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Figura z kościoła
Chrystusa Króla
w Jarosławiu
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Chrystus Królem

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku
Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia,
oto my Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi],
by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą
Ojczyznę i cały Naród.

abp
Józef
Michalik

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy,
że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe
czoła przed Tobą Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym
naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

W parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu aktu intronizacji Chrystusa jako Króla i Pana dokona abp Józef Michalik
na Mszy św. odpustowej w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada o godz. 12.15. Zapraszamy.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata łączy się z XVII rocznicą poświęcenia naszej
świątyni i 35 rocznicą istnienia parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu.

Zespół SIGNUM z Radomia
Serdecznie zapraszamy na
UROCZYSTY KONCERT

20 listopada g. 17.00
w kościele Chrystusa Króla
w Jarosławiu

Św. Janie Pawle II módl się za nami
Wspólnoty parafii Chrystusa Króla podjęły inicjatywę
zakupu feretronu z obrazem św. Jana Pawła II wykonanym
w formie kolorowego witraża.
Do tej inicjatywy może się dołączyć każdy czciciel naszego Wielkiego Rodaka. Ofiary można składać w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.
Feretron zostanie poświęcony 30 listopada br. Do
obrazu zostaną dołączone relikwie św. Jana Pawła II i odtąd feretron będzie noszony w czasie procesji parafialnych
oraz w Marszach Światła ulicami miasta Jarosławia każdego
roku w dniu 2 kwietnia.

Chrystus Królem
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ŁAGIEWNIKI
(Ciąg dalszy Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana)

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką
wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam
Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca
– Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem
zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych
dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste
nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za
odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem
Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy
społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste,
rodzinne i narodowe według Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych
sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin
i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go
w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła
i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu
królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie
i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy
sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne
z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu
wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków
Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich
swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas
doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody
świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego
polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego
prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez
Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca
nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.
dokończenie na str. 4
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Chrystus Królem
(Ciąg dalszy Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za cichej apostazji – zostawia- rodzie polskim. Przed nami
Króla i Pana)
nia Boga na marginesie ży- wielkie i ważne zadanie”.
dokończenie ze str. 3

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi,
tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje
naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski
i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny
wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj
w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej
Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę
i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy
i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
* * *
Oto Polska w 1050 rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

cia, czy wręcz odchodzenia
od Boga (por. Jan Paweł II,
Ecclesia in Europa, nr 9).
Trzeba więc w dokonaniu
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
widzieć nade wszystko, mówiąc obrazowo, mocne uderzenie w dzwon, które przy
zamykaniu Bramy Miłosierdzia, będzie zwróceniem się
do Boga o szczególną łaskę
miłosierdzia dla nas wszyst-

W nawiązaniu do słów papieża Piusa XI z encykliki
„Quas Primas” można je
określić krótko: „trzeba,
by Chrystus panował”. Tak
określone zadanie domaga
się „uznania Chrystusa za
swego i naszego Króla,
uznania Jego panowania nad
nami, czyli dobrowolnego
poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania
Mu posłuszeństwa, celem

kich i które powinno nas tak
dogłębnie poruszyć, aby nie
wrócić do codzienności bez
świadomego potwierdzenia wyboru Jezusa, jednoznacznego opowiedzenia
się za Nim i podjęcia na
nowo realizacji powołania
do świętości.

uporządkowania, ułożenia
życia osobistego i społecznego po Bożemu”.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na
początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

KOMUNIKAT PRASOWY
ZESPOŁU DS. RUCHÓW
INTRONIZACYJNYCH
W SPRAWIE JUBILEUSZOWEGO
AKTU PRZYJĘCIA
JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA
Na zakończenie obchodów
Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia i Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski, 19
listopada br. – w przededniu
uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
– pasterze Kościoła w Polsce wraz ze zgromadzonym
ludem Bożym dokonają
w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach szczególnego
aktu. Przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem złożą Jubileuszowy Akt
Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana. Znamy już
jego treść, zatwierdzoną 16
kwietnia br. przez Konferencję Episkopatu Polski
i komentarz dołączony do
aktu. Potrzebą chwili jest
ukazanie wartości i znaczenia wydarzenia oraz zadań
na drodze jego realizacji.

ważnych dzieł

Niewątpliwie wydarzenie
w Krakowie-Łagiewnikach znacząco wpisuje się
w zakończenie wskazanych
wyżej Jubileuszy. Gdy przez
cały rok w szczególny sposób dziękuje się za łaskę
chrztu Polski i jej owocowanie w dziejach, gdy
mówi się o wspaniałości
Bożego miłosierdzia i zarazem niebezpieczeństwie
zmarnowania go, nie można zlekceważyć faktu, że
w życiu wielu wiernych
mamy do czynienia ze stanem uśpienia wiary, a nawet jej agonii. Można też
mówić o swoistym procesie
detronizacji Jezusa. Stąd
pilna potrzeba Jego intronizacji poprzez obudzenie
żywej wiary i życia z wiary, wyprowadzenia wielu
wiernych z tego swoistego
Zwieńczenie i początek letargu, który prowadzi do

Dlatego w „Komentarzu
do Jubileuszowego Aktu
Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana” czytamy,
że akt ten „nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem
dzieła intronizacji Jezusa
Chrystusa w Polsce i w na-

Równocześnie trzeba
stwierdzić, że doprowadzenie do proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana stanowi zarazem
zwieńczenie ważnego dzieła
rozeznania i skorygowania
dążeń i oczekiwań tzw.
ruchów intronizacyjnych
przez pasterzy Kościoła
w Polsce. Po czasie wstrzedokończenie na str. 5

Chrystus Królem

Komunikat prasowy Zespołu
Ds. Ruchów Intronizacyjnych
w sprawie Jubileuszowego
Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
dokończenie ze str. 4

mięźliwego odnoszenia się
do jakiegokolwiek postulatu
intronizacji Jezusa Chrystusa,
w 2012 roku biskupi,
w dwóch listach pasterskich,
określili ramy kościelnego
nauczania o królowaniu Jezusa i kulcie Chrystusa Króla. W 2013 roku Zespół ds.
Ruchów Intronizacyjnych,
ukonstytuowany przez Konferencję Episkopatu Polski,
zaprosił do dialogu przedstawicieli ruchów intronizacyjnych i w ten sposób zawiązał się nieformalny zespół
mieszany do wymiany myśli
i wspólnych ustaleń. Oprócz
dziesięciu biskupów tworzą
go przedstawiciele: Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, Stowarzyszenia
„Róża” i Fundacji Serca
Jezusa, Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna
Polska”, Stowarzyszenia
„Ruch Intronizacji Jezusa
Chrystusa Króla Polski”. Są
także reprezentanci środowisk inteligencji katolickiej
oraz reprezentantka wspólnot
i grup Polonii amerykańskiej,
kanadyjskiej i australijskiej.
W wymianie myśli dostrzeżono wspólny cel zbieżny
z dążeniem wielu wspólnot
i stowarzyszeń w Polsce,
zwłaszcza środowiska oazowego i charyzmatycznego,
cel, który jest też u podstaw
spotkań młodzieży w Lednicy: uznać Chrystusa Panem
i Zbawicielem, uznać Go
Królem i poddać się Jego
Prawu. Ustalono, że dokonanie tego typu aktu ma
charakter zbawczy, zgodnie
z zapewnieniem św. Pawła
w Liście do Rzymian (10,
9-10): „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg
Go wskrzesił z martwych
– osiągniesz zbawienie. Bo

sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,
a wyznawanie jej ustami –
do zbawienia”. Natomiast
ogłaszanie Chrystusa Królem Polski byłoby aktem
politycznym i oznaczałoby
pomniejszenie Jego godności i ograniczenie Jego posłannictwa, Jego panowania
i władzy. Stwierdzono też, że
wołanie o uznanie Chrystusa
Królem wyraźnie obecne
w objawieniach prywatnych
Rozalii Celak (bez jednak
mówienia o Chrystusie jako
Królu Polski), ma solidne
podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie w nauczaniu Kościoła, szczególnie
w encyklice „Quas Primas”
Piusa XI i jako takie nie
może być dalej lekceważone. Zrezygnowano jednak ze słowa „intronizacja”. Uznano bowiem, że
może być błędnie rozumiane,
w znaczeniu dodania Jezusowi władzy, albo wyniesienia
Jezusa na tron. Natomiast
mówienie o „przyjęciu Jezusa jako Króla i Pana”
bynajmniej nie umniejsza
ani Jego królewskiej chwały,
ani naszego pragnienia dobrowolnego poddania Jego
panowaniu siebie samych,
naszych rodzin i całej naszej
Ojczyzny.
Ostatecznie owocem wspólnej pracy Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i ich
przedstawicieli jest Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana
oraz Komentarz do tegoż
aktu. Wielkim zadaniem jest
teraz solidne przygotowanie się do dokonania aktu
w swoim sercu i w rodzinie,
w parafiach i diecezjach oraz
podjęcie zadań, które na
różnych poziomach z niego
wynikają.
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Program Rekolekcji parafialnych
Prowadzi ks. Marek Blecharczyk
Środa 16 listopada
17.00 - Wypominki i naboż. do Mił. Bożego - nowenna
18.00 - Msza św. z nauką ogólną (trans. internetowa)
Czwartek 17 listopada
8.00 - Msza św. z nauką ogólną
17.15 - Wypominki i naboż. do Mił. Bożego - nowenna
18.00 - Msza św. z nauką ogólną (trans. internetowa)
Piątek 18 listopada
8.00 - Msza św. z nauką ogólną
17.15 - Wypominki i naboż. do Mił. Bożego - nowenna
18.00 - Msza św. z nauką ogólną (trans. internetowa)
Sobota 19 listopada
8.00 - Msza św. z nauką dla chorych
17.15 - Wypominki i naboż. do Mił. Bożego - nowenna
18.00 - Msza św. z nauką ogólną (trans. internetowa)
Niedziela 20 listopada
8.00, 9.30, 11.00 - Msze św. z nauką ogólną
12.15 - Główna Msza św. odpustowa - Abp Józef Michalik
(trans. internetowa)

16.00, 18.00 - Msza św. z nauką ogólną
17.00 - Naboż. do Miłosierdzia Bożego i koncert
Spowiedź Przed Odpustem

19 Listopada (sobota)
9.00 - 12.00

(przerwa 10.30 - 11.00)

15.00 - 17.00 (przerwa 16.00 - 16.30)

dzającym wybór Chrystusa
i zawarte z Nim przymierze
chrzcielne, a równocześnie
aktem zawierzenia całego
narodu Bożemu Miłosierdziu. Dlatego nie jest rzeczą
przypadkową, że ma być
dokonany w sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Ta lokalizacja stwarza wspaniałą
możliwość wyrażenia Bogu
wdzięczności za Światowe
Zadanie należytego przy- Dni Młodzieży i podjęcia
gotowania
z gorliwością zadań, jakie
papież Franciszek zawarł
Wpisany w kontekst dwóch w skierowanym do nas oręwielkich jubileuszy Akt Przy- dziu.
jęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana ma być z zało- Zasadniczym celem dokonażenia aktem wiary, potwier- nia aktu jest uznanie z wiarą

panowania Jezusa, poddanie
i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego
wymiarach i życie według
Bożego prawa. Jako taki,
powinien więc też być aktem
sprawiedliwości, w znaczeniu oddania Bogu tego, co
Jemu należne, a równocześnie aktem posłuszeństwa
Bogu w odpowiedzi na Jego
Miłość.
Wydarzenie rozpocznie się
o godz. 10.00. Przewiduje
się m.in. nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia i stosowną konferencję. O 12.00
dokończenie na str. 6
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Chrystus Królem

Komunikat prasowy Zespołu
Ds. Ruchów Intronizacyjnych
w sprawie Jubileuszowego
Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
dokończenie ze str. 5

rozpocznie się liturgia Mszy
św. Po niej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, wraz z rzeszą
zgromadzonych wiernych,
zostanie dokonany Jubileuszowy Akt. Następnego
dnia, w uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata, ma on być przedłużony i upowszechniony
we wszystkich katedrach
i świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce.
Dlatego trzeba byśmy wszyscy podjęli trud solidnego
przygotowania. Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana
nie można bowiem sprowadzić do poziomu formuły
słownej uroczyście wypowiedzianej indywidualnie,
czy razem z innymi w podniosłym momencie zwieńczenia obchodu dwóch
ważnych jubileuszy. Nie
wystarczy się tylko włączyć
i nabożnie akt odmówić.
Zostaje podjęty z tą myślą,
by Chrystus mógł bardziej
i naprawdę królować w naszym życiu, w rodzinie, Kościele i Narodzie, a to się nie
stanie wskutek dokonania
jednorazowego aktu. Ten
akt może nas jednak wprowadzić na drogę uznawania
panowania Jezusa, poddania
się Jego prawu, zawierzenia
i poświęcenia Mu swego
życia. Wespół z innymi
możemy przyczyniać się do
tego, że będzie więcej miejsca dla Boga w parafiach,
społeczeństwie, w naszej
Ojczyźnie. Pod jednym
wszakże warunkiem, że akt
przyjęcia Jezusa za Króla
i Pana będzie świadomie dokonanym aktem wiary. Do
takiego aktu jesteśmy wszyscy zdolni, odkąd jesteśmy
dziećmi Bożymi. Chodzi
o podstawowy poziom

religijności, wynikający
z naszego powołania chrześcijańskiego, który wyraża
prawdziwe nawrócenie.

celem odbudowania i ożywienia osobistej więzi z Jezusem, która jest u podstaw
Jego królowania w naszym
życiu. Stąd też, pierwszym
Jubileuszowy Akt Przyjęcia nakazem chwili jest modliJezusa Chrystusa za Króla twa do Ducha Świętego, bez
i Pana trzeba zatem widzieć
szerzej, jako początek realizacji jakże zasadniczego
dzieła umocnienia w nas
wyboru Chrystusa, którego
dokonali w naszym imieniu
nasi rodzice i chrzestni oraz
podjęcia na nowo z wielką
gorliwością naszego powołania do świętości. Realizacja obydwu zadań zakłada
szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, umiłowanie Jezusa
do końca, zawierzenie Mu
życia i pracy nad sobą, podejmowanie posługi miłości
miłosiernej oraz realizację
Ewangelii we wszelkich
wymiarach życia, nie wykluczając jego aspektu ekonomicznego, społecznego
i politycznego.

pomocy którego nikt nie jest
w stanie wyznać iż Panem
jest Jezus (por. 1Kor 12,3).
Opole, 15 września 2016 r.

Bp Andrzej Czaja
Przewodniczący Zespołu ds.
Ruchów Intronizacyjnych KEP

VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Dlatego trzeba podjąć
wysiłek duchowego przygotowania, wziąć udział
w tym ważnym przedsięwzięciu w Krakowie-Łagiewnikach i zaangażować się
w nie w parafii i w rodzinie.
W najbliższym czasie pojawi się na ten temat więcej
informacji w mediach. Przez
kurie diecezjalne zostaną
przesłane do duszpasterzy
pomocne materiały: czytanki październikowe, konspekty katechez dla dzieci
i młodzieży, materiały do
katechezy dla dorosłych.
W jedną z niedziel październikowych zostanie
odczytany stosowny list
pasterski, wraz z dołączoną
modlitwą o dobre dokonanie dzieła i jego rozwój.
Zostanie też przygotowana
nowenna poprzedzająca
akt oraz modlitewnik dla
upowszechniania zdrowego
kultu Jezusa Chrystusa, już
po dokonaniu aktu.
W Jubileuszowym Akcie
trzeba nam zatem zobaczyć
wielkie wezwanie, impuls
mobilizujący do podjęcia
solidnej pracy nad sobą

Od czasu upadku reżimu
Saddama Husajna w wyniku
interwencji wojsk koalicyjnych w Iraku w 2003 roku
sytuacja w tym kraju jest
wciąż dramatyczna, a rząd
nie jest w stanie zagwarantować swoim obywatelom bezpieczeństwa. Irak
stał się symbolem wojny
z chrześcijanami. Na przemoc ze strony fundamentalistów narażeni są członkowie mniejszości etnicznych
i religijnych. Do zamachów
dochodzi szczególnie podczas muzułmańskich świąt
religijnych ze strony sunnitów i szyitów walczących
między sobą o władzę.
Szczególnym „celem” są
chrześcijanie, których liczba
w ciągu ostatnich dziesięciu

lat zmniejszyła się z 1,4
mln do mniej niż 275 tys.
Chrześcijanie doświadczają
ciągłych prób islamizacji.
Wiele organizacji muzułmańskich domaga się od
nich płacenia islamskiego
podatku dla innowierców,
tzw. „dżizji”, oraz usiłuje
narzucić chrześcijańskim
kobietom rygorystyczne
przepisy dotyczące sposobu
ubierania się.
Nikt nie potrafi przewidzieć,
co w najbliższej przyszłości
stanie się z ziemią uznawaną
za kolebkę chrześcijaństwa
i z jej rdzennymi mieszkańcami w Iraku, ale naszą
modlitwą i wsparciem materialnym możemy im pomóc przetrwać i zachować
nadzieję na lepsze jutro.

Chrystus Królem

TVANGEL
Telewizja internetowa w naszej parafii
Pierwsze próby

bezpośredniego, doświadczenia wspólnoty, a nawet
pielgrzymki - będących
nieustannie ważnymi elementami na drodze wiary.
Szukając sposobów uobecnienia Ewangelii w środowisku cyfrowym, możemy
zaprosić ludzi do przeżywania spotkań modlitewnych
lub celebracji liturgicznych
w konkretnych miejscach,
takich jak kościoły czy kaplice. Nie powinno brakować nam konsekwencji
czy spójności w wyrażaniu
naszej wiary i świadectwa
o Ewangelii w rzeczywistości, w której przychodzi nam
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żyć - fizycznej czy cyfrowej. Kiedy jesteśmy w jakikolwiek sposób obecni dla
innych, jesteśmy wezwani,
by umożliwić poznanie miłości Bożej aż po krańce
ziemi”.
Zapraszamy do uczestnictwa w transmisjach
na żywo, rozpoczynamy
w pierwszy dzień rekolekcji
przed Uroczystością Chrystusa Króla, Któremu to
dzieło ofiarujemy.
Link do transmisji jest na
stronie naszej parafii.
Ks. Paweł Kaszuba

Warto wspomóc
Nowoczesne technologie
cyfrowe pozwalają współczesnemu pokoleniu na niespotykaną do tej pory skalę,
korzystać z komunikacji
i informacji całego świata
dostępnych na wyciągnięcie ręki. W to informacyjne pokolenie wpisuje
się także jeszcze większe
poszukiwanie prawdziwego
Boga, poszukiwanie odpowiedzi dotyczących wiary
i duchowości. Kościół, już
w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie środków komunikacji
społecznej do ewangelizacji
oraz budowania dobrych
i wartościowych relacji międzyludzkich. Szczególnym
orędownikiem wykorzystania mediów do nowej
ewangelizacji był nasz wielki rodak św. Jan Paweł II,
który pokazał współczesnemu światu jak zaprzęgać media do głoszenia
Ewangelii i poszukiwania
człowieka z orędziem miłości i miłosierdzia. Także papieże Benedykt XVI
i obecnie Franciszek, zachęcają pasterzy Kościoła
i wszystkich wierzących do
czynnego udziału w misji
ewangelizacji cyfrowego
kontynentu jakim jest cyberprzestrzeń. W odpowie-

dzi na to wezwanie, także
i my jako wspólnota parafii,
a także archidiecezji, chcemy podjąć wysiłek nowej
ewangelizacji z wykorzystaniem nowych technologii.
Wspólnym wysiłkiem powstała telewizja internetowa,
www.tvangel.pl, która jak
posłaniec Boży, ma stać się
narzędziem w przekazywa-

niu Słowa Bożego, ukazywaniu piękna, świętości liturgii
i wspólnoty Kościoła oraz
dawaniu świadectwa wiary.
Papież Franciszek w jednym z Orędzi na Dzień
Środków Społecznego Przekazu, pisze: „Wiele osób
odkrywa bowiem właśnie
dzięki kontaktowi, który
początkowo miał miejsce
online, znaczenie kontaktu

W 75 lat po śmierci św.
Maksymiliana Kolbe przyszedł najwyższy czas, aby
jego historię poznał cały
świat. Fundacja Filmowa
im. św. Maksymiliana, pod
patronatem Zakonu O. Franciszkanów OFMConv zbiera
fundusze na realizację dokumentu fabularyzowanego
„Dwie Korony”, w którym
po raz pierwszy przedstawimy całe życie Rajmunda
Kolbe, przyszłego świętego
- o. Maksymiliana. Jesteśmy
po rozmowie z watykańską
agencją Romę Reports, która
zadeklarowała zrobienie reportażu o filmie i przesłanie
go do swoich przedstawicielstw w 140 krajach.
Ukończyliśmy już zdjęcia
dokumentalne we Włoszech,
Japonii i w Polsce, oraz zrealizowaliśmy zdjęcia fabularne. Rolę o. Maksymiliana

zagrał Adam Woronowicz.
W filmie wystąpią również
inni wybitni aktorzy: Cezary Pazura, Zbigniew Zamachowski, Artur Barciś,
Dominika Figurska i Marcin
Kwaśny.
Całkowity budżet filmu to
750 tys. zł, z czego przeszło
1/3 pokryli już fundatorzy
Fundacji. Do jego ukończenia brakuje jeszcze 500 tys.
zł. Zwracam się z prośbą
o wsparcie, poprzez rozpowszechnianie informacji
o zbiórce wśród parafian
i wszystkich ludzi dobrej
woli. Każda wpłata, choćby
niewielkiej darowizny na
konto Fundacji Filmowej im.
św. Maksymiliana Kolbe*
oraz dalsze przekazanie informacji o zbiórce, przybliża
nas do upragnionego celu.
Gorąco wierzę, że wspólnie
uda nam się te środki zebrać!
Jesteśmy to winni o. Maksymilianowi! Więcej informacji na www.kolbe.org.pl
Z góry dziękuję i Bóg zapłać,
Michał Kondrat - reżyser
filmu „Dwie korony”
* Fundacja Filmowa im.
Maksymiliana Kolbe
ul. Dymińska 9, 01-519 Warszawa
Nr konta bankowego: 66
1090 1694 0000 0001 3028
7919
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Tenis stołowy
Superliga

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki
- PKS Kolping Frac Jarosław 3 : 1
Punkty: Jakub Kosowski - 1.

Kamil Dziukiewicz w zarządzie PZTS
Trener i menadżer superligowego Kolpinga FRAC Jarosław Kamil Dziukiewicz
wybrany został do zarządu
Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
Podczas Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Sprawodawczo-Wyborczego
w PZTS wybrano nowe
władze związku. Prezesem
pozostał Wojciech Waldowski. W głosowaniu na
członków zarządu PZTS
największą liczbę głosów
otrzymał Dariusz Szumacher – 57. Oprócz niego
w skład tego gremium we-

szli: Kamil Dziukiewicz
(42), Zbigniew Leszczyński
(42), Piotr Anchim (41), Marek Zalewski (38), Tadeusz
Nowak (36), Michał Napierała (35), Grzegorz Kielar
(35), Andrzej Hrehorowicz
(33) i Sebastian Jagiełowicz.
Dotychczasowy prezes
W. Waldowski w drugiej
turze głosowania pokonał
Waldemara Moskę i przez
najbliższe cztery lata będzie
kierował Polskim Związkiem Tenisa Stołowego. Kadencja nowych władz PZTS
potrwa do 2020 roku.
– Wybór do zarządu mojej
osoby świadczy o tym, że

Członek Prezydium Zarządu PZTS Kamil Dziukiewicz (z lewej) obok prezesa
związku Wojciecha Waldowskiego.

nasze działania w Jarosławiu
zostały pozytywnie odebrane i docenione przez delegatów. Liczę na dobrą współprace i na to, że wszyscy
będziemy potrafili wnieść
się ponad ligową rywalizacje i razem popracować na
rzecz całego polskiego tenisa stołowego – powiedział
K. Dziukiewicz. – A robić

jest co. Na konkrety jeszcze
za wcześnie, ale największy
nacisk chciałbym położyć
na szkolenie i organizacje
imprez, gdzie już mamy
przetarte szlaki. Mamy doświadczenie w imprezach
ogólnopolskich, które odbywały się w naszym mieście
i zostały ocenione bardzo
wysoko – dodał.

8 listopada rozpoczęły się pierwsze wykopy pod przyszły Pomnik Pamięci Narodowej. Było to możliwe dzięki wielkiej życzliwości firmy Białowąs, która dysponuje
odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi pracownikami. Natomiast pracownicy parafialni do późnych godzin wieczornych pracowali nad prowizorycznym dachem,
aby zabezpieczyć rów przed zapowiadanymi opadami deszczu. W miarę możliwości prace będą kontynułowane.

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”
w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział
każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej
(papierowej) oraz elektronicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: www.kursbiblijny.deon.pl, kkb.biuro@gmail.com oraz adresem pocztowym:
ks. Zbigniew Marek SJ, ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków „Kurs Biblijny”.

Podziękowanie
Bardzo dziękujemy rodzinie Czajka za bezinteresowną pomoc na rzecz
parafii.
Serdeczne podziękowania
kierujemy także pod adresem firmy Białowąs za
bezinteresowne prace przy
wykopach pod pomnik.

Chrystus Królem
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Instrukcja Ad resurgendum cum Christo dotycząca pochówku ciał
zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji
1. Aby zmartwychwstać
z Chrystusem,
należy umrzeć
z Chrystusem, należy „opuścić nasze ciało i stanąć
w obliczu Pana” (2 Kor 5,8).
W instrukcji Piam et constantem z dnia 5 lipca 1963
roku, ówczesne Święte Oficjum ustanowiło, by „wiernie dochowywać zwyczaju grzebania ciał wiernych
zmarłych”, dodając jednak,
że kremacja nie jest „sama
w sobie sprzeczna z religią
chrześcijańską” i aby nie
odmawiano już sakramentów
i uroczystości pogrzebowych tym, którzy poprosili o kremację po śmierci,
pod warunkiem, że wybór
ten nie był podyktowany
wolą „odrzucenia chrześcijańskich dogmatów, albo
w duchu sekciarskim, albo
też pod wpływem nienawiści wobec religii katolickiej
i Kościoła”.1 Owa zmiana
dyscypliny kościelnej została później wprowadzona
do Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983) oraz do
Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (1990).
Tymczasem praktyka kremacji rozpowszechniła się
znacząco w dużej liczbie
krajów, ale jednocześnie
rozpowszechniły się także
nowe idee, sprzeczne z wiarą Kościoła. Po dokładnym
wysłuchaniu Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów, Papieskiej
Rady ds. Tekstów Prawnych
oraz licznych Konferencji
Episkopatów i Synodów Biskupich Kościołów Wschodnich, Kongregacja Nauki
Wiary uznała za właściwe
opublikować nową Instrukcję, w celu potwierdzenia
przyczyn doktrynalnych
i duszpasterskich, dla których
preferuje się pochówek ciał,
oraz wydać normy dotyczące
przechowywania prochów
w przypadku kremacji.

2. Zmartwychwstanie Jezusa
jest kulminacyjną prawdą
wiary chrześcijańskiej, głoszoną jako zasadnicza część
Tajemnicy Paschalnej od
samych początków chrześcijaństwa: „Przekazałem
wam to, co przejąłem: że
Chrystus umarł – zgodnie
z Pismem – za nasze grzechy,
że został pogrzebany, że
zmartwychwstał trzeciego
dnia, zgodnie z Pismem:
i że ukazał się Kefasowi,
a potem Dwunastu” (1 Kor
15,3-5). Przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie, Chrystus uwolnił nas od grzechu
i dał nam dostęp do nowego
życia: „Jak Chrystus powstał
z martwych dzięki chwale
Ojca, także i my możemy
wkroczyć w nowe życie”
(Rz 6,4). Ponadto, Chrystus
zmartwychwstały jest początkiem i źródłem naszego
przyszłego zmartwychwstania: „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród
tych, co pomarli…; i jak
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie
wszyscy będą ożywieni”
(1 Kor 15,20–22). Jeśli prawdą jest, że Chrystus wskrzesi nas „w dniu ostatecznym”, jest również prawdą,
pod pewnym względem,
że już zmartwychwstaliśmy z Chrystusem. Przez
chrzest bowiem jesteśmy
zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
i sakramentalnie do Niego
upodobnieni: „jako razem
z Nim pogrzebani w chrzcie,
w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez
wiarę w moc Boga, który Go
wskrzesił” (Kol 2,12). Zjednoczeni z Chrystusem przez
chrzest, już teraz uczestniczymy w sposób rzeczywisty
w życiu Chrystusa zmartwychwstałego (por. Ef 2,6).
Dzięki Chrystusowi w chrześcijaństwie śmierć ma znaczenie pozytywne. Kościół
w liturgii modli się: „Albowiem życie Twoich wier-

nych, o Panie, zmienia się,
ale się nie kończy, i gdy
rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą
przygotowane w niebie
wieczne mieszkanie”. 2
Z chwilą śmierci dusza zostaje oddzielona od ciała, ale
w zmartwychwstaniu Bóg
przywróci niezniszczalne
życie naszemu przekształconemu ciału, jednocząc
je ponownie z naszą duszą. Również w naszych
czasach Kościół wezwany jest do głoszenia wiary
w zmartwychwstanie: „Zmartwychwstanie zmarłych jest

dziei, że zmartwychwstanie w chwale. 7 Grzebiąc
ciała wiernych zmarłych,
Kościół potwierdza wiarę
w zmartwychwstanie ciała 8 i zamierza uwydatnić
wysoką godność ludzkiego
ciała, jako nierozłącznej
części osoby, której historię
to ciało współdzieli. 9 Nie
może zatem pozwolić na
postawy i obrzędy, które
uwzględniają błędne pojęcie
śmierci, postrzeganej zarówno jako ostateczne unicestwienie osoby, jak i chwilę
jej fuzji z matką naturą lub
ze wszechświatem, jako etap
w procesie reinkarnacji, lub
też jako ostateczne wyzwolenie z „więzienia” ciała.
Ponadto pochówek na cmentarzach lub w innych miejscach świętych właściwie
odpowiada współczuciu
i szacunkowi, jakie należą
się ciałom zmarłych wiernych, które przez chrzest
stały się świątynią Ducha
Świętego i którymi, „jak
narzędziami i naczyniami,
w sposób święty posłużył się
Duch Święty, aby dokonać
wielu dobrych dzieł”. 10

wiarą chrześcijan: wierząc Sprawiedliwy Tobiasz wyw nie nimi jesteśmy”. 3
chwalany jest za zasługi
zdobyte wobec Boga przez
3. Idąc za starodawną tra- to, że grzebał zmarłych,
dycją chrześcijańską, Ko- 11 a Kościół uważa pościół usilnie zaleca, by ciała chówek zmarłych za dziezmarłych chowane były na ło miłosierdzia wobec ciacmentarzu lub w miejscu ła. 12 Na koniec wreszcie
świętym. 4 We wspomnie- pochówek ciał wiernych
niu śmierci, pogrzebania zmarłych na cmentarzach
i zmartwychwstania Pana, lub w innych miejscach
tajemnicy w świetle której świętych sprzyja pamięci
objawia się chrześcijański i modlitwie za zmarłych ze
sens śmierci, 5 pochówek strony rodziny i całej wspóljest przede wszystkim naj- noty chrześcijańskiej, jak
bardziej odpowiednią formą też czczenia męczenników
wyrażenia wiary i nadziei i świętych. Przez pochów zmartwychwstanie ciała. 6 wek ciał na cmentarzach,
Kościół, który jak Matka w kościołach czy na terenach
towarzyszył chrześcijanino- do tego przystosowanych, trawi podczas jego ziemskiej dycja chrześcijańska strzegła
pielgrzymki, ofiaruje Ojcu, wspólnoty między żywymi
w Chrystusie, dziecko Jego i umarłymi, i przeciwstałaski i powierza ziemi jego
śmiertelne szczątki w nadokończenie na str. 12
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Instrukcja Ad resurgendum cum Christo dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania
prochów w przypadku
kremacji
dokończenie ze str. 11

wiała się tendencji ukrywania lub prywatyzowania
wydarzenia śmierci oraz
znaczenia, jakie ma ona dla
chrześcijan.
4. Tam, gdzie przyczyny
typu higienicznego, ekonomicznego lub społecznego
prowadzą do wyboru kremacji – wyboru, który nie może
być sprzeczny z jasno wyrażoną wolą zmarłego, lub
z jego wolą niebezpodstawnie domniemaną – Kościół
nie dostrzega przyczyn doktrynalnych, by zakazać takiej praktyki, jako że kremacja zwłok nie dotyka duszy
i nie uniemożliwia boskiej
wszechmocy wskrzeszenia
ciała, a więc nie zawiera
obiektywnego zaprzeczenia
doktryny chrześcijańskiej na
temat nieśmiertelności duszy
i zmartwychwstania ciała. 13
Kościół nadal preferuje pochówek ciał, jako że w ten
sposób okazuje się większy
szacunek zmarłym; kremacja jednak nie jest zakazana,
„chyba że została wybrana
z powodów sprzecznych
z nauką chrześcijańską”. 14
W przypadku braku motywacji sprzecznych z doktryną chrześcijańską, Kościół,
po odprawieniu uroczystości
pogrzebowych, towarzyszy
w kremacji przez właściwe wskazówki liturgiczne
i duszpasterskie, dokładając szczególnej troski, by
unikać wszelkiego rodzaju
skandalu czy obojętności
religijnej.

przez odpowiednie władze
kościelne.Od samego początku chrześcijanie pragnęli, by ich zmarli byli obiektem modlitw i wspomnień
wspólnoty chrześcijańskiej.
Ich groby stawały się miejscami modlitwy, pamięci
i zadumy. Zmarli wierni
są częścią Kościoła, który
wierzy we wspólnotę „tych,
którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze
oczyszczają się, oraz tych,
którzy cieszą się już szczęściem nieba; wszyscy łączą
się w jeden Kościół”. 15

ziemi lub w wodzie albo
w inny sposób, ani też przerabianie kremowanych prochów na pamiątki, biżuterię
czy inne przedmioty, pamiętając, że w stosunku do tego
typu postępowania nie można brać pod uwagę przyczyn
higienicznych, społecznych
czy ekonomicznych, które
mogą prowadzić do wyboru
kremacji.

prowadzenia uroczystości
pogrzebowych. 16

W czasie audiencji udzielonej w dniu 18 marca 2016
roku niżej podpisanemu
Kardynałowi Prefektowi,
Ojciec Święty Franciszek
zatwierdził niniejszą Instrukcję, przyjętą podczas
Sesji Zwyczajnej w tej Kongregacji w dniu 2 marca
2016 roku, i polecił ją opuW przypadku gdy zmarły blikować.
notorycznie żądał kremacji
i rozrzucenia własnych pro- Rzym, w siedzibie Konchów w naturze z powodów gregacji Nauki Wiary, 15
sprzecznych z wiarą chrze- sierpnia 2016 roku, w UroPrzechowywanie prochów ścijańską, należy, zgodnie czystość Wniebowzięcia
w miejscu świętym może z prawem, odmówić prze- Najświętszej Maryi Panny.
przyczynić się do zmniejszenia ryzyka odsunięcia
zmarłych od modlitwy i pamięci krewnych i wspólnoty
chrześcijańskiej. W ten sposób ponadto unika się możliwych sytuacji zapomnienia
czy braku szacunku, jakie
mogą mieć miejsce przede
1956-2016
wszystkim po przeminięciu
pierwszego pokolenia, jak
również nieodpowiednich
czy przesądnych praktyk.

Z wyżej wymienionych
powodów przechowywanie
prochów w miejscu zamieszkania nie jest dozwolone. Jedynie w przypadku ważnych
i wyjątkowych okoliczności,
zależnych od uwarunkowań
kulturalnych o charakterze
lokalnym, Ordynariusz,
w porozumieniu z Konferencją Episkopatu lub Synodem Biskupów Kościołów
Wschodnich, może udzielić
zezwolenia na przechowywanie prochów w miejscu
zamieszkania. Prochy jednak nie mogą być rozdzielane między poszczególne
ogniska rodzinne i zawsze
należy zapewniać im szacunek oraz odpowiednie
Kiedy z uzasadnionych warunki przechowywania.
przyczyn dokonuje się wyboru kremacji zwłok, pro- Aby uniknąć wszelkiego
chy zmarłego muszą być rodzaju dwuznaczności
przechowywane z zasady o charakterze panteistyczw miejscu świętym, czyli na nym, naturalistycznym czy
cmentarzu, lub jeśli trzeba nihilistycznym, nie należy
w kościele albo na terenie zezwalać na rozrzucanie
przeznaczonym na ten cel prochów w powietrzu, na

Okrągły Jubileusz
60-lecia Szkoły

18 listopada 2016 roku
Porządek uroczystości:
- godz. 10.00 Msza św. w kościele Chrystusa Króla
- program artystyczny w KCK
- przejście do budynku szkoły
- uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
- poczęstunek

Chrystus Królem
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Uwaga !
Nowy
wartościowy
film

War to
zobaczyć
w kinie
Historia Marii
Dnia 21 października 2016
r. wprowadzamy do kin
film „HISTORIA MARII”
w reż. Jean-Pierre Ameris.
Jego twórcy przedstawiają
losy 14-letniej Marie Heurtin, która od urodzenia jest
niesłysząca i niewidząca.
Ukazują trudny proces jej
asymilacji do społeczeństwa
w kontekście pełnej miłości
i poświęcenia postawy Siostry Małgorzaty.
Dziewczynka zachowuje się
jak dzikie zwierzę, boi się
otaczającej nieznanej rzeczywistości, bo nie jest w stanie
jej zobaczyć ani usłyszeć.
Zrozpaczony i bezradny ojciec umieszcza ją w Lamay
Institute - edukacyjnej placówce, prowadzonej przez
siostry zakonne. Marie trafia
pod skrzydła młodej Siostry
Małgorzaty, która dostrzega
w niej potencjał i możliwości. Za wszelką cenę stara się
przywrócić ją światu. Dzięki
jej heroicznemu poświęceniu, wierze i miłości Marie
zmienia się nie do poznania,
osiągając po wielu trudach

samodzielność.
Film „HISTORIA MARII”
powstał na kanwie prawdziwych wydarzeń, który
w niezwykle subtelny i poruszający sposób ukazuje
cierpienie Marie oraz godną naśladowania postawę
Siostry Małgorzaty. To ona
spowodowała, że w końcu
dokonuje się coś niezwykłego, w co nikt wcześniej nie
wierzył - dziewczynka staje
się niezależna.

W związku z tym, zwracamy
się do Księdza Proboszcza
z prośbą o przekazanie Wiernym informacji o filmie,
zawieszenie plakatu w gablocie parafialnej, zachęcenie parafian do obejrzenia
tak wartościowego dzieła
i zorganizowanie wspólnego
wyjścia do kina.

stronie: http://kondrat-media.
pl/historia-marii/
Wierzymy, że dzięki temu
filmowi mocniej wybrzmią
słowa: „Przykazanie nowe
daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem”. (J 13,
34)

„Historia Marii” będzie gra- Z wyrazami szacunku,
na repertuarowo w kinach w imieniu Zespołu
studyjnych w całej Polsce.
KONDRAT-MEDIA
Szczegółowa lista kin jest na
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Zbiórka na tacę
Niedziela 13 XI 16 GRUPA I
Niedziela 20 XI 16 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża żeńska I św. Teresy
- p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety p. Balawender
PONIEDZIAŁEK – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy - p. Waszczuk
WTOREK – Róża III św. Łucji - p. Rzepa + Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło +
Róża Boga Ojca XII - p. Rzepa
ŚRODA – Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej + Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki p. Staroń
CZWARTEK – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV p. Kopczacki
PIĄTEK – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki p. Skorupska
SOBOTA – Wspólnota Biblijna + Róża
VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV
św. Bernadetty - p. Przepłata
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
18.11.00 – Bogusław i Marzena H.
18.11.00 – Daniel i Teresa P.
19.11.94 – Krzysztof i Ewa G.

w rocznicę śmierci:
15.11.88 – Franciszek Kuchta
14.11.94 – Eustachiusz Sowa
14.11.94 – Zofia Pyrska-Surmiak
19.11.95 – Stanisława Brinken
17.11.97 – Barbara Knapik
19.11.01 – Mieczysława Szarek
15.11.02 – Janina Pałysz
18.11.02 – Józef Metyk
18.11.03 – Julia Bednarska
14.11.07 – Jan Wierzbieniec
19.11.07 – Władysław Kowal
14.11.08 – Ryszard Fabisiak
15.11.09 – Marian Wałczyński
13.11.11 – Regina Fryń
16.11.12 – Kornelia Tomach
17.11.13 – Janina Bednarska
19.11.14 – Józefa Sęk
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
29.10.2016 r. os. Kombatantów bl. 5
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Mazur.
31.10.2016 r. os. Kombatantów bl. 5
m. 16-25. Sprzątali i ofiara: Kamińska
+ Nikola, Szafrańska + Paweł, Mikuła. Ofiara: Jarema. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
05.11.2016 r. os. Kombatantów bl. 6
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł. Ofiara: Plasło, Probucka.
Razem – 45 zł na środki czystości
i kwiaty.
07.11.2016 r. os. Kombatantów
bl. 7 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Radwańska, Łańko, Storek. Ofiara:
Zarzeczna, Dąbrowska. Razem – 50
zł na środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Sakrament Małżeństwa zawarli:

Piotr i Agnieszka Stach
Odeszła do Pana:
Maria GWÓŹDŹ

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na Różaniec z wypominkami.
2. Dziś obchodzi się dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Więcej piszemy
w gazetce. Przed kościołem zbierana jest składka na pomoc dla
prześladowanych Kościołów.
3. Dziś w drugą niedzielę miesiąca jest specjalna taca-składka na
inwestycje parafialne i na utrzymanie kościoła. Osobno można
składać ofiary na obraz św. Jana
Pawła II, który będzie noszony
w procesjach w naszej parafii i na
mieście. Każdy może się przyłączyć, serdecznie zachęcamy.
4. We wtorek zapraszamy na
spotkanie wszystkich lektorów,
ministrantów i kandydatów na
ministrantów na godz. 17.00.
5. Jeden z parafian zgubił klucze
do mieszkania i prosi o pomoc
w znalezieniu.
6. Za tydzień Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata.
W naszej parafii Uroczystość
łączy się z XVII rocznicą poświęcenia naszej świątyni i 35
rocznicą istnienia parafii.
7. Uroczystości odpustowe poprzedzą rekolekcje parafialne
od środy (16 XI) wieczorem do
niedzieli (20 XI) włącznie. Nauki
rekolekcyjne wygłosi ks. Marek
Blecharczyk. Pamiętajmy, że
owocem rekolekcji ma być pełne pojednanie z Panem Bogiem
przez spowiedź, a Komunia
św. jest warunkiem uzyskania
odpustu.
Spowiedź odpustowa będzie
w sobotę od godz. 9.00 do 12.00
i od 15.00 do 17.00. Prosimy
o dowiezienie w sobotę rano
chorych na Mszę św. i spowiedź
od godz. 9.00. Bardzo zachęcamy
do skorzystania z tej okazji.
8. Pełny program rekolekcji
znajduje się w dzisiejszej gazetce. Msze św. z naukami będą
o godz. 8.00 i 18.00 (czyli od
czwartku do soboty nie będzie Mszy św. o godz. 7.00
rano). Zachęcamy do korzystania
z przywilejów odpustowych i do
licznego udziału w rekolekcjach.
Rekolekcje nie są dla osób wybranych. One są dla nas wszystkich
- a więc nie traćmy tej duchowej
wrażliwości zwłaszcza, że są
naszym duchowym przygotowaniem do historycznego aktu
publicznego uznania Chrystusa
za naszego Pana i Króla.
9. Jak już zapowiadaliśmy od
najbliższej środy będzie działała u nas telewizja internetowa pod nazwą TV ANGEL
(w dosłownym tłumaczeniu:
„telewizja Anioł”). A więc zaczniemy od transmisji Mszy

Niedziela 13 XI

św. z naukami rekolekcyjnymi
wieczornymi od środy do soboty,
a w niedzielę Chrystusa Króla
transmisja będzie z głównej
Mszy św. odpustowej o godz.
12.15, której przewodniczył
będzie abp Józef Michalik. Ze
względu na doniosłość aktu
intronizacji Chrystusa Króla,
który dokona u nas pasterz archidiecezji zachęcamy, aby na
tej Mszy św. zgromadziły się
wszystkie wspólnoty parafialne
i jak najwięcej naszych wiernych.
Telewizja internetowa daje taką
możliwość, że później w każdej
chwili będzie można odtworzyć
wszystkie transmisje.
W dzień odpustowy będzie
również uroczysty koncert
o godz. 17.00 zespołu „Signum”
z Radomia. Z tego koncertu także
będzie transmisja internetowa.
A później przez kolejne niedziele Adwentu transmitowane
będą Msze św. o godz. 11.00
i na życzenie śluby z naszego
kościoła.
Obeznani z internetem wiedzą, że
takie transmisje można na żywo
oglądać na całym świecie. Można
więc powiadomić nasze rodziny
za granicą, aby oglądały transmisje z naszej parafii wszędzie tam
gdzie rzucił ich los.
11. W dniu odpustu o godz. 17.00
po Koronce odbędzie się piękny
koncert w wykonaniu zespołu Signum z Radomia. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy.
12. W przedsionku kościoła
znajdują się jeszcze kartki na wypominki. Prosimy o czytelne wypełnianie i składanie w zakrystii.
Różaniec z wypominkami jest
przez cały listopad o godz. 17.15,
a w niedziele i środy o godz.
17.00.
13. Dyżur do sprzątania kościoła
14 XI 16 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 7a
m. 1-10 oraz 19 XI 16 (sobota
wieczorem) os. Kombatantów bl.
7a m. 11-20.
14. W związku ze zbliżającymi
się Świętami Bożego Narodzenia
prosimy, aby w blokach wybrać
osoby, które na początku Adwentu rozniosą opłatki świąteczne.
Opłatki do roznoszenia po domach będzie można pobierać
zaraz po odpuście.
15. W dzisiejszej kolorowej
gazetce jest wiele ważnych informacji m.in. projekt nowego
Pomnika Pamięci Narodowej,
który powstanie w naszej parafii
oraz Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana. Będziemy go odmawiać
w naszych domach za tydzień
w dzień odpustowy.

8:00

+ Kurt Müler w 1 roczn. śmierci.

9:30

Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę MB dla
rodziny.

11:00

++ Stanisława Michalak oraz Józef
i Irena Olejarka.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Fryderyk, Stanisław Marchewka, Zofia i Józef Piróg.

18:00

Dziękczynna za nawiedzenie obrazu z prośbą o błogosł. Boże dla
rodziny i opiekę MB dla rodziny
Zgryźniak i Żuk.

7:00

1) ++ Janina, Zofia, Janina, Andrzej
Korzeń.
2) ++ Za zmarłych rodziców: Anna,
Michał Makar i zmarłych z rodziny.

18:00

1) ++ Za zmarłych z rodzin członkiń Róży św. Brygidy oraz zmarłe
członkinie.
2) + Stanisław Porczak - int. kolegów z pracy syna Grzegorza.

7:00

1) ++ Marian, Jakub w roczn.
śmierci.
2) + Józefa Chycińska w roczn.
śmierci.

18:00

1) ++ Za zmarłe członkinie z Róży
św. Łucji i XII Róży Boga Ojca oraz
za zmarłych z rodzin członkiń.
2) + Stanisław Porczak - int. od
rodziny Studziennych.

7:00

1) ++ Piotr, Aniela Marchwiany.
2) ++ Zmarli rodzice i teściowie
i zmarli z rodziny.

18:00

1) Dziękczynna za dar życia Anny.
2) + Marek Pawlik w 6 roczn.
śmierci.

8:00

1) Dziękczynna za dar macierzyństwa z prośbą o szczęśliwy przebieg
ciąży i poród.
2) ++ Ludwik, Weronika Pichitko,
Stanisław, Józef Pichitko.

18:00

1) + Magdalena.
2) + Tadeusz Panasiuk w 1 roczn.
śmierci - int. od żony i dzieci
z rodzinami.

8:00

1) ++ Stanisław, Zofia, Bolesław,
Maria.
2) + Krystyna Szumigraj - od pracowników Muzeum.

18:00

1) Dziękczynna w 9 roczn. ślubu
Piotra i Justyny oraz o Boże błogosł.
dla syna Filipa.
2) ++ O dar życia wiecznego dla
Stanisława Kruk i zmarłych rodziców z obu stron.

8:00

1) + Krystyna Szumigraj - int. od
sąsiadów z bloku.
2) + Aldona Tarapacka.

18:00

1) + Mieczysław Wojtaszek.
2) + Władysław Kowal w 9 roczn.
śmierci.

8:00

++ Dar życia wiecznego dla Bolesława Makarskiego i zmarłych
rodziców.

Poniedziałek 14 XI

Wtorek 15 XI

Środa 16 XI

Czwartek 17 XI

Piątek 18 XI

Sobota 19 XI

Niedziela 20 XI

9:30

+ Zofia Trubas.

11:00

Z okazji nawiedzenia obrazu Jezusa
Miłosiernego na os. Niepodległości
bl. 1 kl. 3 o Boże błogosł.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Ryszard, Józef.

18:00

++ Stafan Czereba, Szymon
i Albina.

Chrystus Królem
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Remonty w Heluszu

W minionym tygodniu z ostatniego
odcinka drogi wewnątrz Ośrodka
w Heluszu zostały zdjęte płytki
chodnikowe i na to miejsce ułożono kostkę brukową, po której będą
mogły jeżdzić nawet samochody
ciężarowe.

31.X.2016

Dzieci, które przez cały miesiąc październik
odmawiały różaniec w kościele otrzymały od
ks. Prałata cenne nagrody m.in. Pismo Święte.
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Helusz

Mamy własną telewizję internetową

www.tvangel.pl
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