22

1

(610) 25 sierpnia 2013

26 sierpnia

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

I CZYTANIE: Iz 66,18–21

26 sierpnia Kościół w Polsce
obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Jasna Góra to od
wieków najważniejsze polskie
sanktuarium maryjne – duchowa stolica Polski.

REFREN PSALMU: Całemu światu głoście Ewangelię.

Uroczystość NMP Częstochowskiej została ustanowiona
dla diecezji polskich w XX w.
Inspirację dał bł. Honorat Koźmiński. Po powstaniu styczniowym starał się on zjednoczyć
naród wokół Maryi – Królowej
Polski. W 1904 r. papież św.
Pius X ustanowił w tym dniu
święto, które na wszystkie
diecezje naszego kraju zostało
rozciągnięte w roku 1931 przez
papieża Piusa XI.
Cudowny obraz Maryi został
sprowadzony do Częstochowy
w roku 1384. Wedle legendarnych podań miał go namalować
św. Łukasz Ewangelista na stole, na którym spożywała Święta

Rodzina.

mierz czy Jan III Sobieski.

Jasna Góra szybko stała się jed- Najsłynniejsze wydarze nym z najważniejszych miejsc nie związane z klasztorem
kultu religijnego w naszym jasnogórskim miało miejsce
w 1655 r., gdy w czasie Potopu szwedzkiego klasztor pod
dowództwem o. Augustyna
Kordeckiego przez półtora miesiąca odpierał napór Szwedów
i ostatecznie pozostał twierdzą
niezdobytą. To wydarzenie było
przełomem w czasie tej wojny
– było wielkim zwycięstwem
religijno-symbolicznym.
Inne ważne wydarzenie miało
tutaj miejsce w 1956 r. Wtedy
to 26 sierpnia w obecności przeszło miliona wiernych zostały
złożone Jasnogórskie Śluby
Narodu Polskiego. Zredagował
je prymas Stefan Wyszyński,
który jednak nie mógł osobiście
kraju. Nawiedzali ją królowie, przewodniczyć uroczystości,
m.in. Kazimierz Jagiellończyk, był bowiem więziony przez
Zygmunt I Stary, Stefan Batory, komunistów.
Zygmunt III Waza, Jan Kazi-

Wszyscy musimy bronić wiary
Papież Franciszek w encyklice poświęconej
wierze zauważa,
że „przeświadczenie wiary,
która czyni życie wielkim i pełnym, skoncentrowane na Chrystusie i mocy
Jego łaski, ożywiało posłannictwo pierwszych chrześcijan.
W Aktach męczenników czytamy taki dialog rzymskiego
prefekta Rusticusa z chrześcijaninem Hieraxem: «Gdzie są
twoi rodzice?» - pytał sędzia
męczennika, a ten odpowiedział: «Naszym prawdziwym
ojcem jest Chrystus, a naszą
matką wiara w Niego». Dla tych
chrześcijan wiara jako spotkanie
z Bogiem żywym objawionym

Powszechność zbawienia

II CZYTANIE: Hbr 12,5–7.11–13
Tego Pan miłuje, kogo karze

EWANGELIA: Łk 13,22–30

Królestwo Boże dostępne dla
wszystkich narodów

Jezus nauczając, szedł przez
miasta i wsie, i odbywał swą
podróż do Jerozolimy. Raz ktoś
Go zapytał: „Panie, czy tylko
nieliczni będą zbawieni?”. On
rzekł do nich: „Usiłujcie wejść
przez ciasne drzwi; gdyż wielu,
powiadam wam, będzie chciało
wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi
zamknie, wówczas stojąc na
dworze, zaczniecie kołatać do
drzwi i wołać: »Panie, otwórz
nam«; lecz On wam odpowie:
»Nie wiem, skąd jesteście«...

28. VIII. g. 18.30
I spotkanie Klubu Seniora
w Sali Rycerskiej

2 - 4. IX.

w Chrystusie, była «matką»,
ponieważ wydawała ich na
światło dzienne, rodziła w nich
Boże życie, nowe doświadczenie, pełną blasku wizję życia,
dlatego byli gotowi złożyć do
końca publiczne świadectwo”
(Lumen Fidei, 5).

wielokrotnie mieliśmy okazję
do wyznawania wiary w zmartwychwstałego Pana w naszych
kościołach, domach i rodzinach
oraz do odkrywania piękna życia, które oparte jest na wierze
w Jezusa Chrystusa. Dostrzegamy też potrzebę dawania świadectwa wierze, dzielenia się nią,
przekazywania jej kolejnym
pokoleniom, a w razie ataku
na Chrystusa, Jego Kościół
i wyznawców, bronienia jej. Św.
Piotr mówił przekonywująco:
„Pana zaś Chrystusa miejcie
w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony
wobec każdego, kto domaga
się od was uzasadnienia tej
nadziei, która w was jest” (1P

W przeżywanym Roku Wiary

dokończenie na str. 2

Zapisy do świetlicy
„U Kolpinga”

3. IX.
Zebranie Kręgów
Domowego Kościoła

7. IX. g. 6.30
Piesza Pielgrzymka
do Jodłówki

10.IX. g. 18.00
Hala MOSiR
Superliga Tenisa Stołowego
Mecz

PKS Kolping Frac Jarosław
-

KS Dekorglass Działdowo

2

Chrystus Królem

Wszyscy musimy bronić nadzieję żyje inaczej (por.
wiary
Benedykt XVI, Spe salvi, 2).
dokończenie ze str. 1

3, 15). Każdy kto pokłada
nadzieję w Chrystusie ma
obowiązek bronić wiary w
sytuacji gdy jest ona lekceważona, ośmieszana, zwalczana,
a w niektórych rejonach świata
prześladowana. Chrześcijanin wówczas broni nadziei,
a więc tego, co nadaje sens
jego życiu: kto ma bowiem

A nadzieję ma ten kto zobaczył
w Chrystusie prawdziwego
Boga (por. Benedykt XVI,
Spe salvi, 3). Kształtując postawę nadziei prowadzimy do
ukształtowania postawy nacechowanej łagodnością i gorliwością w czynieniu dobra (por.
1P 3, 13-17), a to jest najlepszy
Ustanowione na pamiątkę
sposób obrony wiary.
+ Józef Michalik Cudu nad Wisłą czyli zwyArcybiskup Metropolita Przemyski cięskiej bitwy warszawskiej
w 1920, stoczonej w czasie
wojny polsko-bolszewickiej
- Święto Wojska Polskiego,
obchodzone było uroczyście
w całej Polsce, tak było również w naszym mieście. Ale
ofiarną pracę
dla Jarosławia 15 sierpnia
na rzecz naszej
miał potrójny wymiar. Oprócz
parafii, oraz
życzymy wiele ks. Daniel Odor wielkiego święta Maryjnego
błogosławieństwa Bożego - 20-lecie istnienia obchodził
i zachowujemy we wdzięcznej jeszcze 14 dywizjon artylepamięci zarówno odchodzą- rii samobieżnej stacjonujący
cego jak i przychodzącego w Jarosławiu.
nowego duszpasterza.
Uroczystość rozpoczęła się
o 13.00 Mszą św. w intencji
żołnierzy 14 das - Garnizonu
Jarosław. Liturgii przewodniczył jarosławski archiprezbiter
ks. ppłk Andrzej Surowiec.
Dalsza część uroczystości odbyła się na jarosławskim rynku. Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu

Zmiany w naszej parafii
W całej Archidiecezji 24 sierpnia zostało dokonanych bardzo
wiele zmian księży. Zgodnie z wolą Księży Biskupów
w tym dniu odszedł od nas ks.
Daniel Odor, a na jego miejsce
przyszedł ks. Mateusz Berdechowski. Odchodzącemu
Księdzu dziękujemy za bardzo

Kolpingowcy w Heluszu

Pobyt w Jarosławiu rozpoczęła uroczysta Msza św., zwiedzanie miasta i całego
zaplecza parafii.

Od tygodnia w Heluszu przebywają członkowie Rodzin
Kolpinga z różnych stron
Polski - nawet z Gdańska. Jest
to czas refleksji i rekreacji.
Specjalny program przygoto-

Święto Wojska Polskiego

wał Prezes ZCDK ks. prałat
Józef Jakubiec z Krakowa.
Natomiast strategię Młodego Kolpinga dopracowuje
ks. Stanisław Dyndał.

Tomasz Wieczorkiewicz z żoną

przyszedł czas na wręczenie
odznaczeń i wyróżnień.
Wśród przemawiających głos
zabrał ppłk Ryszard Sugalski,
dowódca 14 dywizjonu artylerii samobieżnej; „...miasto
Jarosław związane jest z Wojskiem Polskim od momentu
odzyskania w 1918 r. niepodległości. To w Jarosławiu stacjonowała 24 dywizja piechoty,
którą w latach 1926-1935 dowodził nasz patron gen. bryg.
Wacław Wieczorkiewicz. To
w koszarach, w których funkcjonujemy, stacjonował 24
pułk artylerii lekkiej”.
Po okolicznościowych przemówieniach odczytano Apel
Oręża Polskiego i uczczono
pamięć poległych żołnierzy
trzykrotną salwą honorową.
Obchody zakończyła defilada
pododdziałów 14 das. W tym
dniu, przez całe popołudnie, na
jarosławskim rynku odbywał
się pokaz sprzętu wojskowego.

Chrystus Królem

Potrzebna pomoc krawiecka

strój dla młodzieży
gimnazjalnej

Od stycznia szyjemy nowe
stroje dla dziewcząt, chłopców
i młodzieży na kolejny Orszak
Trzech Króli w Jarosławiu. Do
bezinteresownej pomocy zgłosiła
się na razie tylko jedna osoba bardzo dziękujemy. Może ktoś
jeszcze... zechce pomóc?

strój dla dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej

Najwyższy czas na zapisy !
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 25 VIII 13 GRUPA I
Niedziela 1 IX 13 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VI św. Krzysztofa - p. Osuch
PONIEDZIAŁEK – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
WTOREK – Wspólnota osób zbierających składki na inwestycje
ŚRODA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII p. Chomik
CZWARTEK – Róża XVI św. Klary
- p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
PIĄTEK – Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym + Dzieło Pomocy
Powołaniom
SOBOTA – Wspólnota mężczyzn
zbierających tacę
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

17.08.2013 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
1-15. Sprzątali i ofiara: Kawulka
+ 1 osoba, Błońska, Żurawska.
Razem – 25 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne

Niedziela 25 VIII
8:00

1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Jutro 26 sierpnia Uroczystość
NMP Częstochowskiej. Msze św.
u nas będą o 7.00 i 18.00.
3. Spowiedź na pierwszy piątek
miesiąca w dniu 6 września będzie połączona ze spowiedzią na
rozpoczęcie nowego roku nauki
szkolnej.
4. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 26
VIII 13 (poniedziałek wieczorem)
os. Słoneczne bl. 9 m. 1-16 oraz 31
VIII 13 (sobota rano) os. Słoneczne
bl. 9 m. 17-32.
6. Bardzo dziękujemy za ofiary
złożone w ostatnim czasie na
pomnik bł. Jana Pawła II. Kamieniarze już pracują przy cokole pod
ten pomnik.
7. Znany biblista ks. prof. Haręzga serdecznie zaprasza wszystkich na tegoroczne spotkanie
biblijne, które odbędzie się

w dniu 21 września w Ośrodku
Rekolekcyjnym w Heluszu (początek o godz. 10.00). Prosi się
o zgłaszanie udziału w spotkaniu
w kancelarii parafialnej.
8. Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę z naszej parafii do Sanktuarium MB w Jodłówce, która
odbędzie się już za dwa tygodnie
w sobotę 7 września. Zapraszamy
i bardzo prosimy, aby nie czekać
z zapisami do ostatniej chwili, czyli zapisać się koniecznie
w tym tygodniu, ponieważ mamy
poważny problem z ustaleniem ile
autokarów powinniśmy zarezerwować na powrót.
9. Pierwsze organizacyjne spotkanie dla osób z Klubu Seniora
odbędzie się w sali pod kościołem
w najbliższy wtorek 27 sierpnia po
Mszy św. wieczornej o godz. 18.30.
Prosimy, aby przyszli wszyscy zapisani na kurs komputerowy.
10. Zapisy dzieci do świetlicy
i na wycieczkę będą w dniach 2-4
września.

We wrześniu

9:15
11:00

+ Aldona Tarapacka.

12:15

Za parafian.
++ O radość wieczną dla
Franciszki, Józefa.
O zdrowie, opiekę Bożą
i wszelkie łaski potrzebne
Rodzicom Kazimierzowi i Stanisławie w 55 roczn. ślubu.

16:00

18:00

Poniedziałek 26 VIII
7:00

+ Adolf Siuśta.

18:00

+ Za śp. Kazimierza Kamińskiego od sąsiadów z bl. nr
11 klatka 3.
Wtorek 27 VIII

7:00

18:00

18:00

Dziękujemy za ofiary na pomnik
bł. JPII:
E. i S. Prymon, Z. i A. Turowski,
J. i J. Budzińscy, D. i J. Durscy.
Razem 350 zł.
Podziękowanie

Dziękujemy firmie Remomłyn
za bezinteresowne wykonanie
dużych konstrukcji metalowych
do Ośrodka w Heluszu.

Dziękczynna w 5 roczn. ślubu
Ewy i Grzegorza z prośbą
o dalsze Boże błogosł. i opiekę MB w Rodzinie.
+ Kazimierz Kamiński - sąsiedzi z bl. nr 11.
Czwartek 29 VIII

7:00

18:00

+ Zdzisław Welc - int. od sąsiadów os. 1000-lecia bl. 5.
Z Róży św. Klary (od członkiń
i ich Rodzin) za kapłanów
naszej parafii.
Piątek 30 VIII

Zapowiedzi przedślubne

Tomasz PROCHASKA
s. Stanisława i Krystyny
zam. Jarosław, Sikorskiego
Ewa HALEJCIO
c. Edwarda i Ireny
zam. Jarosław, os. Kombatantów

Dziękczynna w 30 roczn. ślubu
Alicji i Adama z prośbą o dalsze Boże błogosł. i opiekę MB
w Rodzinie.
+ Kazimierz Kamiński (o Boże
Miłosierdzie) - int. od żony.
Środa 28 VIII

7:00

19.08.2013 r. os. Słoneczne bl. 5
m. 16-30. Sprzątali i ofiara: Pajda,
Mazur, Wierzbieniec, Adameczek,
Ungeheuer + Patrycja, Kruk, Marcińska. Razem – 65 zł na środki
czystości i kwiaty.
Leszek Wojciech CHUCHLA
s. Józefa i Anny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Renata KLIMKOWSKA
c. Aleksandra i Marii
zam. Wydrna

+ Michał w 1 roczn. śmierci.
++ Henryk, Aniela, Stanisław
i Zofia.

7:00

18:00

13 września planujemy wyjazd dzieci ze świetlicy nad zalew do
Radymna. Zapisy 2-4 września.

Sobota 31 VIII
7:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
25.08.90 – Maciej i Elżbieta Z.
26.08.89 – Andrzej i Danuta P.
26.08.95 – Grzegorz i Barbara P.
26.08.00 – Marek i Edyta D.
26.08.00 – Jarosław i Iwona K.
26.08.00 – Jarosław i Agata Ł.
26.08.00 – Paweł i Aneta T.
26.08.06 – Łukasz i Katarzyna P.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
26.08.06 – Grzegorz i Anna Ż.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
27.08.94 – Wojciech i Małgorzata P.
27.08.94 – Wojciech i Beata C.
27.08.11 – Daniel i Emilia B.
28.08.99 – Maksymilian i Małgorzata W.
28.08.99 – Mariusz i Barbara W.
28.08.10 – Marcin i Anna K.

28.08.11 – Bogdan i Marta K.
30.08.97 – Paweł i Aneta Sz.
31.08.85 – Lucjan i Barbara Z.
31.08.96 – Piotr i Dorota B.
31.08.96 – Krzysztof i Justyna D.
31.08.02 – Piotr i Ewelina K.
31.08.06 – Mieczysław i Helena D.

w rocznicę śmierci:
25.08.83 – Andrzej Sęk
30.08.94 – Bolesław Kondycki
26.08.95 – Zdzisław Goleniowski
26.08.95 – Jerzy Korzeń
31.08.95 – Marian Ponieważ
31.08.99 – Stanisława Michalak
25.08.02 – Zdzisław Rzepa
30.08.04 – Mieczysław Frankowski
26.08.07 – Konstancja Bejnarowicz
25.08.12 – Michał Kuczek

++ Witold i Łukasz w roczn.
śmierci.
Za cierpiące w czyśćcu dusze
- int. od Apostolstwa Pomocy
Duszom Czyśćcowym.

18:00

++ Wadysław w 10 roczn.
śmierci oraz Bronisława
i Czesław.
1) + Stanisława.
2) + Jerzy Chudoba.
Niedziela 1 IX

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00

18:00

+ Franciszek Jakieła (począt.
greg.).
++ Ryszard, Józef.
+ Władysław w 34 roczn.
śmierci.
Za parafian.
Dziękczynna za zdrowie
i życie.
Dziękczynna za ofiarną posługę kapłanów i wszystkich
obecnych na pogrzebie mego
męża śp. Jana Stopy.

