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1 listopada

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość Wszystkich Świętych
Znanych i anonimowych,
dawnych i współczesnych
świętych Kościół katolicki

I CZYTANIE: Mdr 11,22-12,2
Bóg miłuje całe stworzenie

łany do świętości. Tej pełni
człowieczeństwa nie można
osiągnąć własnymi siłami.

REFREN PSALMU: Będę Cię
wielbił, Boże mój i Królu.
II CZYTANIE: 2 Tes 1,11-2,2

Uświęcenie chrześcijan przynosi
chwałę Chrystusowi

EWANGELIA: Łk 19,1-10

Syn Człowieczy przyszedł szukać
i zbawić to, co zginęło

uroczyście wspomina 1 li- w zupełnym ukryciu.
stopada.
Uroczystość Wszystkich
Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew
Świętych winna być jednym spotykanym niekiedy opiz najbardziej radosnych dni niom - „Świętem Zmarłych”,
dla chrześcijan. W ciągu roku ale przypomina wszystkim
niemal każdego dnia przy- wiernym o ich powołaniu do
pada wspomnienie jednego świętości. Każdy z wierząlub kilku świętych znanych cych, niezależnie od konkretz imienia. Jednak ich liczba nej drogi życia - małżeństwa,
jest znacznie większa. Wiele kapłaństwa czy życia konosób doszło do świętości sekrowanego - jest powo-

Konieczna jest pomoc łaski
Bożej, czyli dar życzliwości
Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską.
Teologia wskazuje, iż każdy
otrzymał dar zbawienia, bo
Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od
każdego z nas jednak zależy,
w jakim stopniu przyjmie od
Boga dar świętości.

2 listopada Dzień Zaduszny
Kościół katolicki wspomina 2 listopada wszystkich
wiernych zmarłych. Dzień
Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by
zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad
śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia
w miłości, czyli czyśćca,
który jest „przedsionkiem
nieba”.
Dogmat o istnieniu czyśćca
Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. Ci
zmarli, którzy po śmierci
doświadczają czyśćca, są już
bezpieczni, bo znaleźli się
w Bożych rękach. Mogą być
pewni zbawienia, na którego

pełnię muszą się jeszcze
przygotować. Czyściec jest
„przedsionkiem nieba”. Jest
wyrazem Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych,
którzy za życia na ziemi nie

wydoskonalili się w pełni
w miłości do Boga, bliźniego
i samego siebie. W związku
z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać dla nich
odpusty.

Jezus wszedł do Jerycha
i przechodził przez miasto.
A był tam pewien człowiek,
imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się
zatrzymać w twoim domu”.
Zeszedł więc z pośpiechem
i przyjął Go rozradowany.
A wszyscy widząc to szemrali:
„Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął
i rzekł do Pana: „Panie, oto
połowę mego majątku daję
ubogim, a jeśli kogo w czym
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł
do niego: „Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu,
gdyż i on jest synem Abrahama.
Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to,
co zginęło”.

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00
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„Miłosierni jak Ojciec”

Pielgrzymka do Łagiewnik

Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom do relikwii bł. Ks. Jana
Balickiego w Archikatedrze
Przemyskiej. Z naszej parafii
w tym wydarzeniu brała
udział grupa 20 osób. Po
wspólnej modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego
przy relikwiach błogosławionego Jana Wojciecha,

W tym roku przypada XXlecie powstania Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Natomiast
w styczniu następnego roku
będziemy obchodzili XXlecie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w naszej
parafii. Z tych dwóch okazji

pielgrzymi w katedrze
uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył
i pasterskie słowo wygłosił
J. E. ks. abp Józef Michalik.
Po zakończonej Mszy św.
dla wszystkich uczestników
pielgrzymki w auli Seminarium Duchownego przygotowany został poczęstunek
i spektakl w wykonaniu
alumnów WSD.

z naszej parafii wybrała się
45 osobowa pielgrzymka
do Sanktuarium św. Jana
Pawła II w Krakowie, do
Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach
i Sanktuarium św. Rodziny
w Nowym Bieżanowie.

Sanktuarium św. Jana Pawła II

Msza św. dla Przedszkola nr 10

17 października
Mszy św. w intencji aktualnych pracowników, oraz tych którzy już odeszli do
Pana, a także wszystkich dzieci przedszkolnych przewodniczył ks. prałat Andrzej
Surowiec, a Słowo Boże wygłosił ks. Mateusz Berdechowski. Śpiew prowadziła
siostra Renata. Jak widać na zdjęciach dla lepszego zobrazowania treści ewangelicznych ks. Mateusz przyjmował różne wcielenia.

Chrystus Królem

Odpusty w listopadzie
w intencjach Ojca Świętego.

W uroczystość Wszystkich
Świętych wierni mogą zyskać odpust zupełny, który
może być ofiarowany za
zmarłych. Warunkiem jest
wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet
lekkich, przystąpienie do
sakramentu pojednania
i pokuty, przyjęcie Komunii
sakramentalnej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam
Ojcze nasz, Wierzę w Boga
oraz jakiejkolwiek modlitwy

W miesiącu listopadzie:
można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie
cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych
i modlitwę w intencjach Ojca
Świętego. W dniach od 1 do
8 XI, odpust jest zupełny,
w pozostałych zaś dniach
odpust cząstkowy. Warunki
zyskania odpustu zupełnego
podano wyżej, z tym, że
spowiedź sakramentalna
w starczy dla zyskania odpu
stów w wielu dniach.

„Zejdźcie z kanapy i ubierzcie
buty, najlepiej wyczynowe”
21 października w naszym
kościele na Mszy świętej
o godz. 18.00 zgromadziła
się młodzież Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży i Oazy z naszej parafii
oraz przedstawiciele grup
młodzieżowych z parafii:
Chłopice, Munina, Tuczempy, Miłosierdzie Boże. Eucharystii przewodniczył
oraz słowo Boże do zebranej
młodzieży skierował ks.
prałat Andrzej Surowiec.
Przywołując słowa Ojca
św. Franciszka wzywające
młodych do „zejścia z kanapy”, zachęcał młodzież do
podjęcia czynnego udziału

w życiu Kościoła i parafii.
Wymownym tego symbolem był obrzęd przekazania
światła dokonany przed końcowym błogosławieństwem.
Zapalając świece od światła
przywiezionego z Przemyśla z Dnia Papieskiego,
inaugurującego nowy rok
formacyjny ks. Prałat zachęcał, by ten symbol Chrystusa towarzyszył wszystkim
spotkaniom formacyjnym.
Na koniec młodzież otrzymała pamiątkowe albumy
z dziełami i inicjatywami, jakie podejmowane są
w naszej parafii.

Świetlica charytatywna
„U Kolpinga”
*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;

Tenis stołowy
W finale Mini Olimpic Games w tenisie stołowym
znakomicie spisała się zawodniczka PKS Kolping-Jarosław Anna Brzyska,
zajmując w nim 3 miejsce.
Wystartowało 64 zawod-

niczki wyłonione z eliminacji wojewódzkich z całej
Polski. W turnieju grała
również Jagoda Chwojko
(15 miejsce) oraz Dawid
Jadam (19 miejsce).

1050 Rocznica Chrztu Polski
Dla uczczenia 1050 rocznicy chrztu Polski, wśród
młodzieży KSM został przeprowadzony quiz wiedzy
sprawdzający zasób wiadomości, jakie posiadają
młodzi o tym tak istotnym
dla Polski przełomowym
wydarzeniu. W konkursie
tym wzięło udział 25 uczestników. Pierwsze miejsce,

zdobywając komplet 24
punktów, zajęła Wiktoria
Rajzer a drugie Aleksandra
Lęcznar ustępując tylko
o jeden punkt. Trzecie
miejsce wywalczyli: Marcin Sterańczak oraz Igor
Różycki.
Konkurs był dofinansowany
ze środków Wojewody Podkarpackiego.

Wiktoria
Rajzer
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Zbiórka na tacę
Niedziela 30 X 16 GRUPA II
Niedziela 1 XI 16 GRUPA I
Niedziela 6 XI 16 GRUPA II
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

30.10.82 – Wacław i Maria B.
30.10.99 – Maciej i Agnieszka K.
30.10.04 – Bartosz i Małgorzata D.

w rocznicę śmierci:

30.10.83 – Marian Leśniowski
31.10.86 – Olga Paszko
30.10.03 – Eugeniusz Król
30.10.07 – Katarzyna Gliniana
31.10.14 – Janina Falkowska
05.11.83 – Karol Branowski
01.11.84 – Józef Pichitko
03.11.85 – Antoni Brożyna
05.11.94 – Zygmunt Siudak
05.11.99 – Klementyna Jarosz
03.11.01 – Marian Meder
02.11.02 – Franciszek Oziębło
03.11.02 – Mieczysław Kamiński
01.11.06 – Helena Kowalczyk
01.11.07 – Stanisław Sikora
02.11.07 – Cecylia Kopczacka
05.11.09 – Romana Wójcikiewicz
01.11.12 – Antoni Sobień
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
15.10.2016 r. os. Kombatantów
bl. 2 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Łuc. Ofiara: Polkowska, Sadkowska, Widłak. Razem – 50 zł na
środki czystości i kwiaty.
17.10.2016 r. os. Kombatantów
bl. 3 m. 1-25. Sprzątali i ofiara:
D. Sęk, Kaszuba, J. Chrunik. Ofiara: M. Miłek, B. Bogusz. Razem –
70 zł na środki czystości i kwiaty.
22.10.2016 r. os. Kombatantów
bl. 4 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Zierkiewicz – 20 zł na środki czystości i kwiaty.
24.10.2016 r. os. Kombatantów
bl. 4 m. 16-25. Sprzątali i ofiara: Gilarski + 1 os., Bartnik + 1
os., Kowal. Ofiara: Bednarska,
Matusz, Wysocka, Słoń. Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:

Krzysztof Maksymilian Kłak
Hanna Faustyna Iwanowicz
Sakrament Małżeństwa zawarli:

Łukasz i Agnieszka O.
Odszedł do Pana:

Bogusław CZEREP

Podziękowanie
dla Tadeusza i Pawła
Szczepaników za prace
na rzecz Parafii Chrystusa
Króla.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
różańcowe połączone z Koronką
do Miłosierdzia Bożego.
2. Jutro spowiedź przed świętem
Wszystkich Świętych od godz.
17.00.
3. We wtorek (1 XI) Uroczystość
Wszystkich Świętych. W naszym
kościele wszystkie Msze św. są
w porządku niedzielnym za wyjątkiem Mszy św. o godz. 16.00,
której nie będzie. Natomiast
Msze św. z procesją na Nowym
i Starym Cmentarzu będą o godz.
14.00. Wypominki będą o godz.
17.00.
4. Odwiedzając cmentarz zwróćmy uwagę na godne zachowanie
dzieci i młodzieży.
5. Od wielu lat w dniu 1 listopada organizowana jest kwesta na
rzecz ratowania zabytków Starego
Cmentarza w naszym mieście.
W tym roku również organizatorzy proszą o wsparcie.
6. W środę (2 XI) w Dzień Zaduszny w naszym kościele Msze
św. będą o godz. 7.00, 9.00, 16.00
i 18.00, a wypominki o godz.
17.15.
7. W najbliższych dniach pamiętajmy w modlitwach m.in.
o pierwszym proboszczu naszej
parafii ks. Antonim Ślusarczyku,
oraz o zmarłych wikariuszach
z naszej parafii: ks. Mariuszu Miśko
i ks. Piotrze Lechowiczu. Szczególne zobowiązanie modlitewne
mamy wobec fundatorów placu
kościelnego czyli zmarłych z Rodziny: Pryjmów i Bauerów, których groby znajdują się na cmentarzu w Muninie. Groby te kilka
dni temu zostały odczyszczone
i udekorowane przez młodzież
KSM. Bardzo dziekujemy.
8. W pierwszy czwartek modlimy się o powołania kapłańskie
i za księży rodaków. W piątek
rano odwiedziny u chorych, po
południu spowiedź św. od godz.
17.00. W sobotę na nabożeństwie
wieczornym błogosławieństwo
matek oczekujących potomstwa.
9. Za tydzień w niedzielę (6 XI)
nabożeństwo wypominkowe
będzie połączone ze zmianą tajemnic różańcowych.
10. W miesiącu listopadzie można
zyskać liczne odpusty i ofiarować je za zmarłych. Szczegóły
w gazetce. Pamiętajmy, że najcenniejszą modlitwą za zmarłych jest
Msza św. w ich intencji. Godne
zauważenia i pochwały jest zamawianie Mszy św. od sąsiadów
lub rodziny przy okazji pogrzebu.
W niektórych miejscowościach
wokół Jarosławia wierni przy

Poniedziałek 31 X

okazji pogrzebu zamawiają po
kilkadziesiąt Mszy św.
11. Dyżur do sprzątania kościoła
31 X 16 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 5
m. 16-25 oraz 5 XI 16 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 6
m. 1-15.
12. W minionym tygodniu zgodnie z zaleceniami i pozwoleniem
Urzędu Miasta zostały wycięte
przy parkingu dwa świerki, które
mogły zagrażać przechodniom,
oraz kilka zostało skróconych.
Dzięki temu cały pas zieleni
przy ulicy 3 Maja będzie mógł
być inaczej zagospodarowany.
W ciągu kilku najbliższych lat
wzdłuż całego parkingu będziemy budować Pomnik Pamięci
Narodowej przedstawiający całą
historię Polski. Większość środków będzie spoza parafii.
Po ścięciu świerków na parkingu pozostało mnóstwo gałązek,
które każdy może zabrać ze sobą
i zrobić np. stroiki na groby najbliższych. Bardzo zachęcamy.
Można też zachęcić inne osoby
spoza parafii.

Polecamy
w modlitwach

7:00

1) Za misje, misjonarzy i ks. Opiekuna.
2) ++ W int. Elżbiety w 1 roczn.
śmierci i jej męża Józefa.

18:00

1) + Adam Pacholarz.
2) Dziękczynna za dar nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego
o Boże błogosł. i potrzebne łaski dla rodzin z os. Słonecznego
bl. 3 kl. 5.

8:00

+ Cecylia Kopczacka w 9 roczn.
śmierci.

9:30

++ Władysław Niedzielski i zmarli
z rodzin: Niedzielskich, Jędrzejczak,
Kiełt, Osiniak i Knap.

11:00

+ Ks. Wojciech Frankiewicz - int. od
rodziny Bednarskich.

12:15

Za parafian.

Wtorek 1 XI

16:00

Nie ma Mszy św.

18:00

++ Maria, Bolesław, Paweł,
Michał, o. Maciej o radość wieczną
i Miłosierdzie Boże.

7:00

++ Józef Kubiak, Ryszard Rakoczy.

9:00

++ Kazimierz, Antoni Kamińscy.

16:00

++ Janina, Jan, Tadeusz i Maria
Mach i Anna Kozłowska.

18:00

+ Ryszard Bogdanowicz - int. sąsiadów os. Słoneczne bl. 2.

7:00

1) ++ Za zmarłych rodziców: Maria,
Albin, Weronika, Józef, Marek,
Elżbieta, Józef.
2) ++ Stanisława Hryń, Janina
Bartnik.

18:00

1) Za kapłanów naszej parafii oraz
o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne - int. Bractwa
Najświętszego Sakramentu, Dzieła Pomocy Powołaniom i Koła
Misyjnego.
2) + Helena Konieczny w 1 roczn.
śmierci.

7:00

1) O radość życia wiecznego za
zmarłych rodziców obu stron:
Karolina i Andrzej, Agnieszka
i Marcin.
2) + Andrzej Roman w 16 roczn.
śmierci.

18:00

1) Dziękczynna za dar nawiedzenia
z prośbą o Boże błogosł. i potrzebne
dary os. Słoneczne bl. 3 kl. 6.
2) ++ Zofia, Mieczysław.

7:00

1) ++ W 19 roczn. śmierci Władysław i za zmarłych rodziców
obu stron.
2) Dziękczynna w 55 roczn. ślubu Bronisławy i Józefa z prośbą
o dalszą opiekę i błogosł. Boże.

18:00

1) ++ Bronisława, Antoni, Stanisław.
2) Dziękczynna za dar nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego
z prośbą o Boże błogosł. dla rodzin
z os. Kombatantów bl. 14 kl. 3.

8:00

++ Kazimierz, Antoni Kamiński int. Mamy.

9:30

++ Za zmarłych Emilia, Józef,
Zofia, Franciszek.

11:00

+ Jan Jabłoński w 5 roczn. śmierci
- int. od rodziny.

12:15

Za parafian.

16:00

Dziękczynna w 70 roczn. urodzin
z prośbą o błogosł. na dalsze lata
dla jubilata i całej rodziny.

18:00

O Boże błogosł. z prośbą o potrzebne dary dla rodzin Ogryzków z racji
nawiedzenia obrazu.

Środa 2 XI

Czwartek 3 XI

Piątek 4 XI

Sobota 5 XI

20 października odszedł do Pana
śp. Bogusław Czerep - długoletni
przewodniczący Zarządu Klubu PKS
Kolping-Jarosław oraz członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Dziękujemy za bardzo ofiarną pracę na rzecz
dzieci i młodzieży.
Niedziela 30 X
8:00

++ Za zmarłych rodziców i teściów: Genowefa, Bronisław,
Ewa, Michał.

9:30

Za dusze w czyśćcu cierpiące - int. od Apostolstwa Dusz
Czyśćcowych.

11:00

+ Janusz Kołodziej (30 - koniec
greg.).

12:15

Za parafian.

16:00

+ Antoni Kochmański (30 - koniec
greg.).

18:00

++ Za zmarłych rodziców: Olga
w 2 roczn. śmierci, Jan w 10 roczn.
śmierci.

Niedziela 6 XI
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