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IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
Dlaczego Bliski Wschód?
Chrześcijanie nie przybyli na
Bliski Wschód z Zachodu. To
tu są korzenie chrześcijaństwa. Bez nas Bliski Wschód
nie będzie taki sam.
ks. bp Bashar Warda, arcybiskup Irbilu, Irak

ligijnych są ludobójstwem.
ONZ do tej pory unika określać tym mianem poczynania
Daesh, co pozwala organizacji na niepodejmowanie zdecydowanych działań przeciw terrorystom na Bliskim
Wschodzie.
Dotychczas wieloreligijne
społeczności na Bliskim
Wschodzie stają się coraz
bardziej monoreligijnymi
środowiskami rządzonymi
przez bezwzględnych ekstremistów islamskich.

Trwające wojny: od 2003
roku w Iraku oraz od 2011
roku w Syrii, a także tzw.
Arabska Wiosna w latach
2010-2013 doprowadziły do
załamania struktury społecznej na Bliskim Wschodzie.
Ludzie wszystkich wyznań Gdzie na Bliskim Wschouciekają z Bliskiego Wscho- dzie najbardziej potrzebna
du w wyniku coraz sze- jest pomoc?
rzej zataczającego się kręgu
przemocy fundamentalistów
islamskich z Daesh, określających się również mianem
Państwa Islamskiego.
Dążąc do zaprowadzenia
kalifatu, opartego na prawie
z VII wieku, we wszystkich
krajach arabskich Daesh
dokonuje czystek religijnych, prześladując, wypędzając i wreszcie mordując
tych, którzy nie chcą się
podporządkować sunnickiej ekstremistycznej doktrynie. Zagrożeni są więc
sami muzułmanie z odłamu
szyickiego, ale też bardziej
umiarkowani sunnici. Najbardziej zagrożeni są jednak
bliskowschodni chrześcijanie i jazydzi. Tym dwóm
grupom grozi całkowite
unicestwienie. W rezolucji
z 4 lutego 2016 roku Parlament Europejski uznał
oficjalnie, że zbrodnie dokonywane przez Daesh na
chrześcijanach, jazydach
i innych mniejszościach re-

Syria
Szacuje się, że na przestrzeni
sześciu lat (od 2011 roku) liczba chrześcijan w Syrii spadła
o 50% (92 500 osoby). Aktualnie chrześcijanie stanowią 5% populacji Syrii.
Wyjątkowo dramatycznym
przykładem jest Aleppo,
znajdujące się w epicentrum
syryjskiej wojny domowej.
Całość populacji miasta
skurczyła się z 2,3 miliona
do 1,6 miliona (o 30%),
a jednocześnie w tym samym
okresie liczba chrześcijan
w Aleppo zmalała o 80%.
Obecnie Aleppo zamieszkudokończenie na str. 2

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Mdr 6,12–16

Mądrość znajdą ci, którzy jej
szukają

REFREN PSALMU: Ciebie, mój
Boże, pragnie dusza moja.
II CZYTANIE: 1 Tes 4,13–18

Powszechne zmartwychwstanie

EWANGELIA: Mt 25,1–13

Przypowieść o dziesięciu pannach

Jezus opowiedział swoim
uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które
wzięły swoje lampy i wyszły
na spotkanie oblubieńca. Pięć
z nich było nierozsądnych,
a pięć roztropnych. Nierozsądne
wzięły lampy, ale nie wzięły
z sobą oliwy...
...Gdy one szły kupić, nadszedł
oblubieniec. Te, które były
gotowe, weszły z nim na ucztę
weselną i drzwi zamknięto.
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie,
panie, otwórz nam«. Lecz on
odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.
Czuwajcie więc, bo nie znacie
dnia ani godziny”.

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00
Rekolekcje parafialne

22 - 26 listopada
poprowadzi
ks. dr Marcin Koperski

Superliga
tenisa stołowego
w Jarosławiu
Najbliższe

Mecze

MOSiR

24 XI g. 18.00
30 XI g. 18.00
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IX Dzień Solidarności staliśmy porwani przez ISIS.
z Kościołem Prześlado- Jesteśmy chrześcijanami.
Teraz odbudowujemy naszą
wanym
wioskę. Jest trudno, nic tu
dokończenie ze str. 1
nie ma. Chcemy przygotować ziemię pod uprawy,
je ok. 35 000 chrześcijan. ale nie wiemy, gdzie leżą
Spadek tej liczby postępuje miny. Boimy się. Mimo to
coraz szybciej.
nie chcemy wyjeżdżać, to
nasza ziemia.
Rand Mittri, studentka
z Aleppo, Syria:
Liban
Do tej pory Liban był
Nasze życie otoczone jest jedynym krajem na Bliprzez śmierć. Ale, tak jak wy, skim Wschodzie o znacodziennie rano zamykamy czącej liczbie chrześcijan.
za sobą drzwi i wychodzi- Szacuje się, że stanowią
my do pracy lub do szkoły. oni 35% populacji. LiW tym momencie ogarnia ban boryka się obecnie
nas strach, że gdy wrócimy z ogromną falą uchodźców
wieczorem nie zastaniemy z Syrii, Iraku i innych
już naszych domów takimi, sasiądujących krajów.
jak je opuściliśmy rano, Z samej Syrii przebyły tam
a naszych bliskich w nich 2 miliony uchodźców, co
nie będzie. Być może tego zważyszy na ogólną liczbę
właśnie dnia zginiemy. Albo rdzennej ludności Libanu
może nasze rodziny zginą. (4,3 miliona), stanowi poTo bolesne doświadczenie. ważny problem w zmianie
I nie ma od tego ucieczki, struktury społecznej (więknikogo, kto mógłby udzielić szość uchodźców to muzułpomocy.
manie), a także ekonomicznej. Kraj nie jest w stanie
Irak
zagwarantować wszystkim
Po rozpoczęciu wojny ani mieszkań, ani pracy,
w Iraku w 2003 roku a nawet wystarczających
z kraju wyemigrowało zasobów wody, czy dostępu
ok. 66% chrześcijan. Pod- do prądu. Prowadzi to do
czas gdy przed 2003 rokiem silnych napięć między Liw Iraku żyło między 800 bańczykami a uchodźcami.
000 a 1,2 miliona chrześcijan, dziś jest to zale- ks. Simon Attallah, Ardwie 250 000 - 400 000. c y b i s k u p M a r o n i c k i
Chrześcijanie stanowią dziś z Baalbek-Deir Al-Ahmar,
w Iraku 0,8% populacji kraju. Liban:
Szacuje się, że w ciągu najbliższych trzech lat chrze- Mamy w Libanie 2 miliony
ścijanie całkowicie znikną uchodźców z Syrii. Wielu
z Iraku.
z nich powróci do swojego
kraju, gdy wojna się skońTawfeek Saqat, rolnik czy. Ale wielu też pozostaz Qaraqosh, Irak:
nie i będzie się ubiegać
o obywatelstwo libańskie.
Zanim moja rodzina została Co się wtedy stanie z chrzeprzesiedlona, byliśmy rolini- ścijanami? Liban wyróżnia
kami w Qaraqosh. Uprawia- się bardzo delikatną moliśmy wiele hektarów ziemi. zaiką religijną. Syryjczycy,
Hodowałem żywiec i miałem którzy pozostaną w Libanie,
mały hotel. Byliśmy bogatą to głównie sunnici. Relirodziną. Prowadziłem biz- gijna równowaga zostanie
nes razem z żoną i jedena- zachwiana. Okazujemy dużą
ściorgiem naszych dzieci. solidarność z uchodźcami,
Kiedy szykowaliśmy się do chcemy pomóc, ale stoimy
opuszczenia Qaraqosh, ja przed oczywistym problei czwórka moich dzieci zo- mem.

Apel Prezydium Konferencji Episkopatu
Polski w sprawie ochrony prawa do życia
od poczęcia do naturalnej śmierci /fragment/

Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego
człowieka. Każde dziecko
ma prawo żyć, także dziecko
chore. Musimy szczególnie
chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod
sercem matki, tak samo jak
chronimy życie dziecka po

jego narodzinach. O tym, że
od chwili poczęcia istnieje
już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej,
w bezsporny sposób mówi
współczesna nauka. Obrona
życia dzieci nienarodzonych
nie jest zatem kwestią tylko
religii czy światopoglądu,
lecz należy do najbardziej
fundamentalnych obowiązków każdego człowieka...

Oświadczenie Prezydium Konferencji
Episkopatu Polski w sprawie ograniczenia
handlu w niedzielę /fragment/

W związku z trwającymi
pracami legislacyjnymi nad
projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu
w niedziele, jako Prezydium
Konferencji Episkopatu
Polski – biorąc również pod
uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymskokatolickiego i chrześcijanz
innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec
losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego

„Solidarność”, która została
poparta podpisami ponad
500 tys. obywateli naszego
kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi
poszczególnych diecezji
wielokrotnie udzielali tej
inicjatywie jednomyślnego
poparcia w komunikatachi
listach pasterskich, licząc
na przywrócenie całemu
społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku
i czasu budowania więzi
rodzinnych oraz umacniania
relacji społecznych...

Chrystus Królem

3-5 listopada

Tenis stołowy

Pierwsze trofeum w kadrze Polski

27-29 października

Finał Zatówki w Gdańsku
W dobrym stylu tenisiści
stołowi PKS Kolping Frac
zaprezentowali się podczas
1. Grand Prix Polski seniorów w Gdańsku. Nasz
zawodnik przegrał dopiero
w finale. To dobry prognostyk przed derbami Podkarpacia.
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Sukcesów młodych tenisistów stołowych ciąg dalszy!
W ostatniej partii więcej Zawodniczka PKS Kolpinzimnej krwi zachował jed- g-Jarosław Anna Brzyska
nak Woś i to on wygrał zdobyła brązowy medal
w Gdańsku.
w Bratysławie, a Dawid
Jadam jest drugim żakiem
w Polsce!
Prestiżowy i międzynarodowy turniej ITTF Slovak
Cadet Open w Bratysławie dobrze zapamięta Anna
Brzyska. Tenisistka stołowa
jako członek reprezentacji
Polski sięgnęła po brązowe

Ostatni mecz Grand Prix
miał swoją dramaturgię, bo
kiedy wydawało się, że Woś
pewnie zmierza po triumf
(prowadził już 3:0), przebudził się Zatówka. Patryk
zaczął w mgnieniu oka odrabiać straty i wyrównał na 3:3.

medale w rywalizacji drużynowej. W walce o wielki finał „biało-czerwone” uległy
Szwedkom 1:3.
Brązowy medal to nagroda
za jej bardzo ciężką pracę.
Świetnie łączy naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego
i treningi w klubie. Warto
dodać, że nasza Ania jest
młodziczką, a w Bratysławie
rywalizowała z kadetkami
czyli de facto o 2. lata starszymi rywalkami. Jesteśmy
z niej bardzo dumni.

28 października

Rywalizacja na Podkarpaciu
Młodzież PKS KolpingJarosław, po raz kolejny
udowodniła klasę przy stole.
Tym razem młodzi tenisiści
stołowi rywalizowali podczas 2. Grand Prix Podkarpacia Młodziczek i Młodzików. Świetnie wypadł Dawid
Jadam, który zdobył srebrny
medal.
Jadam bez większych problemów dotarł do finału.
Po zaciętym spotkaniu musiał uznać wyższość Jakuba
Skwierza, z którym przegrał 1:3. Srebrny medal
dał młodemu zawodnikowi
„czarno-pomarańczowych”
upragniony awans do Grand
Prix Polski. Na najniższym
stopniu podium zameldował
się z kolei Szymon Brud,
który przegrał z późniejszym
triumfatorem zawodów. Zaraz za nim, na 4. miejscu
uplasował się Dawid Szczy-

gieł. 17. miejsce zajął Szymon Flaumenhaft , a 25. był
Alan Zieliński.
Wśród młodziczek najlepiej wypadła Kinga Hawro,
która uplasowała się tuż za
podium. W półfinale, po zaciętym pięciosetowym boju
lepsza okazała się jej rywalka
- Adrianna Kramek. Problemy z Kramek miała także
Dagmara Kłak. Tenisistka
stołowa PKS Kolping także
musiała uznać wyższość
rywali, by ostatecznie zająć
6. miejsce. Siostry Maciałek, tym razem nieco dalej:
Paulina zajęła 14. pozycję,
a Natalia 25.
W turnieju nie wystartowała
Anna Brzyska, która z racji
pierwszego numeru rankingowego zapewniła sobie
udział w Grand Prix Polski.

To nie koniec dobrych wieści, bo gdy Brzyska rywalizowała na Słowacji, to
w Lidzbarku Warmińskim
startował Dawid Jadam. Młody jarosławianin znakomicie
rozpoczął Grand Prix Polski
Żaków. Przebojem wdarł
się do fazy TOP 8. Apetyty

stawały się coraz większe,
a Jadam nie zwalniał tempa.
Ograł Mikołaja Kaciubę i Artura Gromka po 3:0 i zameldował się w finale. Dopiero
w ostatnim meczu turnieju
musiał uznać wyższość Marcela Błaszczyka.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 12 XI 17 GRUPA II
Niedziela 19 XI 17 GRUPA I

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota Biblioteki
PONIEDZIAŁEK – Róża żeńska
I św. Teresy - p. Dzierża + Róża
XIV św. Elżbiety - p. Balawender
WTOREK – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII
św. Brygidy - p. Sobczak
ŚRODA – Róża III św. Łucji p. Rzepa + Róża Boga Ojca III
- p. Wojdyło + Róża Boga Ojca
XII - p. Rzepa
CZWARTEK – Bractwo Matki
Bożej Szkaplerznej + Róża IV św.
Magdaleny - p. Wielgos + Róża XI
św. Agnieszki - p. Staroń
PIĄTEK – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca
IV - p. Kopczacki
SOBOTA – Róża VI św. Faustyny - p. Szaro + Róża XVIII
św. Weroniki - p. Lasek
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:

Maja Zuzanna Kudrańska
Dominic Oscar Wiater
Odeszli do Pana:
Józefa Skorupska
Adam Hałoń
Marianna Ciaś
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

28.10.2017 r. os. Kombatantów
bl. 7 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Gumińska. Ofiara: Storek. Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
30.10.2017 r. os. Kombatantów
bl. 7a m. 1-10. Sprzątali i ofiara:
Wysocka + Mateusz, Sawa +
Edyta + Natalia, Suchorzak. Razem – 25 zł na środki czystości
i kwiaty.
04.11.2017 r. os. Kombatantów
bl. 7a m. 11-25. Sprzątali i ofiara: Małysa, Strójwąs, Małysa,
Ogryzek. Razem – 50 zł na środki
czystości i kwiaty.
06.11.2017 r. os. Kombatantów
bl. 8 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Waszczuk, Łupina + Jakub. Razem – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
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 zapraszamy na Różaniec
z wypominkami.
2. Dziś obchodzi się dzień
solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Więcej
o tym problemie piszemy
w gazetce. Przed kościołem zbierana jest składka
na pomoc dla prześladowanych Kościołów.
3. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest specjalna
składka na inwestycje parafialne i na utrzymanie
kościoła.
4. Bardzo dziękujemy za
ofiary na Pomnik Pamięci
Narodowej.
5. W przedsionku kościoła
znajdują się jeszcze kartki
na wypominki.
6. Dyżur do sprzątania
kościoła 13 XI 17 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 9 m.
1-15 oraz 18 XI 17 (sobota
rano) os. Kombatantów
bl. 9 m. 16-25.
7. W tym roku reko-

Niedziela 12 XI

lekcje parafialne odbędą się w dniach 22-26
listopada, a wygłosi je
ks. dr Marcin Koperski.
Starajmy się zapewnić
sobie odpowiednią ilość
czasu.
8. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia już teraz prosimy, aby w blokach wybrać
osoby, które na początku
Adwentu rozniosą opłatki
świąteczne. Opłatki do
roznoszenia po domach
będzie można pobierać
w zakrystii w czasie rekolekcji parafialnych przed
odpustem.

+ Maria Mazur (11).

9:30

++ Zofia i Józef Szumscy.

11:00

++ Franciszek, Józefa Pelc.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Tadeusz (16).

18:00

+ Tadeusz Szyper od rodziny
Cich.
Poniedziałek 13 XI

7:00

1) + Tadeusz (17).
2) + Kurt Müller w 2 roczn.
śmierci o radość życia wiecznego.

18:00

1) + Maria Mazur (12).
2) + Jan Wierzbieniec w 10
roczn. śmierci.

7:00

1) + Tadeusz (18).
2) + Jan Rebuś w 16 roczn.
śmierci.

18:00

1) ++ Za zmarłych z rodzin
członkiń Róży św. Brygidy, za
zmarłe członkinie.
2) + Maria Mazur (13).

7:00

1) + Tadeusz (19).
2) ++ Marian i Jakub w kolejną
roczn. śmierci.

18:00

1) + Maria Mazur (14).
2) ++ Za zmarłych z rodzin
członkiń z Róży św. Łucji
i XII Boga Ojca.

7:00

1) + Tadeusz (20).
2) ++ Józefa, Edward i Zbigniew.

18:00

1) + Maria Mazur (15).
2) + Edward Boryło od córki
Agaty.

7:00

1 ) + Ta d e u s z P a n a s i u k
w 2 roczn. śmierci.
2) + Maria Mazur (16).
3) + Tadeusz (21).

18:00

1) + Magdalena o radość życia
wiecznego.
2) O zdrowie, błogosł. Boże
i opiekę MB dla członkiń Róży
św. Anny.

7:00

1) + Tadeusz (22).
2) O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla członkiń Róży
św. Barbary i ich rodzin.

18:00

1) + Maria Mazur (17).
2) + Tadeusz Szyper od rodziny
Kleniuk.

8:00

+ Janusz Kołodziej.

9:30

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i potrzebne łaski dla
Ryszarda z okazji 70 roczn.
urodzin.

11:00

+ Władysław Kowal w 10
roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Tadeusz (23).

18:00

+ Maria Mazur (18).

Wtorek 14 XI

Środa 15 XI

Czwartek 16 XI

Piątek 17 XI

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Wy d z i a ł P e d a g o g i c z n y
Akademi „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 prowa-

8:00

dzony 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”.

Sobota 18 XI

Niedziela 19 XI

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
14.11.15 – Paweł i Marzena B.
18.11.00 – Bogusław i Marzena H.
18.11.00 – Daniel i Teresa P.

w rocznicę śmierci:

12.11.85 – Michał Czerkas
12.11.86 – Aniela Płonka
15.11.88 – Franciszek Kuchta
12.11.90 – Michał Mularczyk
14.11.94 – Eustachiusz Sowa
14.11.94 – Zofia Pyrska-Surmiak

17.11.97 – Barbara Knapik
15.11.02 – Janina Pałysz
18.11.02 – Józef Metyk
18.11.03 – Julia Bednarska
14.11.07 – Jan Wierzbieniec
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
17.11.15 – Tadeusz Panasiuk
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