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14 września

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Święto to ma swoje początki
wraz narodzeniem się tradycji
odnalezienia relikwii krzyża
św., na którym umarł Chrystus.
Krzyż jest miejscem zwycięstwa Chrystusa. Z wysokości
Krzyża Jezus pociąga do siebie wszystkich grzeszników
i objawia im miłość Ojca, który
Go posłał.
Akceptacja Krzyża przejawia
się w spokojnej, milczącej
i opanowanej postawie wobec
życia. Człowiek, przyjmując
Krzyż, przyjmuje niepowodzenia, ma odwagę przyjąć siebie
takiego, jaki jest. Przyjęcie
Krzyża przynosi owoce wewnętrznej przemiany, dodaje
człowiekowi sił do owocnej
pokuty i nawrócenia. Krzyż
jest proklamacją życia, nadziei,
chrześcijańskiego optymizmu
i wolności. Zapowiada radość
Zmartwychwstania, której nie
stłumi już żadna ziemska moc
zła i nie zaciemni panowanie
grzechu. Cierpienie ludzkie
odniesione do cierpienia Jezusa zwiastuje radość wieczną,
nie odniesione do Niego staje
się rozpaczą, która nigdy się
nie skończy. Krzyż demaskuje
wszelką pozorną radość. Krzyż
jest znakiem Miłości, która

choć nie jest kochana, nie zna
granic. Krzyż nie jest tylko
symbolem zmartwychwstania
i życia wiecznego, ale również
życia doczesnego. Jak każdy
człowiek jest inny, tak też każdy
nosi inny krzyż i każdy podąża
inną drogą krzyżową. Każdy
również powołany jest w inny

sposób do niesienia krzyża.
Jedni czynią to samemu, inni
z czyjąś pomocą, inni jako
Szymon Cyrenejczyk powołani
zostali do pomocy w dźwiganiu
krzyża innych. W końcu Krzyż
jest symbolem pojednania.
Jego pionowa część łączy ludzi
z Bogiem, a pozioma ludzi między sobą. Krzyż jest nadzieją

Rekoronacja Cudownej
Figury Matki Bożej Bolesnej

I CZYTANIE: Mdr 9,13-18b
Prawdziwa mądrość

- jest kotwicą wiary i życia. To
nadzieja daje nam siły. Krzyż
przypomina nam o życiu, zmartwychwstaniu, zwycięstwie
wiary i jedności.

REFREN PSALMU: Panie, Ty
zawsze byłeś nam ucieczką.

Krzyż powinien towarzyszyć
nam w naszym życiu. Dlatego wieszamy go w naszych
domach, szkołach i miejscach
pracy, by był dla nas ostoją
i wsparciem. Zawsze kiedy wydaje się nam, że nie podołamy
już dalszym zmaganiom, że
jesteśmy zbyt słabi, aby podnieść się kolejny raz po upadku,
wtedy powinniśmy spojrzeć na
krzyż. Nie ochroni nas on przed
wszystkimi nieszczęściami
i trudnościami, ale da nam siły
na ich pokonanie. Czyniąc znak
krzyża przed modlitwą - prosimy, aby nasze myśli i wola
zjednoczyły się z Bogiem; po
niej - by przetrwało w nas to,
czym Bóg nas obdarzył; w obliczu pokusy i niebezpieczeństwa
- aby nas umacniał i ochraniał.
Gdy otrzymujemy błogosławieństwo krzyżem - by pełnia
życia w nas wstąpiła; wchodząc do kościoła - na pamiątkę
chrztu; podczas pokropienia
wodą - jako najkrótsze wyznanie wiary. Krzyż towarzyszy
nam nieustannie...

EWANGELIA: Łk 14,25-33

XIII Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński
w naszej parafii

II CZYTANIE: Flm 9b-10.12-17
Wszyscy są braćmi

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie
może być uczniem Jezusa

...Kto nie nosi swego krzyża,
a idzie za Mną, ten nie może
być moim uczniem. Bo któż
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie
oblicza wydatków, czy ma na
wykończenie? Inaczej gdyby
założył fundament, a nie
zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby
drwić z niego: »Ten człowiek
zaczął budować, a nie zdołał
wykończyć«...
...Tak więc nikt z was, kto nie
wyrzeka się wszystkiego, co
posiada, nie może być moim
uczniem”.
Kalendarz wydarzeń

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

PKS Kolping Frac Jarosław
-

KS Dekorglass Działdowo

21.IX. g. 10.00
Helusz
Spotkanie sympatyków
Dzieła Biblijnego

28.IX. g. 16.00

15 września godz. 11.00

Uroczysta Msza św. na Jarosławskim Rynku
Przewodniczy Abp Tadeusz Gocłowski

9 września około godz. 10.30

Hołd przy Pomniku Katyńsko-Smoleńskim

XX Festiwal Piosenki
Religijnej - Przemyśl 2013
Zamek Kazimierzowski
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Opieka duchowa nad wspólnotami Z postumentem lepiej...
Ks. Krzysztof Majder jest opiekunem następujących
grup:
* Kręgi: I św. Wojciecha, II św. Marka, III św. Zofii,
IV św. Franciszka i Hiacynty.

Firma z Przeworska przygotowała solidny
granitowy postument, który
sprawił że pomnik bł. Jana
Pawła II nabrał
większego blasku. Dziękujemy za ofiary na
ten cel.

Ks. Dariusz Styrna jest opiekunem następujących
grup:
* Koło Misyjne, * Bractwo Najświętszego Sakramentu,
* Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, * Wspólnota
Biblijna.
Ks. Grzegorz Gładysz jest opiekunem następujących
grup:
* Chór parafialny, * KSM + zespół muzyczny,
* Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, * Dzieło
Pomocy Duszom Czyśćcowym, * Dzieło Pomocy
Powołaniom.
Ks. Mateusz Berdechowski jest opiekunem następujących grup:
* Kręgi: VI św. Piotra, VII św. Jana Vianney’a,
* Oaza dziecięca i młodzieżowa, * Wspólnota
niepełnosprawnych „Samarytanin”, * Ministranci
i Lektorzy, * kandydaci na ministrantów.

Spotkania formacyjne
dla młodzieży z gimnazjum przed bierzmowaniem

Nabór do chóru Gospel
Jeśli bliskie jest Ci przesłanie psalmów,
hymnów Uwielbienia i nie tylko...
a także lubisz śpiewać to PRZYJDŹ!
Nie musisz znać nut! Wszystkiego Cię nauczymy!
Wystarczy trochę chęci i zaangażowania...
Serdecznie zapraszamy na przesłuchania, które odbędą się 17 i 20
września w godz. 18.30 - 21.00 w studio muzycznym w podziemiach
kościoła Chrystusa Króla w Jarosławiu.
mgr Iwona Kolasa-Kułak

Nowe piękne tablice
Dotychczasowe ruchome
tablice w pobliżu pomnika
bł. Jana Pawła II nie stanowiły dobrego otoczenia do
tak pięknej i ważnej figury.
Dlatego nowe profesjonalne
tablice stanęły w nowym
odpowiednim miejscu.

- I czwartek miesiąca - klasy I,
- III czwartek miesiąca - klasy II,
- IV czwartek miesiąca - klasy III.
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. wieczorną, a po jej
zakończeniu spotkania formacyjne odbywają się w Kaplicy
Miłosierdzia Bożego.

Przedszkole poświęcone

Policja przestrzega
sób sugerujący, że będzie
odbywać się w nim wesele,
obserwują go dotąd, aż potwierdzą wyjazd pary młodej.
Następnie w porze wieczorowo nocnej ponownie obserwują wytypowane domy
i kiedy zauważą, że para młoda
przyjeżdża się przebrać, po
ich odjeździe włamują się do
niego. Celem zaboru sprawców są w większości koperty
Wydział Kryminalny infor- z prezentami, lub znaleziona
muje, że w miesiącu sierpniu biżuteria i gotówka.
i wrześniu br na terenie woj.
podkarpackiego odnotowano
8 włamań do domów metodą na
tzw. weselnika. Metoda polega
na tym, że sprawcy włamań
w soboty przejeżdżają przez
kilka wiosek obserwując domy.
W przypadku zauważenia
domu udekorowanego w spo-

Przedszkole nr 10 na Osiedlu Kombatantów

Miejskie Przedszkole nr 10
w Jarosławiu funkcjonuje od
roku 1978. Od 2013 r. będzie
funkcjonowało w nowym super
nowoczesnym budynku, który
poświęcił ks. prałat Andrzej
Surowiec. Dysponuje 4 salami
dydaktycznymi wyposażonymi w kolorowe mebelki i zabawki na 100 miejsc dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Są
też dwie sale żłobkowe, które
pomieszczą 30 dzieci. Nowością jest oddział żłobkowy
dla dzieci od 6 miesiąca życia
do 1 roku życia. Znajduje się
również piękna sala wielo-

funkcyjna, która umożliwia
organizowanie wiele uroczystości okolicznościowych,
zabaw ruchowych a nawet
projekcję filmów i bajek. Posiada gabinet logopedyczny
do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających wsparcia. Przedszkole
wyposażone jest w wysokiej
jakości sprzęt multimedialny.
Nauczyciele i pracownicy
mają zapewnione bardzo dobre
warunki socjalne. Jest też nowoczesne zaplecze kuchenne,
wyposażone w nowoczesny
sprzęt gastronomiczny.

Chrystus Królem
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Świetlica „U KOLPINGA”

Zapisy do świetlicy

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Maria Mielniczek, Monika Trąd.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka.
Radca prawny: Maria Drabik.

Największym zainteresowaniem cieszyły się sekcje: judo, taneczna i teatralna.

Tenis stołowy
Sukces na wyjeździe

10 września inauguracja u nas

Superliga

W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących
sekcjach:
*s. taneczna:
H. Mól
*s. komputerowa:
S. Durski
*s. teatralna:
ks. M. Berdechowski
*s. modelarska:
J. Kruk
*s. plastyczna:
W. Kruk
*s. judo:
ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:
B. Czerep
*s. fotograficzna:
ks. G. Gładysz
*s. miłośników przyrody:
ks. D. Styrna
*s. krótkofalarska:
T. Mazur

czwartek 15.00 - 17.00;
KCK;
poniedziałek 16.10 - 17.00;
sala komputerowa;
środa 16.30 - 17.30;
scena KCK;
wtorek 16.00;
pracownia modelarska;
wtorek 15.30;
sala plastyczna;
poniedzialek, wtorek, środa 15.00 - 17.30;
KCK;
codziennie 12.00 - 14.45;
KCK;
druga i czwarta sobota miesiąca 16.00;
sala oazowa;
środa 16.00 - 17.00;
sala rycerska;
czwartek 17.00;
sala oazowa;

Zapraszamy do kibicowania! Na dobry początek...

Poltarex Pogoń Lębork - PKS Kolping Frac Jarosław 2 : 3

atrakcyjna wycieczka dla dzieci

Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Evgueni Chtchetinine - 1, Vitali Nekhviadovich - 1.
Bartosz Such - Wang Zeng Yi 3:1; Jakub Perek - Evgueni Chtchetinine 3:2; Marek Prądzinski
- Vitali Nekhviadovich 1:3; Bartosz Such - Evgueni Chtchetinine 2:3; Jakub Perek - Wang
Zeng Yi 0:3

Początek wtorkowego pojedynku w hali przy ulicy Piotra
Skargi nie zapowiadał końcowej klęski miejscowych. Mecz
doskonale dla lęborczan otworzył powracający do drużyny
Bartosz Such. Były indywidualny mistrz Polski w czterech
setach pokonał asa gości - Wang
Zeng Yi.
Prowadzenie gospodarzy dość
nieoczekiwanie podwyższył Jakub Perek. 27-letni tenisista stołowy pokonał sprowadzonego
w przerwie letniej do Jarosławia
Evgueni Chtchetinine’a 3:2.
Sygnał do walki jarosławianom
dał Vitali Nekhviadovich. - „Vitalik” dał nie tylko jeden punkt,
ale i szansę na odwrócenie
losów tego pojedynku.
Goście poszli za ciosem i już
w kolejnej partii swoje pierwsze

zwycięstwo we Wschodzący
Białystok Superlidze zanotował
Chtchetinine. Zawodnik Kolpinga Frac po zaciętym spotkaniu ograł Bartosza Sucha 3:2,
mimo że przegrywał już 0:2.
Pierwszy w sezonie triumf
brązowych medalistów drużynowych mistrzostw Polski 13 września o godz. 14.30 dzieci ze świetlicy jadą nad zalew do Radymna. Powrót
przypieczętował Wang Zeng ok. godz. 18.00.
Yi. Jedyny Polak w składzie
zespołu z Podkarpacia nie miał Dyżury w kuchni
większych problemów z pokonaniem leworęcznego Jakuba Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Perka, oddając swojemu prze9 IX
10 IX
11 IX
12 IX
13 IX
ciwnikowi zaledwie 11 punkE. Waszczuk
N. Przyczyna
Inauguracja
tów w trzech setach.
K. Bożyk
Kluczem do zwycięstwa ekipy z Jarosławia okazała się
wyrównana gra wszystkich
10 września godz. 16.00 KCK
zawodników.
www.superliga.com.pl

Inauguracja świetlicy „U Kolpinga”
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Zbiórka na tacę

Niedziela 8 IX 13 GRUPA I
Niedziela 15 IX 13 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VIII św. Zofii
- p. Drewniak, Róża Boga Ojca
II - p. Chomik
PONIEDZIAŁEK – Róża męska
I św. Józefa - p. Zięba + Róża
V męska św. Piotra - p. Przepłata
WTOREK – Róża męska II św.
Antoniego - p. Brodowicz
+ Róża IV św. Benedykta p. Chomik + Róża Boga Ojca
I - p. Brodowicz
ŚRODA – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże młodzieżowe i dziecięce + Róża
Boga Ojca V –D. Rzepka
CZWARTEK – Wspólnota Biblioteki
PIĄTEK – Róża żeńska I św. Teresy - p. Dzierża + Róża XIV św.
Elżbiety - p. Balawender
SOBOTA – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Waszczuk
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

31.08.2013 r. os. Słoneczne bl.
9 m. 17-32. Sprzątali i ofiara:
Chmura, Czarniecka, Doszak,
Plasło, Twardowska, Dąbrowska,
Sobczak. Razem – 80 zł na środki
czystości i kwiaty.
02.09.2013 r. os. 1000-lecia bl. 1
m. 1-18. Sprzątali i ofiara: Liberkowska – 10 zł na środki czystości
i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Tomasz PROCHASKA
s. Stanisława i Krystyny
zam. Jarosław, Sikorskiego
Ewa HALEJCIO
c. Edwarda i Ireny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Kamil Gerard DZIUKIEWICZ
s. Andrzeja i Małgorzaty
zam. Jarosław, os. Pułaskiego
Bożena OPOKA
c. Jana i Danuty
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Łukasz Piotr BUKSA
s. Bogusława i Eugenii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Justyna Joanna GILARSKA
c. Jana i Danuty
zam. Jarosław, ul. Legionów

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Dziś w drugą niedzielę miesiąca przez cały dzień jest u nas
w kościele specjalna składka w kopertach z adresami na utrzymanie
naszego kościoła.
3. W dniu jutrzejszym nasza parafia będzie gościć uczestników
XIII słynnego Międzynarodowego
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. W poniedziałek między godz.
10.00 a 11.00 przyjedzie około
80 motocykli, uczestnicy złożą
kwiaty, zapalą znicze – pomodlą
się, a po posiłku w KCK udadzą
się w dalszą drogę do Krakowa.
Zapraszamy do towarzyszenia tej
uroczystości; a gdyby ktoś chciał
pomóc przy przygotowaniu lub
wydawaniu posiłku to prosimy
o osobisty kontakt z ks. Prałatem.
Można np. upiec dla motocyklistów jakieś dobre ciasto.
4. 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.
5. W poniedziałek 9 września po
wieczornej Mszy św. będzie spotkanie dla rodziców uczniów kl.
I Gimnazjum rozpoczynających
formację przed bierzmowaniem.
6. Wyjątkowo w tym miesiącu
spotkanie formacyjne dla kl. I
Gimnazjum w najbliższy czwartek
12 września po wieczornej Mszy
św. w Kaplicy Miłosierdzia Bożego. Terminy pozostałych spotkań
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umieszczone są w gazetce.
7. Również w poniedziałek jest
pierwsze i bardzo ważne spotkanie
organizacyjne rodziców dzieci
z klasy trzeciej, które w tym roku
przygotowywane są do I Komunii
św. U nas jak zwykle I Komunia
św. będzie w drugą niedzielę maja.
Serdecznie zapraszamy rodziców
dzieci pierwszokomunijnych jutro
po Mszy św. wieczornej do sali
lustrzanej.
8. Komenda Wojewódzka Policji
przestrzega przed złodziejami,
którzy w ostatnim czasie ośmiokrotnie włamali się przy okazji ślubu i okradli domy młodej
pary zabierając koperty, biżuterię
i weselne prezenty – jest to metoda na tzw. weselnika. Szczegóły
w gazetce.
9. W czwartek 12 września po
Mszy św. wieczornej będzie spotkanie Wspólnoty Biblioteki.
10. Dyżur do sprzątania kościoła
9 IX 13 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 3 m. 1-18 oraz
14 IX 13 (piątek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 4 m. 1-26.
11. Bardzo dziękujemy za ofiary
złożone w ostatnim czasie na
pomnik bł. Jana Pawła II. W minionym tygodniu figura bł. Jana
Pawła II stanęła na granitowym
cokole, który będzie nas kosztował
dodatkowe 1500 zł.
12. Aby zlikwidować brzydkie
otoczenie tablic koło pomnika,
zakupiliśmy i zamontowaliśmy
piękne nowe tablice w innym
miejscu. Do zapłaty pozostało nam
około 5300 zł.
13. Z inicjatywy znanej wokalistki
i skrzypaczki przy naszym kościele będzie podejmowana próba
utworzenia chóru w stylu Gospel.
Serdecznie zapraszamy młodzież
na przesłuchania w dniach 17
i 20 września w studio muzycznym
pod naszym kościołem. Szczegóły
w gazetce.

8:00

+ Władysław.

9:15

+ Franciszek Jakieła (8).

11:00

+ Jan Stopa (7).

12:15

Dziękczynna w 40 roczn. sakramentu małżeństwa Marii
i Zygmunta z prośbą o potrzebne
łaski Boże dla nich i Rodziny.

16:00

++ Maria, Dominik Knap.

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Jan Stopa (8).
2) + Kazimierz Kamiński - int.
Róży św. Józefa.

18:00

1) + Franciszek Jakieła (9).
2) + Jan Stopa - od małżonki Krystyny (w dniu urodzin Jana).

7:00

1) + Jan Stopa (9).
2) Dziękczynna z prośbą o Bożą
opiekę i błogosł.

18:00

1) + Franciszek Jakieła (10).
2) + Janina Kalińska w 12 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Jan Stopa (10).
2) + Jerzy w 6 roczn. śmierci.

18:00

1) + Franciszek Jakieła (11).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Beaty i Krzysztofa w 10 roczn. ślubu.

7:00

1) + Jan Stopa (11).
2) + Franciszek.

18:00

1) + Bożena Pięknik z domu
Florek - w 1 roczn. śmierci.
2) + Franciszek Jakieła (12).

7:00

1) + Jan Stopa (12).
2) + Emilia Brzezińska w 2
roczn. śmierci.

18:00

1) + Franciszek Jakieła (13).
2) O zdrowie i Boże błogosł. dla
Agnieszki - o szczęśliwy przeszczep nerki oraz o łaski i dary
w 10 roczn. ślubu dla niej i jej
męża Radosława i dziecka.

7:00

1) + Jan Stopa (13).
2) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB dla członkiń
i ich Rodzin z Róży św. Marii
oraz za zmarłą Józefę Jucha.

18:00

1) + Franciszek Jakieła (14).
2) + Krzysztof Pawlak.

8:00

+ Franciszek Jakieła (15).

9:30

++ Maria, Jan, Maria, Piotr,
Karolina z Rodziny Rokosz.

11:00

+ Jan Stopa (14).

12:15

+ Kazimierz Kamiński - int. brata
i bratowej.

16:00

+ Zdzisław Welc - int. od sąsiadów os. Tysiąclecia bl. 5.

18:00

Za parafian.

Poniedziałek 9 IX

Wtorek 10 IX

Środa 11 IX

Czwartek 12 IX

Piątek 13 IX

Sobota 14 IX

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

w rocznicę śmierci:

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.
13.09.03 – Radosław i Agnieszka J.
13.09.08 – Rafał i Anna B.
13.09.08 – Łukasz i Katarzyna P.
14.09.02 – Bogusław i Agnieszka B.

10.09.86 – Stanisław Łyczkowski
10.09.92 – Marian Wójcik
10.09.94 – Magdalena Korzeń
10.09.94 – Urszula Lasek
13.09.98 – Jan Wnuk
11.09.02 – Anna Wybierała
13.09.03 – Mieczysław Magdziak
13.09.05 – Franciszek Kiełt
08.09.06 – Zofia Bruder
12.09.06 – Maria Bąk
08.09.10 – Aniela Sokołowska
13.09.11 – Jan Wardyga
13.09.11 – Bronisław Dzik

Niedziela 15 IX

