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List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego
Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana /fragmenty/
...W nadchodzących
dniach szczególnym
aktem wiary i modlitwy będzie Jubileuszowy
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego
treść została zatwierdzona
przez Konferencję Episkopatu Polski, a jego uroczysta proklamacja odbędzie
się w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach 19 listopada
br. – w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Nazajutrz
akt ten zostanie odmówiony we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego
w Polsce. Pragniemy, żeby
był on znaczącym krokiem
w procesie przywracania
Jezusowi należnego Mu
miejsca w naszym życiu
osobistym, zawodowym
i społecznym. Dlatego zachęcamy do podjęcia trudu duchowego przygotowania do
niego i realizacji płynących
z niego zobowiązań...

...Nie trzeba więc Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron
i nadawania Mu władzy ani
też ogłaszać Go Królem.
On przecież jest Królem
królów i Panem panów na
wieki (por. Ap 19,16; 1Tm
6,15n). Natomiast naszym
wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania
Jego królewskiej godno-

otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów i serc, świątyń
i miejsc pracy. Chodzi
o dzieło umiłowania Jezusa
do końca, oddania Mu życia,
zawierzenia Mu siebie, swej
przyszłości i pracy nad sobą,
podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu na
Niego oraz realizacji Ewangelii we wszelkich sferach
życia, również społecznej,
ekonomicznej i politycznej...
...Uroczystość rozpocznie
się 19 listopada br., o godz.
10.00. Jej kulminacyjnym
punktem będzie liturgia
Mszy św. o godz. 12.00.
Jubileuszowy Akt będzie
proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym
w Najświętszym Sakramencie. Ci z nas, którzy nie
wybiorą się do Łagiewnik,
będą mogli śledzić to ważne
wydarzenie w mediach.

Natomiast w uroczystość
ści i władzy całym życiem Jezusa Chrystusa Króla
...Zasadniczym celem doko- i postępowaniem...
Wszechświata, we wszystnania aktu jest uznanie z wiarą
kich świątyniach Kościoła
panowania Jezusa, poddanie ...O to właśnie wołał św. Jan katolickiego w Polsce, każi zawierzenie Mu życia oso- Paweł II w homilii inauguru- dy będzie mógł osobiście
bistego, rodzinnego i naro- jącej swój pontyfikat: „Nie i razem z domownikami, we
dowego we wszelkich jego lękajcie się. Otwórzcie na wspólnocie zgromadzenia
wymiarach i kształtowanie oścież drzwi Chrystusowi! liturgicznego, dokonać aktu
go według Bożego prawa. Dla Jego zbawczej władzy przyjęcia Jezusa za Króla
Jesteśmy bowiem świadkami otwórzcie granice państw, i Pana. Oczywiście owocwielorakiego pozostawiania systemów ekonomicznych, ność naszego włączenia się
Boga na marginesie życia, systemów politycznych w Jubileuszowy Akt będzie
czy wręcz odchodzenia od oraz kierunków cywiliza- zależała od wcześniejszego
Boga. W naszym życiu ma cyjnych”.
przygotowania swego wnęnieraz miejsce swego rotrza i zaangażowania, od
dzaju detronizacja Jezusa, Jubileuszowy Akt Przyjęcia obudzenia naszej wiary...
pozbawianie Go należnego Jezusa Chrystusa za Króla
Podpisali:
Mu miejsca i czci, możliwo- i Pana trzeba zatem widzieć
Pasterze Kościoła katolickiego
ści wpływu na nasze życie szerzej, jako początek rew Polsce
alizacji wielkiego dzieła
i postępowanie...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Wj 17,8-13

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad
Amalekitami

REFREN PSALMU: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
II CZYTANIE: 2 Tm 3,14-4,2

Wszelkie Pismo natchnione jest
pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

EWANGELIA: Łk 18,1-8
Wytrwałość w modlitwie

Jezus opowiedział swoim
uczniom przypowieść o tym,
że zawsze powinni się modlić
i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się
nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła
wdowa, która przychodziła do
niego z prośbą: »Obroń mnie
przed moim przeciwnikiem«.
Przez pewien czas nie chciał;
lecz potem rzekł do siebie:
»Chociaż Boga się nie boję
ani się z ludźmi nie liczę, to
jednak ponieważ naprzykrza
mi się ta wdowa, wezmę ją
w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała
mnie«”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy
sędzia mówi. A Bóg, czyż
nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem
i nocą wołają do Niego, i czy
będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak
Syn Człowieczy znajdzie wiarę
na ziemi, gdy przyjdzie?”.

Różaniec

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

22 .X.
Pielgrzymka Dzieła
Pomocy Powołaniom
do Archikatedry
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Chrystus Królem

Orędzie na Światowy Dzień
Misyjny 2016
Drodzy Bracia do doświadczenia miłoi Siostry!
ści Pana. „Misją Kościoła
jest głoszenie miłosierdzia
P r z e ż y w a n y Boga, bijącego serca Ewanprzez Kościół gelii” (Bulla Misericordiae
Nadzwyczaj- vultus, 12) i głoszenie go
ny Jubileusz Miłosierdzia w każdym zakątku ziemi,
rzuca szczególne światło aby dotarła do każdej korównież na Światowy Dzień biety, mężczyzny, osoby
Misyjny 2016: zaprasza nas starszej, człowieka młodego
do spojrzenia na misję ad i dziecka.
gentes jako wspaniałe,
ogromne dzieło miłosier- Miłosierdzie budzi w sercu
dzia, zarówno co do ducha Ojca głęboką radość, gdy
jak i co do ciała. W istocie spotyka każdego człowieka.

równania i przypowieści, ale
nade wszystko sam ją wciela
i uosabia” (Jan Paweł II,
Enc. Dives in misericordia,
2). Przyjmując i naśladując
Jezusa przez Ewangelię i sakramenty, wraz z działaniem
Ducha Świętego, możemy
stać się miłosiernymi jak
nasz Ojciec Niebieski, ucząc
się kochać tak, jak On nas
kocha i czyniąc z naszego
życia bezinteresowny dar,
znak Jego dobroci...

poświęca wysiłek i czas,
jako ewangeliczny miłosierny gospodarz winnicy
(por. Łk 13,7-9; J 15,1), cierpliwie oczekując owoców
po latach powolnej formacji; w ten sposób rodzą się
ludzie zdolni do ewangelizacji i potrafiący sprawić,
że Ewangelia dociera tam,
gdzie nikt nie spodziewałby
się jej realizacji...

...Wszystkie ludy i kultury
mają prawo do otrzymania
...Wymownym znakiem orędzia zbawienia, które
macierzyńskiej miłości jest darem Boga dla wszystBoga jest znaczna i ro- kich...
snąca obecność w świecie
misyjnym obok mężczyzn ...„Każdy chrześcijanin
także kobiet. Kobiety, osoby i każda wspólnota winni roświeckie i konsekrowane, zeznać, jaką drogą powinni
a dzisiaj także niemało ro- kroczyć zgodnie z wezwadzin, realizują swoje po- niem Pana, jednak wszywołanie misyjne w różnych scy jesteśmy zaproszeni do
formach: od bezpośrednie- przyjęcia tego wezwania:
go głoszenia Ewangelii do wyjścia z własnej wygody
służby charytatywnej...
i zdobycia się na odwagę,
by dotrzeć na wszystkie pe...W wielu miejscach ewan- ryferie potrzebujące światła
gelizacja bierze początek Ewangelii” (n. 20).
Franciszek
w działalności edukacyjnej, której dzieło misyjne

Wokół programu wsparcia seniorów

w tym Światowym Dniu
Misyjnym wszyscy jesteśmy zaproszeni do „wyjścia” jako uczniowie-misjonarze, każdy oddając
na tę służbę swoje talenty,
swoją kreatywność, swoją
mądrość i doświadczenie,
aby nieść orędzie Bożej
czułości i współczucia całej
rodzinie ludzkiej. Na mocy
nakazu misyjnego Kościół
troszczy się o tych, którzy
nie znają Ewangelii, bo
pragnie, aby wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli

Od samego początku zwraca
się On również serdecznie do tych najsłabszych,
ponieważ Jego wielkość
i moc objawiają się właśnie
w zdolności utożsamiania
się z maluczkimi, odrzuconymi, uciskanymi...
...Miłosierdzie znajduje swój najwznioślejszy
i najpełniejszy wyraz we
Wcielonym Słowie. On objawia oblicze Ojca bogatego
w miłosierdzie „mówi o nim
i tłumaczy je poprzez po-

W ramach projektu „Kolpingowski Program Wsparcia
Seniorów” realizowanego
przez Związek Centralny
Dzieła Kolpinga w Polsce
członkowie KKS w dniach
10-11 października brali
udział w dwóch seminariach
dotyczących budowania
i rozwoju grup samopomocowych. Prowadzącymi seminaria to trenerzy z Krakowa: p. Magdalena Szczudło
i p. Szczepan Kasiński.

w ramach tego samego projektu, seniorzy KKS wraz
z grupą seniorów samotnych
udali się na wspólny integracyjny obiad do restauracji
Klasyczna.
Wśród nas są bowiem tacy,
którzy nie mają z kim zasiąść do stołu - to m.in.
samotni schorowani seniorzy. Zaproszenie ich na
wspólny obiad jest okazją
aby nacieszyć się wzajmną
obecnością która może być
bardzo budująca dla obyW czwartkowe popołudnie dwu stron.

Chrystus Królem

Świetlica charytatywna
„U Kolpinga”

W niedzielę 25 września naszą parafię odwiedziły Siostry, które rozprowadzały książki i zbierały ofiary na misje. Życzymy Siostrom wielu
powołań zakonnych.

*s. taneczna: H. Mól
*s. komput.: S. Durski
*s. plastyczna: W. Kruk

piątek g. 16.00; KCK
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 g. 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, środa, czwartek g. 16.00; sala oazowa;

*s. krótkofal.: T. Mazur

czwartek g. 17.00; sala oazowa;

*s. bilarda: P. Maciałek

poniedziałek, środa, piątek g. 13.00-15.00;

Służyć Bogu i Ojczyźnie

Tenis stołowy
8 października w Nowej Sarzynie odbyły się eliminacje
wojewódzkie Mini Olympic Games.
Wyniki naszych zawodników: (dziewczęta) 2 m. - Anna
Brzyska, 3 m. - Jagoda Chwojko; (chłopcy) 4 m. - Dawid
Jadam, 6 m. - Dawid Szczygieł, 7 m. - Szymon Brud.
Awans do finałów ogólnopolskich, które odbędą się
w Łaziskach Górnych 15-16 października uzyskali: Anna
Brzyska, Jagoda Chwojko i Dawid Jadam.
W ośrodku KSM Dubiecko-Wybrzeże w dniach 7-9 października odbyło się
szkolenie podstawowe oraz kurs zastępowego dla młodzieży KSM. Brała
w nich udział młodzież z naszej parafii: Katarzyna Sobiecka, Agnieszka
Podolak, Arkadiusz Trysła, Przemysław Kamiński, Marcin Sterańczak,
Aleksandra Lęcznar i Roksana Dudek. Był to dla nich pierwszy krok do
decyzji złożenia przyrzeczenia wstąpienia w szeregi KSM i życia zgodnie
z jego zasadami.
W tym dniu odbył się także kurs zastępowego. To już kolejny etap formacji
młodzieży KSM w którym wzięło udział 5 osób z naszego parafialnego
oddziału KSM: Paulina Krupa, Natalia Marcinkiewicz, Honorata Kruk,
Barbara Kosteczko i Julia Pałys.

8 października w Żurawicy odbył się Międzynarodowy
Turniej im. Franciszka Wardęgi.
Wyniki naszych zawodników: kategoria skrzatki (rocznik
2008 i młodsi) 1 m. - Natalka Maciałek, 2 m. - Kinga Hawro, 3 m. - Weronika Skrzypiec, 5 m. - Sylwia
Grzeszczak; kategoria skrzaci 5 m. - Alan Zieliński;
kategoria żaki (rocznik 2006-2007) 3 m. - Dagmara Kłak,
4 m. - Paulina Maciałek.

Bądźcie świadkami miłosierdzia

W niedzielę 9 października miała miejsce pielgrzymka młodych do Bazyliki
Archikatedralnej w Przemyślu inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej
oraz z okazji XVI Dnia Papieskiego - wielkie dziękczynienie za ŚDM
w Polsce. Na to wydarzenie udała się 30 osobowa grupa młodych
z naszego dekanatu a znaczącą część tej grupy - 16 osób stanowiła
młodzież z naszej parafii.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 16 X 16 GRUPA II
Niedziela 23 X 16 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej + Róża IV św. Magdaleny - p. Wielgos + Róża XI św.
Agnieszki - p. Staroń
PONIEDZIAŁEK – Róża V św. Anny
- p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca
IV - p. Kopczacki
WTOREK – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki
- p. Skorupska
ŚRODA – Wspólnota Biblijna + Róża
VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV
św. Bernadetty - p. Przepłata
CZWARTEK – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
PIĄTEK – Róża Boga Ojca VII p. Komsza + IX Róża św. Andrzeja
SOBOTA – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
16.10.82 – Edward i Maria K.
16.10.99 – Tomasz i Katarzyna S.
16.10.10 – Piotr i Aneta Ż.
17.10.92 – Marek i Krystyna P.
17.10.92 – Andrzej i Agnieszka D.
17.10.98 – Arkadiusz i Anna K.
17.10.98 – Jerzy i Zofia S.
18.10.08 – Bruce i Anna P.
19.10.85 – Tadeusz i Czesława Z.
19.10.85 – Mirosław i Dorota K.
19.10.85 – Jarosław i Marta B.
19.10.00 – Władysław i Stefania Ch.
20.10.84 – Janusz i Mariola M.
20.10.84 – Witold i Elżbieta P.
21.10.89 – Jarosław i Halina M.
22.10.83 – Andrzej i Elżbieta T.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
różańcowe połączone z Koronką
do Miłosierdzia Bożego.
2. Dziś w całym Kościele polskim
jest liczenie wiernych przed świątyniami.
3. We wtorek święto św. Łukasza.
Jest to patronalne święto Służby
Zdrowia. Modlimy się o jej dobre
funkcjonowanie w służbie człowiekowi.
4. W sobotę przypada liturgiczne
wspomnienie św. Jana Pawła II.
Po Mszach św. będzie możliwość
ucałowania relikwii św. Jana
Pawła II.
5. W sobotę pielgrzymka Dzieła
Pomocy Powołaniom do Archikatedry, zaproszeni są wszyscy
zatroskani o powołania.
6. Burmistrz Miasta Jarosławia
Waldemar Paluch informuje,
że na przestrzeni października
i listopada na terenie miasta Jarosławia zostanie przeprowadzone
anonimowe badanie ankietowe,
którego tematem będzie poczucie
bezpieczeństwa jego mieszkańców. Ankieterami będą studenci Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
w Jarosławiu, posiadający iden-

Niedziela 16 X

tyfikatory i stosowne zaświadczenia. Prosi się o udzielanie
wyczerpujących odpowiedzi.
7. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe są o godz. 17.30,
w środy Nowenna 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.
8. Dyżur do sprzątania kościoła
17 X 16 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 3
m. 1-25 oraz 22 X 16 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 4 m.
1-15.
9. W przedsionku kościoła znajdują się kartki na wypominki.
Prosimy o czytelne wypełnianie
i składanie w zakrystii. Różaniec z wypominkami będzie
przez cały listopad o godz. 17.15,
a w niedziele i środy o godz.
17.00.
10. Przed uroczystością Wszystkich Świętych pamiętamy o uporządkowaniu grobów zarówno
rodzinnych jak i tych całkowicie
zapomnianych.

9:30

+ Janusz Kołodziej (16).

11:00

+ Czesława Dominiak - int. od
rodziny Kolanek.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Antoni Kochmański (16).

18:00

Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Agnieszki i Bartosza.

7:00

1) + Antoni Kochmański (17).
2) O zdrowie, Boże błogosł.
i opiekę MB dla członkiń Róży św.
Anny i ich rodzin.

18:00

1) + Janusz Kołodziej (17).
2) Dziękczynna za dar nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego
o Boże błogosł. dla mieszkańców
z os. Słonecznego bl. 4 kl. 8.

7:00

1) + Antoni Kochmański (18).
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB dla członkiń
i ich rodzin z Róży św. Faustyny.

18:00

1) + Janusz Kołodziej (18).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Ewy i Grzegorza
w 8 roczn. ślubu.

7:00

1) + Antoni Kochmański (19).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. i łaski dla rodziny.

18:00

1) + Janusz Kołodziej (19).
2) + Wincenty Chmielowicz w 31
roczn. śmierci.

7:00

1) + Antoni Kochmański (20).
2) + Danuta Jurczak w 21 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Janusz Kołodziej (20).
2) O Boże błogosł. dla członkiń
Róży św. Jadwigi i ich rodzin.
3) Z okazji ukończenia 89 lat życia
Anny Waręciak z prośbą o Boże
błogosł., potrzebne łaski na dalsze
lata życia.

7:00

1) + Antoni Kochmański (21).
2) Dziękczynna za dar nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego
o Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla rodziny Chmielowskich i Wyczawskich.

18:00

1) + Janusz Kołodziej (21).
2) O Boże błogosł. i opiekę MB
dla członkiń Róży VII Boga Ojca
i ich rodzin.

7:00

1) + Antoni Kochmański (22).
2) + Ryszard w 11 roczn. śmierci.

18:00

1) + Janusz Kołodziej (22).
2) + Marzena Czarnecka.

8:00

+ Czesława Dominiak - int. od
rodziny Kolanek.

9:30

Dziękczynna za dar nawiedzenia
obrazu z prośbą o Boże błogosł.,
potrzebne łaski dla rodziny Kieljanów.

11:00

+ Janusz Kołodziej (23).

12:15

Za parafian.

16:00

+ Antoni Kochmański (23).

18:00

+ Julia Wojtaszek w 43 roczn.
śmierci.

Poniedziałek 17 X

Wtorek 18 X

Środa 19 X

Nowy album o parafii

Czwartek 20 X

w rocznicę śmierci:
17.10.88 – Emilia Chmielowicz
19.10.88 – Roman Usiądek
17.10.98 – Stanisław Wawro
16.10.02 – Karol Fidler
18.10.02 – Teodora Wowczak
16.10.03 – Łukasz Gorlach
16.10.04 – Bogdan Szalast
22.10.06 – Ryszard Martyniuk
21.10.08 – Andrzej Wysocki
21.10.09 – Janusz Kłapa
19.10.09 – Maria Ofiara
17.10.10 – Józefa Frendo
20.10.10 – Józef Nauka
22.10.10 – Adolf Rychtyk
17.10.12 – Zygmunt Pajda
20.10.12 – Janusz Fudala
16.10.13 – Wacław Jaremko
19.10.13 – Augustyn Olejarski

Piątek 21 X

Sobota 22 X

Niedziela 23 X

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
08.10.2016 r. os. Kombatantów
bl. 1 m. 10-19. Sprzątali i ofiara:
J. Żabińska, Kopczacki, Jarosz,
Siedlarz. Razem – 55 zł na środki
czystości i kwiaty.
10.10.2016 r. os. Kombatantów bl. 2
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Sobolewska, Olszańska, Kowal. Razem – 30
zł na środki czystości i kwiaty.

8:00

Dziękczynna za dar nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego
z prośbą o Boże błogosł. dla rodziny Kuźma.

Cena 10 zł
138 kolorowych zdjęć
Do nabycia w parafialnym kiosku!
Bank PEKAO S.A. I o/Jaros³aw

58 1240 2571 1111 0000 3345 3145
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