drugiego
mnieniem i uczczeniem syna, który potrafi wypełnić
rocznicy, ale nade wszystko wezwanie ojca kierowane
otwarciem nowej perspek- do niego. Wezwanie to motywy dla wiary. Chciejmy gło być trudne, niezgodne
więc na nowo usłyszeć dziś z jego wcześniejszymi zawezwanie do prawdziwie miarami, dlatego spowodowało pierwotną odmowę.
chrześcijańskiej nadziei.
Jezus Chrystus tym samym
Słowo Boże mówi o na- wskazuje na prawdziwą
wiarę, domagającą się przedziei
miany wewnętrznej, proDzisiejsze czytania mszalne wadzącą do zmiany postaw
wskazują na najgłębsze fun- życiowych.
damenty chrześcijańskiej
nadziei. Nie wynika ona Nadzieja w życiu św. Brata
z ufności w nasze siły Alberta
i zdolności, nie jest oparta na szczęśliwym zbiegu Przeżywamy obecnie rok
okoliczności czy łaskawo- Świętego Brata Alberta.
ści losu, nie jest także do- Niewątpliwie był to człobrym nastrojem czy tanim wiek, który potrafił dojrzepocieszeniem. Nadzieja wać w nadziei i miłości...
rozpalająca serce człowieka wierzącego płynie nato- ...Ofiarował nie tylko coś od
miast z Boga, z Jego mocy siebie, ale przede wszystkim
i miłości, która nas ota- dał samego siebie. Takim
cza. Już pierwsze czytanie stylem życia potrafił zainukazuje, że Bóg niezmien- spirować innych, zyskując
nie stawia przed czło- sobie miano „najpiękniejwiekiem wyraźne, jasne szego człowieka swego
wymagania, zachęcając pokolenia”.

Nadzieja w wymiarze spo- Siostry i Bracia!
łecznym
Za tydzień, dziękując Bogu
...Niewątpliwie w tę per- za wielki pontyfikat św.
spektywę wpisuje się nad- Jana Pawła II, przeżywać
chodzący jubileusz 100-lecia będziemy XVII Dzień Paodzyskania niepodległości pieski pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją! Odbędzie
przez naszą Ojczyznę.
się wtedy zbiórka środków
Odzyskana wolność po- na fundusz stypendialny
zwoliła między innymi na Fundacji „Dzieło Nowego
utworzenie Katolickiego Tysiąclecia”, która została
Uniwersytetu Lubelskiego. powołana przez KonferenU podstaw jego powołania cję Episkopatu Polski. Od
legło przekonanie, że od- siedemnastu lat jest ona
radzająca się w wymiarze żywym pomnikiem św. Jana
państwowym Polska, aby Pawła II...
była silna, musi kształcić inPodpisali: Kardynałowie,
teligencję świadomą swych
Arcybiskupi i Biskupiobecni
chrześcijańskich korzeni.
na 376. Zebraniu Plenarnym
Uczelnia ta wkracza właśnie Konferencji Episkopatu Polski,
w jubileuszowy, setny rok Zakopane, 6-7 czerwca 2017 r.
działalności...

Komunikat Sekretariatu Konferencji Episkopatu
Polski w sprawie inicjatywy „Różaniec do granic”
dokończenie ze str. 1

Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października
tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto
Matki Bożej Różańcowej
i na zakończenie obchodów
100. rocznicy objawień
fatimskich, kiedy to – zebrani na granicach naszej
Ojczyzny – o jednej godzinie odmówimy cztery części
różańca.

go i wierni świeccy, dorośli,
młodzież i dzieci.
Niech w modlitwę różańcową włączą się również
ci, którzy nie będą mogli
udać się nad granice Polski.
Rodziny niech modlą się
w swoich domach, chorzy
w szpitalach, a wspólnoty
parafialne w swoich kościołach.

Prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włączyli
się w tę inicjatywę. Módlmy
się wspólnie: duchowni,
osoby życia konsekrowane-

Trzęsienie ziemi w Meksyku
Od kilku dni napływają do
nas zatrważające informacje
z Meksyku, o tragicznym
w skutkach trzęsieniu ziemi, w którym życie straciły
setki osób, a tysiące zostały
pozbawione swojego dobytku i środków do życia.
Z prośbą o pomoc Kościoła
w Polsce, zwróciła się do
nas Konferencja Episkopatu
Meksyku.

z apelem Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego, dzisiejsza niedziela,
1 października 2017 r. jest
w Polsce Dniem Pomocy
Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku - „Kościół
w Polsce dla Meksyku”. Jest
to dzień modlitwy i wsparcia duchowego dla ofiar
kataklizmu oraz okazja dla
wsparcia finansowego poW związku z tym zgodnie przez zbiórkę do puszek.

Chrystus Królem

Tenis stołowy

„Senioriada – Helusz 2017”

W dniu 16 września br. Kolpingowski Klub Seniora,
PKS Kolping Frac Jarosław - Morliny Ostróda 1 : 3
działający przy Parafii ChryPunkty: Paul Drinkhall - 1.
stusa Króla w Jarosławiu
zorganizował w ośrodku
rekreacyjnym w Heluszu
imprezę integracyjną dla seniorów w ramach programu
„U Kolpinga Senior aktywny
to Senior zdrowy”. W Senioriadzie wzięło udział ok. 100
27.09. Superliga
osób z Jarosławia, Tuczemp,
PKS Kolping Frac Jarosław - Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz 1 : 3 Pawłosiowa, Białoboków,
Punkty: Patryk Zatówka - 1.
Pruchnika. Na początku była
Msza Św. z homilią ks. prałaII liga
ta Andrzeja Surowca, potem
„Witmar-Podwawelski” Kraków - PKS Kolping II Jarosław 0 : 10
poczęstunek i czas na zapoPunkty: K. Marcinowski - 2,5, M. Czernik - 2,5, P. Cyrnek - 2,5, H. Żoły- znanie się ze sobą. Następnie
niak - 2,5.
występy wokalno-muzyczne,
przejście Drogą Krzyżową ze
Świętymi, rozdanie pamiątek
(książki, foldery, buteleczki
na wodę święconą z Janem
Anna Brzyska ze Szkoły
Pawłem II), wspólna biesiada
Mistrzostwa Sportowego
– obiad i mnóstwo słodkości.
w Jarosławiu, reprezentantka
Po obiedzie był dalszy ciąg
PKS Kolping-Jarosław nie
zwalnia tempa! Tenisistka
stołowa w rywalizacji ze
starszymi od siebie kadetkami zajęła 2 miejsce w turnieju ogólnopolskim w Krośnie.
W całym turnieju przegrała
tylko raz, w wielkim finale.
26.09. Superliga

Srebrna Brzyska!

„Wśród rówieśniczek nie ma
sobie równych. Tylko grając
z bardziej doświadczonymi
może się udoskonalać” powiedział trener, Mateusz
Czernik.

Delikatesy FRAC Super Partnerem!
Wieloletni partner PKS Kolping - Delikatesy FRAC
wyróżniony prestiżową nagrodą! Podczas uroczystej
gali Diamentowa Rakietka
2017, właściciel sieci odebrał
statuetkę dla Super Partnera.
W Warszawie obecny był
także prezes jarosławskiego
Klubu i kapelan Polskiego
Związku Tenisa Stołowego,
ks. prałat Andrzej Surowiec.
W swoim przemówieniu
przede wszystkim zwrócił
uwagę na wymiar duchowy
w profesjonalnym sporcie.
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występów zespołów z Tuczemp, Pawłosiowa, Chóru
PWSTE III wieku, konkursy, wspólne śpiewy i tańce.
Senioriada zakończyła się
wieczorem wspólnym posiłkiem z kiełbaskami i kiszką
z grilla. Celem zadania było
zerwanie z apatią, stworzenie
możliwości miłego spędzenia czasu, umożliwienie podjęcia aktywności fizycznej,
artystycznej i intelektualnej
oraz uczestnictwo w życiu
społecznym i kulturalnym
społeczności ponadlokalnej
mieszkańców z terenu Podkarpacia. Wszyscy seniorzy
byli bardzo zadowoleni z tej
formy spędzenia wolnego
czasu.
Zadanie dofinansowano
z budżetu Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie (Wydział Polityki Społecznej).
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 1 X 17 GRUPA I
Niedziela 8 X 17 GRUPA II

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg I św. Wojciecha + Krąg III św. Zofii
+ Róża XII św. Barbary p. Bąk
PONIEDZIAŁEK – Krąg II
św. Marka + Krąg IV św.
Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
WTOREK – Krąg VI św. Piotra
+ Krąg VII Jana Vianney’a
ŚRODA – KSM + Zespół
muzyczny
CZWARTEK – OAZAdziecięca
i młodzieżowa + wspólnota
niepełnosprawnych „Samarytanin”
PIĄTEK – Akcja Katolicka +
Rada parafialna
SOBOTA – Koło Misyjne
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
01.10.88 – Rafał i Beata G.
03.10.99 – Wiliam i Jadwiga F.
04.10.08 – Jacek i Monika M.
05.10.96 – Ryszard i Ewa K.
06.10.01 – Paweł i Magdalena L.
07.10.89 – Piotr i Małgorzata W.
07.10.95 – Zbigniew i Marta Ch.
07.10.00 – Dariusz i Urszula K.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego połączone z rozdaniem
różańców dzieciom z klas III
i zmianą tajemnic różańcowych. Zapraszamy również
rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
2. Dzisiejsza taca mszalna
przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. A za tydzień
w drugą niedzielę miesiąca
będzie specjalna składka na
inwestycje parafialne i na
utrzymanie kościoła.
3. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe są o godz.
17.30, w środy z Nowenną
do Matki Bożej o 17.15. Zachęcamy do licznego udziału
w nabożeństwach różańcowych
w kościele, a tych, którzy będą
przeszkodzeni – do odmawiania różańca w rodzinach lub
indywidualnie.
4. Dzieci uczestniczące
w nabożeństwach różańcowych będą otrzymywać obrazki, które można wkleić
na plansze. Te, które zbiorą

Niedziela 1 X

największą ilość obrazków
czeka miła niespodzianka.
Szczególnie zapraszamy dzieci
przygotowujące się do I Komunii św.
5. W tym tygodniu pierwszy
czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek
modlimy się o powołania kapłańskie i za księży rodaków.
W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź św. od godz. 16.00.
W pierwszą sobotę miesiąca
na nabożeństwie wieczornym
błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 2 X 17 (poniedziałek
wieczorem) os. Kombatantów
bl. 3 m. 1-25 oraz 7 X 17 (sobota rano) os. Kombatantów
bl. 4 m. 1-15.
7. W następną niedzielę będzie
obchodzony XVII Dzień Papieski. Ofiary zbierane przed polskimi kościołami mają pomóc
w edukacji biedniejszej, ale
zdolnej młodzieży.

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.).

7:00

1) + Ryszard Sudoł (2).
2) ++ Aniela i Władysław.

18:00

1) + Wojciech Turoczy (2).
2) ++ Ewa Fic i Ryszard Bogdanowicz.
3) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB
i błogosł. Boże dla Stanisławy.

7:00

1) + Ryszard Sudoł (3).
2) ++ Agnieszka i Ludwik, Karolina i Stanisław.

18:00

1) + Wojciech Turoczy (3).
2) ++ Maria, Antoni, Franciszek
i zmarli z rodziny Lech.

7:00

1) ++ Franciszek i Maria.
2) + Ryszard Sudoł (4).

18:00

1) + Wojciech Turoczy (4).
2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł. i dary
Ducha Św. dla Piotra i Katarzyny
w 3 roczn. ślubu.

7:00

1) + Ryszard Sudoł (5).
2) + Józef w 4 roczn. śmierci.

18:00

1) + Wojciech Turoczy (5).
2) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla kapłanów z naszej parafii
i o nowe powołania kapłańskie int. od Akcji Katolickiej, Bractwa
Najświętszego Sakramentu,
Bractwa MB Szkaplerznej.

7:00

1) + Ryszard Sudoł (6).
2) ++ Franciszek i zmarłych
z rodziny.

18:00

1) + Wojciech Turoczy (6).
2) ++ Zofia w 29 roczn. śmierci,
Stanisław, Stanisław, Janina.

7:00

1) + Ryszard Sudoł (7).
2) + Maria Mazur - int. od rodziny
Mazur.

18:00

1) + Wojciech Turoczy (7).
2) Za misje, misjonarzy i ks.
Opiekuna.
3) ++ Weronika, Władysław,
Stanisław.

8:00

+ Wojciech Turoczy (8).

9:30

+ Ryszard Sudoł (8).

11:00

+ Jan Pitach - int. żony i córki
Aleksandry.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Jan Dołemski w 7 roczn.
śmierci.

18:00

O zdrowie i Boże błogosł. dla
członków z Róży św. Zofii.

Poniedziałek 2 X

Wtorek 3 X

Środa 4 X

Czwartek 5 X

w rocznicę śmierci:
06.10.85 – Bronisław Szołek
02.10.86 – Józef Kisiel
05.10.86 – Józefa Chycińska
01.10.88 – Zofia Baster
07.10.91 – Witold Korzeń
05.10.06 – Tadeusz Kmieć
06.10.09 – Stefania Kamińska
05.10.12 – Jadwiga Szymanowicz

Piątek 6 X

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

Sobota 7 X

23.09.2017 r. os. Kombatantów
bl. 1 m. 10-19. Sprzątali i ofiara:
Kopczacki, Bałanda. Razem –
40 zł na środki czystości i kwiaty.
25.09.2017 r. os. Kombatantów
bl. 2 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Sobolewska, Kowal, Stybel. Razem –
30 zł na środki czystości i kwiaty.

Niedziela 8 X

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.
Bank PEKAO S.A. I o/Jaros³aw

58 1240 2571 1111 0000 3345 3145
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