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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Kościół katolicki obchodzi Tradycja mówi o tym, że jej
8 września święto Naro- rodzicami byli św. Anna i św.
dzenia Najświętszej Maryi Joachim, którzy doczekali
Panny. Nie wiemy dokładnie,
kiedy narodziła się Maryja,
a data tego święta wynika
z tradycji kultu maryjnego.
Świętowane tego wydarzenia
niesie głęboką treść teologiczną. Narodzenie Maryi
było bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Zbawiciela.
Biblijne objawienie często
podkreśla znaczenie urodzin
osoby, która odgrywa ważną
rolę dla historii zbawienia.
Symbolika narodzin jest
zapowiedzią nowego życia się córki dopiero w późnym
w wierze, chrztu, Bożego wieku. Należy pamiętać,
że Kościół wyznaje wiarę
błogosławieństwa.

w niepokalane (ale nie dziewicze, jak w przypadku Jezusa Chrystusa) poczęcie
Maryi, która została w ten
sposób zachowana od skażenia grzechem pierworodnym.
O randze święta Narodzenia
NMP świadczy fakt, iż uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi jest obchodzona 8 grudnia, czyli dziewięć
miesięcy przed wspomnieniem jej narodzin.
W polskiej tradycji dzień
8 września nosi także nazwę
święta Matki Bożej Siewnej
i jest związany z poświęceniem ziarna na nowy zasiew.

Wychowywać do pełni człowieczeństwa
List Pasterski KEP z okazji V Tygodnia Wychowania 13-19.09. /fragmenty/

Umiłowani w Chrystusie
Panu, Siostry i Bracia,
D ro d z y R o d z i c e , N a uczyciele i Wychowawcy,
Droga Młodzieży, Kochane
Dzieci!
Z woli Bożej Opatrzności
wchodzimy w nowy rok
szkolny. Dla jednych będzie on początkiem nowego etapu życia, dla innych
kontynuowaniem zdobywania wiedzy o człowieku,
świecie i Bogu. Wszystkich,
a zwłaszcza rodziców i wychowawców, zachęcamy
do refleksji nad wszechstronną formacją człowieka.
Temu zagadnieniu będzie
poświęcony V Tydzień Wy-

chowania, który rozpocz- ...Najbardziej istotne w wyniemy w przyszłą niedzielę, chowaniu ku pełni człowieczeństwa jest jednak to, by
13 września.
na drodze własnego rozwoju
Przykładem całościowego chcieć i umieć przyjąć Jezusa.
wychowania człowieka jest On jest Tym, który wyzwala
działalność św. Jana Bosko i uzdrawia, On troszczy się
(1815-1888), założyciela o dobra materialne i dobro
rodziny salezjańskiej, któ- duchowe, o życie doczesne
rego dwusetna rocznica uro- i wieczne, aby dać każdemu
dzin przypada w tym roku. człowiekowi szansę uczestZaproponował on system nictwa w pełni życia.
wszechstronnego wychowania młodego człowie- 2. W służbie rozwoju pełneka, przygotowując dzieci go człowieka
i młodzież do uczestnictwa
w życiu społecznym, zawo- Zarówno myśl, jak i praktyka
wychowawcza, która zakłada
dowym i kulturalnym...
pełny rozwój człowieka,
1. Jezus Chrystus na drodze naszego rozwoju
dokończenie na str. 2

I CZYTANIE: Iz 35,4-7a

Przejrzą oczy niewidomych i uszy
głuchych się otworzą

REFREN PSALMU: Chwal, duszo
moja, Pana, Stwórcę swego.
II CZYTANIE: Jk 2,1-5
Bóg wybrał ubogich

EWANGELIA: Mk 7,31-37

Uzdrowienie głuchoniemego

Jezus opuścił okolice Tyru
i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając
posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego
i prosili Go, żeby położył na
niego rękę. On wziął go na bok
osobno od tłumu, włożył palce
w jego uszy i śliną dotknął mu
języka, a spojrzawszy w niebo,
westchnął i rzekł do niego:
„Effatha”, to znaczy: „Otwórz
się”. Zaraz otworzyły się jego
uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im
bardziej przykazywał, tym
gorliwiej to rozgłaszali. I pełni
zdumienia mówili: „Dobrze
uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.
Kalendarz wydarzeń

7 - 10. IX. KCK
g. 16.00 - 17.00
Zapisy do świetlicy
„U Kolpinga”

12. IX. g. 9.30
Wycieczka dzieci ze świetlicy do Załuża i Baszni

11. X. g. 10.00

Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry
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List Pasterski KEP
dokończenie ze str. 1

jest wciąż pielęgnowana
w Kościele. Święty Jan
Bosko zawarł swoje zasady
w trzech pojęciach: rozum,
religia i miłość wychowawcza. Całej formacji nadał zaś
kierunek prewencyjny, czyli
zapobiegawczy.
Niestety, dzisiaj dostrzegamy niebezpieczną tendencję
odchodzenia w wychowaniu
od trwałego i sprawdzonego
systemu wartości. Wybiórcze przyjmowanie zasad
moralnych wprowadza
człowieka w stan życiowej
niepewności i zagubienia
i prowadzi do chaosu. To
z kolei uniemożliwia jego
pełny rozwój i zatrzymuje
uwagę jedynie na namiastkach szczęścia, na zaspokajaniu przyziemnych potrzeb,
nie zawsze koniecznych do
życia. Tymczasem dla człowieka, zwłaszcza młodego,
ważne jest poczucie stabilności i bezpieczeństwa,
potrzebne jest mądre towarzyszenie mu oraz stawianie wyzwań na miarę jego
pragnień i ideałów. Młody
człowiek potrzebuje roztropnej korekty zachowań,
świadomości, że w poszukiwaniu swojej życiowej
drogi nie jest zdany tylko
na siebie samego. Niezależnie od głoszonych dzisiaj
fałszywych twierdzeń o samowystarczalności, młody
człowiek wciąż potrzebuje
przewodników, mistrzów,
autorytetów i wiarygodnych
świadków, żyjących wartościami.
a) Rola rozumu w wychowaniu
Rozumne wychowanie
przejawia się w postawach
wyrozumiałości, cierpliwego dialogu, mądrego
rozwiązywania zaistniałych
konfliktów, jak również
w poszukiwaniu wartości
pociągających młodego
człowieka. Dzisiaj obserwujemy niepokojący wzrost

działań wychowawczych,
w których neguje się wszelki rodzaj wysiłku, mądrej
dyscypliny, a przyzwala się
na spełnianie zachcianek
dziecka. W tym kontekście
rozum jawi się jako czynnik
wprowadzający potrzebną
równowagę.

oni gotowi do poświęceń
i trudów, nie bacząc na pojawiające się przeciwności.
Święty Jan Bosko mówił
do swoich wychowanków:
„Dla was żyję, dla was pracuję, dla was jestem gotowy
oddać moje życie”. Tak też
było. To dla młodzieży tworzył oratoria, szkoły, wydob) Znaczenie religii w wy- bywał zagubionych z więchowaniu
zień i przygotowywał ich do
wejścia w życie społeczne,
Religia jest uznaniem praw- zawodowe i kulturalne.
dy o zdolności otwierania się człowieka na Boga. Niezwykle istotne jest, aby
Uwzględnianie jej w pro- wspólnota, w której wzracesie wychowawczym sta młody człowiek, była
ukierunkowuje na prawdę przeniknięta klimatem mii dobro oraz pozwala czło- łości, stając się w pewien
wiekowi na trafny wybór sposób jego rodziną. Człowartości.
wieka można wychować
tylko wtedy, gdy znajdzie
Według św. Jana Bosko, głę- on przyjazne i pełne mibokie zjednoczenie z Panem łości środowisko. WychoJezusem wyzwala człowieka wankowie powinni mieć
od lęku przed złem i śmier- świadomość, że są kochani,
cią, obdarza niezbędną siłą dlatego powiedzenie św.
do zmagań o dojrzałą wiarę, Jana Bosko, że „wychozdolną do obrony osobistych wanie jest sprawą serca”,
przekonań religijnych.
wciąż inspiruje i wskazuje
właściwy kierunek działań
W otwieraniu się na Boga wychowawczych.
wielkie znaczenie ma mo- Dziś obserwuje się w wydlitwa, życie sakramentalne, chowaniu tak rodzinnym,
liturgia, a także aktywna jak i szkolnym pewien
obecność we wspólnocie rodzaj deficytu miłości,
kościelnej. Dlatego filarami a sama miłość jest poddawychowania ku pełni czło- wana wielorakim próbom.
wieczeństwa są: Euchary- Propozycja wychowywania
stia, pokuta, nabożeństwo w miłości i przez miłość jest
do Matki Bożej i miłość do więc wciąż potrzebnym,
Kościoła.
a nawet pilnym zadaniem.
Tylko miłość jest w staObecność religii w procesie nie wydobyć z człowieka
wychowawczym nadaje mu to, co najbardziej piękne
o wiele głębszy sens. Od i szlachetne.
25 lat wszechstronnemu
wychowaniu dzieci i mło- Tenis stołowy
dzieży służy między innymi katecheza w szkole. To W dniu 29 sierpnia br.
właśnie praca dydaktyczna w Przemyślu odbył się III
katechetów stanowi nieoce- Memoriał Mieczysława
nioną pomoc w realizowa- Bodnara w tenisie stołowym
niu zadań wychowawczych pod Patronatem Prezydenta
Miasta Przemyśla. Zawody
szkoły.
zorganizowane były przez
c) Istota miłości wycho- miejscowy klub sportowy
NURT Przemyśl. Wzięło
wawczej
w nim udział blisko 80 dzieTo miłość pobudza i mo- ci i młodzieży z Podkarpacia
bilizuje wychowawców do i Małopolski w kategoriach
oddania się dobru wycho- skrzat - junior. Dobrze wywanków. Sprawia, że są padli zawodnicy naszego

3. Potrzeba wychowania
do pełni człowieczeństwa
Spośród zagrożeń, jakie
pojawiają się w naszych
czasach, najbardziej niebezpieczne wydają się te, które
promują wybiórcze, fragmentaryczne spojrzenie na
wychowanie. Akcentowanie
kwestii ekonomicznych
i ograniczanie zainteresowań do przyjemności,
pomijając sferę duchową
człowieka, zmierza do jego
niepełnego wychowania.
Przed rodzicami, nauczycielami, katechetami i duszpasterzami pojawia się zatem pilne zadanie troski
o wszechstronne wychowanie, prowadzące do pełni
i piękna życia. Zwracamy
się więc do Was z gorącym
apelem, abyście podjęli trud
całościowego wychowania
człowieka...
...Szukajmy przy tym sposobów wzajemnej współpracy.
Wspierajmy cenne przedsięwzięcia służące wychowaniu młodzieży, jak oratoria,
świetlice czy inne.
Na piękny i odpowiedzialny
trud wychowywania do pełni człowieczeństwa wszystkim z serca błogosławimy
i polecamy Maryi, Wychowawczyni Syna Bożego.
Biskupi obecni na 369. Zebraniu
Plenarnym KEP w Warszawie
w dniu 10 czerwca 2015 r.

klubu: Dawid Szczygieł
w kategorii żak wywalczył
II miejsce, natomiast Jagoda
Chwojko w kat. młodzik
zajęła IV miejsce.

Chrystus Królem
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Zapisy
do Świetlicy
„U Kolpinga”
2015/2016
7-10 września

g. 16.00 - 17.00

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.

W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się
w następujących sekcjach zainteresowań:

**s. taneczna - Halina Mól,
**s. komputerowa - Sławomir Durski,
**s. teatralna - ks. Mateusz Berdechowski,
**s. plastyczna - Weronika Kruk,
**s. krótkofalarska - Tomasz Mazur,
**s. fotograficzna - ks. Grzegorz Gładysz,
**s. muzyczna - ks. Rafał Wójtowicz,
**s. judo - ks. Stanisław Dyndał,
**s. tenisa stołowego - Kamil Dziukiewicz,
**s. bilarda - Piotr Maciałek.

Wycieczka dla dzieci ze świetlicy
- mamy 45 miejsc

Przy zapisie do świetlicy trójki dzieci - cała trójka otrzyma tornistry z przyborami. Wszystkie dzieci przy zapisie
otrzymają drobny upominek.

Załuże

Basznia

Więcej zdjęć było w kolorowej gazetce z 30 sierpnia.
Dzieci zapisane do świetlicy mogą także pojechać na całodzienną wycieczkę
w dniu 12 września do Załuża i Baszni. Opłata przy zapisie 5 zł. Zapisać mogą
tylko rodzice - mamy 45 miejsc.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 14 VI 15 GRUPA I
Niedziela 21 VI 15 GRUPA II
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
29.08.2015 r. os. 1000-lecia bl. 10
m. 1-20. Nikt nie przyszedł.
31.08.2015 r. os. 1000-lecia bl. 11
m. 1-18. Nikt nie przyszedł.
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:

Gabriela ŁABA
Franciszek Filip BUNIOWSKI
Gabriel Mariusz KRUPA
Leon Rafał CENAR
Hanna Maria URBAN
Lena Anna NIEBYLSKA
Jan SROKA
Natalia MAJEWSKA
Emilia LEPIANKA
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Marcin i Katarzyna B.
Artur i Ewelina C.
Łukasz i Anna M.
Dawid i Barbara D.
Marzena i Marcin Ł.
Marek i Katarzyna B.
Paweł i Edyta S.
Odeszli do Pana:
Barbara STRAWIŃSKA
Zofia HORBACZ
Lucjan ZARZECZNY
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
06.09.97 – Robert i Dorota S.
07.09.85 – Marek i Zdzisława W.
07.09.85 – Krzysztof i Małgorzata Sz.
07.09.02 – Zbigniew i Anna K.
08.09.07 – Krystian i Katarzyna C.
08.09.07 – Kamil i Justyna M.
09.09.95 – Bogusław i Monika K.
09.09.00 – Marcin i Monika M.
09.09.00 – Robert i Sylwia G.
10.09.83 – Marek i Jolanta W.
11.09.82 – Artur i Mariola B.
12.09.92 – Ernest i Danuta P.
12.09.09 – Rafał i Agnieszka P.

w rocznicę śmierci:
06.09.85 – Jan Korytko
10.09.86 – Stanisław Łyczkowski
10.09.92 – Marian Wójcik
10.09.94 – Magdalena Korzeń
10.09.94 – Urszula Lasek
07.09.99 – Antoni Aleksowicz
11.09.02 – Anna Wybierała
08.09.06 – Zofia Bruder
12.09.06 – Maria Bąk
06.09.09 – Kamińska
08.09.10 – Aniela Sokołowska

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.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie
zmiana tajemnic różańcowych.
2. Dzisiejsza taca mszalna
przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. Za tydzień
w drugą niedzielę miesiąca
będzie u nas w kościele specjalna składka w kopertach na
utrzymanie kościoła i inwestycje parafialne. Dziękujemy za
ofiary na schody i szopkę.
3. We wtorek święto Narodzenia NMP. Msze św. są o godz.
7.00 i 18.00.
4. Dyżur do sprzątania kościoła
7 IX 15 (poniedziałek wieczorem) ul. Morawska 3 m. 1-23
oraz 12 IX 15 (sobota rano) ul.
Morawska 1E m. 1-26.
5. Po wakacjach wznawiamy
próby naszego parafialnego
chóru. Będą one w każdą środę po Mszy św. wieczornej.
Bardzo serdecznie zapraszamy
nowych członków chętnych do
śpiewania.
6. We wrześniu wznawiamy
działalność świetlicy charytatywnej „U Kolpinga”. Zapisy do
sekcji zainteresowań będą
od jutra do czwartku w KCK
w godz. 16.00 – 17.00. W tym
roku będą następujące sekcje:
bilard, tenis stołowy, judo,
taneczna, plastyczna, muzyczna, fotograficzna, teatralna,
komputerowa, krótkofalarska.
Wykaz sekcji jest też wewnątrz
gazetki. Zapisów mogą dokonywać tylko rodzice. Rodzice
będą również mogli zapisać
dzieci na wspólny wyjazd ze
świetlicy na atrakcyjną wycieczkę do Załuża i Baszni,
która odbędzie się 12 września.
Na wycieczkę pojedzie 45
dzieci + pięciu wychowawców. Natomiast wszystkie
dzieci przy zapisie otrzymają
drobny upominek. Przy zapisie
do świetlicy trójki dzieci - cała
trójka otrzyma tornistry z
przyborami.

Niedziela 6 IX

7. Bardzo prosimy, aby chętni do pomocy w świetlicy
„U Kolpinga” zgłaszali się do
ks. Prałata lub w kancelarii
parafialnej – prosimy zarówno
nauczycieli i pedagogów do
pomocy przy odrabianiu lekcji,
jak i wszystkich innych chętnych do pomocy w różnych
sekcjach.
8. Na początku roku szkolnego przypominamy, że w całej
naszej Archidiecezji dzieci zobowiązywane są do przyjmowania sakramentów świętych
w swoich parafiach. Dotyczy
to m.in. I Komunii św. i Bierzmowania. Dodatkowo przypominamy, że przygotowanie
do Bierzmowania trwa przez
3 lata w czasie chodzenia młodzieży do gimnazjum i odbywa
się tylko i wyłącznie w swojej
parafii niezależnie od miejsca
uczęszczania do szkoły. Zdarza się, że członkowie rodzin,
którzy nie chodzą do kościoła
mają z tym duży problem.
9. Z przykrością informujemy
o bardzo niepokojącym zjawisku wśród rodziców związanym
z Mszą św. na rozpoczęcie
nowego roku szkolnego.
W Szkole Podstawowej nr 10
zapisanych mamy 584 dzieci
z dwóch parafii, a na wspólnej
Mszy św. na rozpoczęcie roku
szkolnego było około 328
dzieci, czyli nie było na Mszy
św. 256 dzieci.
Niepokojąco mała jest też
ilość dzieci na niedzielnych
Mszach św.
Myślimy, że jest to bardzo poważny problem do dyskusji rodzinnych i sąsiedzkich w imię
wielkiej troski o przyszłość
wiary i Kościoła w Polsce na
najbliższe lata.
10. Polecamy także naszej
uwadze Msze św. wspólnotowe
w poszczególne dni tygodnia
i prosimy o zaangażowanie
grup do czytania przynajmniej
modlitwy wiernych.

8:00

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

18:00

Dziękczynna z prośbą
o dalsze Boże błogosł.
i opiekę MB dla Marii
i Zygmunta w kolejną
roczn. ślubu.
+ Emilia Prokuska (6).
++ Zofia, Józef Piróg,
Stanisław, Fryderyk Marchewka.
Za parafian.
+ Ryszard - int. od żony
i dzieci.
Dziękczynna w 7 roczn.
ślubu Małgorzaty i Łukasza z prośbą o Boże
błogosł. dla nich i córki
Kingi.
Poniedziałek 7 IX

7:00

18:00

O Boże błogosł. i opiekę
MB dla dzieci i wnuków.
1) + Emilia Prokuska (7).
2) Za misje i misjonarzy,
oraz Ks. Opiekuna.
Wtorek 8 IX

7:00

18:00

+ Maria Mach.
1) + Emilia Prokuska (8).
2) Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. w 12
roczn. ślubu Sabiny i Zbigniewa.
Środa 9 IX

7:00
18:00

1) + Emilia Prokuska (9).
2) + Jan Stopa.
Czwartek 10 IX

7:00

18:00

++ Aniela, Józef, Maria,
Jan.
1) + Emilia Prokuska
(10).
2) ++ Weronika, Wojciech
Hołub, Franciszek Sawa.
Piątek 11 IX

7:00

18:00

++ Janina Bartnik, Stanisława Hryń.
1) + Emilia Prokuska
(11).
2) + Jerzy.
Sobota 12 IX

7:00

18:00

+ Franciszek w 10 roczn.
śmierci.
1) + Emilia Prokuska
(12).
2) ++ Katarzyna, Marcin
Kruk.
Niedziela 13 IX

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

++ Marek Szpindor, oraz
Helena, Józef Dzik.
++ Zofia, Marian i Ryszard.
+ Emilia Prokuska (13).
Za parafian.
+ Jan Wardyga w 4 roczn.
śmierci.
+ Lucjan Zarzeczny.

