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XVIII Piesza Pielgrzymka
z Jarosławia do Jodłówki
6 września 2014 r.
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Fotokronika
Koncert o pokój na świecie

Atsuko
Ogawa

Rolf
Bartkiewicz

Jin Matsuno

Wystawa bonsai z udziałem Radcy
Ambasady Japonii Hiroshi Matsumoto

Koronacja Matki Bożej Śnieżnej

Procesja z Kolegiaty na Rynek
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Abp J. Michalik, Abp W. Depo, Abp E. Nowak

Abp Józef Michalik

Ołtarz polowy na Rynku

2 sierpnia 2014 r.
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Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2

014

Święto Wniebowzięcia MB
33 roczn. powstania Parafii

Przewodniczy ks. prałat ppłk rez. Andrzej Surowiec.
Słowo Boże wygłosił ks. mjr Tomasz Skupień.

Nowy sztandar dla jarosławskiej Policji
1 sierpnia 2014

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kolegiacie, której przewodniczył Abp Józef Michalik.

Ks. Prałat
Andrzej Surowiec
święci nowy sztandar Policji
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Oświadczenie Przewodniczącego KEP
31 lipca 2014 w Rzeczypospolitej Polskiej
r.
zachowują bezstronność
w sprawach przekonań reZ Minister- ligijnych, światopoglądostwa Eduka- wych i filozoficznych...”).
cji Narodo- W myśl tego przepisu orgawej dochodzą ny administracji państwowej
ostatnio wezwania do za- mają być bezstronne wobec
chowania neutralności światopoglądu nauczycieli,
w szkołach. Nauczyciel, rodziców i dzieci, a więc nie
który nie zachowuje neutral- mogą narzucać im własnego
ności, łamie prawo – grozi światopoglądu.
pani minister. Jej zdaniem
nauczyciel, który podpi- W tej sprawie zabrała głos
sałby Deklarację Wiary Rada Społeczna przy Ari będzie się stosował do cybiskupie Poznańskim
przepisów w niej zawar- (10.12.2010). Zwraca ona
tych, powinien się liczyć uwagę na to, że dzisiaj źródz reakcją dyrektora szko- łem wielu nieporozumień
ły, organu prowadzącego jest teoretycznie poprawna
i wojewody, który uruchomi zasada aksjologicznej bezpostępowanie dyscyplinarne stronności (neutralności)
wobec takiego nauczyciela; państwa. Postanowienie
nauczyciel, który podpisałby Deklarację Wiary,
łamałby Konstytucję, która
mówi, że wszyscy obywatele mają takie same prawa
i obowiązki bez względu
na wyznanie i światopogląd, oraz przepisy Karty
Nauczyciela. Pani minister
przywołała artykuł 6. Karty,
w którym zapisano, że „nauczyciel obowiązany jest
[…] kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu
Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospo- Konstytucji RP, art. 25 ust.
litej Polskiej, w atmosferze 2 pozornie brzmi bardzo
wolności sumienia i szacun- przekonująco. Ma jednak
ku dla każdego człowieka poważną wadę: jest niemożoraz dbać o kształtowanie liwy do spełnienia. Stanowi
u uczniów postaw mo- pustą deklarację. Władze
ralnych i obywatelskich publiczne nie mogą bowiem
zgodnie z ideą demokracji, uchylać się od zajmowania
pokoju i przyjaźni między stanowiska w sprawach
ludźmi różnych narodów, o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla życia
ras i światopoglądów”.
poszczególnych osób, ale
a. W odpowiedzi na te groź- także dla wspólnot, które
by pragnę zauważyć, że tworzą lub w których żyją
w Konstytucji RP nie ist- obywatele. Chodzi tu o już
nieje sformułowanie „neu- obowiązujące, czy dopietralność światopoglądowa”. ro proponowane regulaKonstytucja mówi natomiast cje prawne dotyczące np.
o bezstronności religijnej ochrony życia, związków
i światopoglądowej władzy homoseksualnych, życia ropublicznej i państwowej dzinnego, treści programów
(Konstytucja RP, art. 25 szkolnych, wielu spraw
ust. 2: „...Władze publiczne związanych z etyką, su-

mieniem, religią itd. Gdyby
w sprawach nauczania religii Państwo miało być
rzeczywiście bezstronne,
to nie powinno się tymi
sprawami w ogóle zajmować (np. zakazywać, czy
nakazywać czegokolwiek
w tym zakresie). Jest to jednak niemożliwe. Wymagają
tego różne względy organizacyjne, finansowe, ale
przede wszystkim ideowe,
wynikające z woli zainteresowanych.
Każde stanowisko wynika
z jakiegoś światopoglądu
i ma konsekwencje w sferze
światopoglądowej. Państwo
wkraczając na te obszary
nigdy nie jest bezstronne.
Musi bowiem oprzeć się na

określonym światopoglądzie. W naszym kręgu kulturowym, w tym zwłaszcza
w Polsce, najczęściej ma
do wyboru albo światopogląd materialistyczny (ateistyczny), albo światopogląd
oparty na chrześcijaństwie.
Innej możliwości w praktyce nie ma. Dotyczy to
większości najważniejszych
problemów związanych
z przekonaniami religijnymi, światopoglądowymi
i filozoficznymi obywateli,
które każde państwo zmuszone jest jakoś regulować
prawnie. Jeżeli np. państwo
obejmuje ochroną prawną
cały proces ludzkiego życia,
albo legalizuje przerywanie
dokończenie na str. 6

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Jr 20,7–9
Prorok poddany próbie

REFREN PSALMU: Ciebie, mój
Boże, pragnie moja dusza.
II CZYTANIE: Rz 12,1–2
Rozumna służba Boża

EWANGELIA: Mt 16,21–27

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
się zaprze samego siebie

Jezus zaczął wskazywać
swoim uczniom na to, że
musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych
i arcykapłanów, i uczonych
w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok
i począł robić Mu wyrzuty:
„Panie, niech Cię Bóg broni!
Nie przyjdzie to nigdy na
Ciebie”. Lecz On odwrócił się
i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi
z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co
Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniów: „Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci
swe życie z mego powodu,
znajdzie je. Cóż bowiem za
korzyść odniesie człowiek,
choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek
w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy
przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi,
i wtedy odda każdemu według
jego postępowania”.
Kalendarz wydarzeń

8-11. IX. KCK
g. 16.00 - 17.30
Zapisy do świetlicy
„U Kolpinga”

6. IX. g. 6.30
Piesza Pielgrzymka
do Jodłówki

27. IX. g. 16.00
Festiwal Piosenki
Religijnej w Przemyślu

Chrystus Królem

Oświadczenie Przewodni- wolność sumienia, powieczącego KEP
dział do swoich poddanych:
„Nie jestem panem waszych
dokończenie ze str. 5
sumień”. Była to polska
tego życia w arbitralnie odpowiedź na nowinki ideookreślanym przez siebie logii zwanej: „czyja władza,
momencie, sytuacji ekono- tego religia”.
micznej, czy zdrowotnej
lub pozostawia osobom Człowieka „nie wolno więc
trzecim decyzję o życiu zmuszać, aby postępował
innych, to nie można na- wbrew swojemu sumiezywać tego bezstronnością niu. Ale nie wolno mu też
prawodawcy. Prawodawca przeszkadzać w postępomoże jedynie zastępować waniu zgodnie z własnym
rozwiązania oparte na jed- sumieniem, zwłaszcza
nym światopoglądzie regu- w dziedzinie religijnej” (Dilacjami zgodnymi z innym gnitatis humanae, 3). Każdy
światopoglądem. Musi jed- z nas ma sumienie, aby
nak zawsze stanąć po stronie działać zgodnie z prawym
określonych poglądów.
sumieniem, czyniąc dobro
i unikając zła. Sumienie
b. To właśnie jest źródłem moralne wymaga umiejętkonfliktów sumienia u lu- ności słuchania głosu prawdzi prawych. Bo chociaż dy, bycia posłusznym jego
większość zgadza się co do
świeckiego charakteru państwa, co do tego, że państwo
powinno mieć charakter
świecki, to jednak niektórzy utożsamiają świeckość
z laicyzmem, który postuluje zamknięcie religii
w sferze życia prywatnego
jednostki, co w praktyce
oznacza czynną ateizację.
Zasada świeckości państwa
powinna być rozumiana
jedynie w ten sposób, że
władze publiczne nie będą
narzucały obywatelom wyznawania określonej religii
lub ideologii. Świeckość
państwa nie polega zatem wskazówkom. Prawdziwa
na usuwaniu krzyży z prze- wartość życia jednostki oraz
strzeni publicznej lub reli- życia społecznego zależy od
gii ze szkół, ale raczej na prawego sumienia każdego
dbaniu o to, aby nie było człowieka, od zdolności
dyskryminacji z powodu każdego i wszystkich do
światopoglądu.
rozpoznania dobra, oddzielenia go od zła i cierpliwego
W spotkaniu z laicyzmem starania się, aby je realizoczłowiek ma zawsze prawo wać. Wierność sumieniu,
działać zgodnie z sumie- mimo wielkich nacisków
niem i wolnością, by oso- otoczenia, kształtuje ludzi
biście podejmować decyzje dużego formatu. „Jeśli sumoralne. Nie jest to nowa mienie – zgodnie z przezasada. Król wywodzący ważającym dziś myśleniem
się z dynastii Jagiellonów, spycha się wraz z religią
Zygmunt II August, gdy i moralnością do sfery tego,
w Europie wprowadzono co subiektywne – na kryzys
prawa zniewalające swo- Zachodu nie ma lekarstwa,
bodę religijną oraz łamano a Europa skazana jest na

regres. Jeśli jednak sumienie
odkrywa się na nowo jako
miejsce słuchania prawdy
i dobra, odpowiedzialności
przed Bogiem i braćmi w
człowieczeństwie, która
jest siłą przeciw wszelkiej
dyktaturze, to wówczas
jest nadzieja na przyszłość”
(Benedykt XVI, Zgrzeb,
5.06.2011).

że jest prawem człowieka,
powinno być uznawane
i chronione przez prawo
cywilne: „Kto powołuje
się na sprzeciw sumienia,
nie może być narażony nie
tylko na sankcje karne, ale
także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne,
dyscyplinarne, materialne
czy zawodowe” (KNSK,
399; Jan Paweł II, Encyklika
Gdy dochodzi do konfliktu Evangelium vitae, 74).
między dobrze uformowanym sumieniem a prawem Stanowczym nakazem sustanowionym, obywatel ma mienia jest nie podejmowazawsze prawo do sprzeciwu nie formalnego współudziasumienia. „Obywatel nie jest łu [kolaboracji formalnej]
zobowiązany w sumieniu do w tych praktykach, które
przestrzegania zarządzeń co prawda zostały dopuszwładz cywilnych, jeżeli są czone przez prawodawstwo
one sprzeczne z wymogami cywilne, ale są sprzeczne
porządku moralnego, z pod- z prawem Bożym. Takiego
stawowymi prawami osób współdziałania nie wolno
nigdy usprawiedliwiać, ani
powołując się na poszanowanie wolności innych
ludzi, ani też opierając się
na fakcie, że prawo cywilne
je przewiduje i nakazuje.
Nikt nie może się uchylić
od odpowiedzialności moralnej za popełnione przez
siebie czyny (por. Rz 2,6;
14,12)”.

lub wskazaniami Ewangelii
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 2242).
Niesprawiedliwe prawa
stawiają ludzi moralnie prawych w obliczu dramatycznych problemów sumienia:
gdy wymaga się od nich
współpracy [kolaboracji]
w działaniach moralnie
złych, mają oni obowiązek odmówić uczestnictwa
w tych działaniach (Jan
Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 73). Odmowa ta
jest nie tylko obowiązkiem
moralnym, lecz także podstawowym prawem człowieka, które właśnie dlatego,

Gdyby więc ministerstwo
zmierzało w tym kierunku,
by pod pozorem bezstronności szkoły wprowadzać do
niej skrajnie ideologiczne
programy nauczania, stojące
w sprzeczności z godnością
człowieka, z Konstytucją
(art. 48 i 53), zdrowym rozsądkiem i przekonaniami rodziców oraz ignorując to, że
ani społeczeństwo, ani państwo nie powinny zmuszać
nikogo do działania wbrew
jego sumieniu ani zabraniać
zgodnego z nim działania,
to istotnie samo przyczynia
się do tworzenia realnych
przesłanek do niepokojów
w szkole.
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański,
przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski
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Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 16 lipca 2014 r.
Od pewnego czasu jesteśmy
w Polsce uczestnikami publicznej debaty na temat klauzuli sumienia, a także odmowy aborcji nieuleczalnie
chorego poczętego in vitro
dziecka oraz konsekwencji
prawnych wobec lekarza
odmawiającego aborcji.
W obliczu tej głośnej dyskusji warto przywołać kilka podstawowych zasad
zawartych w nauczaniu
św. Jana Pawła II. Należy
to uczynić tym bardziej, że
wielu przedstawicieli życia
publicznego, zwłaszcza politycznego, wyrażało swój
hołd dla Papieża.
Św. Jan Paweł II jednoznacznie potępił odbieranie życia niewinnej istocie
ludzkiej poprzez aborcję:
„oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to
znaczy zamierzone jako cel
czy jako środek, jest zawsze
poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej
istoty ludzkiej. [...] Żadna
okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy
nie będą mogły uczynić
godziwym aktu, który sam
w sobie jest niegodziwy,
ponieważ sprzeciwia się
Prawu Bożemu, zapisanemu
w sercu każdego człowieka,
poznawalnemu przez sam
rozum i głoszonemu przez
Kościół” (EV 62).
W encyklice „Evangelium
vitae”, Papież świadom
obecności chrześcijan
w świecie pluralistycznym,
świadom autonomii państwa i Kościoła, świadom
pluralizmu wartości – podkreślił dobitnie: „Nie ulega
wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego jest inne niż
prawa moralnego, a zakres
jego oddziaływania węższy.

Jednak w żadnej dziedzinie
życia prawo cywilne nie
może zastąpić sumienia
ani narzucać norm, które
przekraczają jego kompetencje” (EV 71). Rozwijając
tę myśl, skrytykował ustawy
dopuszczające w jakichkolwiek okolicznościach odbieranie życia nienarodzonym: „Przerywanie ciąży
i eutanazja są […] zbrodniami, których żadna ludzka
ustawa nie może uznać za
dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są
w żaden sposób wiążące dla

wiedzialnych za tę zbrodnię.
W tym kontekście pisał
o współdziałaniu w złu,
które „ma miejsce wówczas,
gdy dokonany czyn – już to
z samej swej natury, już to
ze względu na określony
kontekst kształtujących go
okoliczności – ma charakter
bezpośredniego uczestnictwa w działaniu przeciwko
niewinnemu życiu ludzkiemu albo też wyraża poparcie
dla niemoralnej intencji
głównego sprawcy” (EV
74). Powyższe wskazania
doktrynalne św. Jana Pawła

sumienia, ale stawiają wręcz
człowieka wobec poważnej
i konkretnej powinności
przeciwstawienia się im
poprzez sprzeciw sumienia”
(EV 73).

II jednoznacznie określają
główne tematy podejmowanych dyskusji – absolutne zło aborcji, powinność
sprzeciwu sumienia wobec
niegodziwego prawa cywilnego, zakaz dyskryminacji
ze względu na sprzeciw
sumienia, jak również problem współdziałania w złu,
które może się dokonywać
poprzez „poparcie dla niemoralnej intencji głównego
sprawcy [zła]”.

W kontekście decyzji administracyjnych, które dotykają prof. Bogdana Chazana,
odmawiającego aborcji dyrektora kliniki, warto przypomnieć podkreślenie rangi
owej powinności sumienia
i jej konsekwencji: „Kto
powołuje się na sprzeciw
sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje
karne, ale także na żadne
inne ujemne konsekwencje
prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (EV
74). Św. Jan Paweł II jednoznacznie oceniał zło aborcji,
ale nigdy nie potępiał kobiety – matki, przywoływał
natomiast kręgi współodpo-

Są to zasady, które określa
Kościół katolicki w swoim nauczaniu urzędowym.
Mogą one być i są – jak
pokazuje to aktualna rzeczywistość – ignorowane przez
część środowisk politycznych i medialnych. Często
pojawiają się w debacie
głosy, które domagają się
bezwzględnego respektowania niemoralnych praw

jednych, zabraniając jednocześnie szacunku dla głosu
prawego sumienia. Warto
ponownie w tym miejscu
przywołać słowa encykliki
św. Jana Pawła II: „można
zaobserwować dwie tendencje, na pozór diametralnie
sprzeczne. Z jednej strony
pojedyncze osoby roszczą
sobie prawo do całkowitej
autonomii moralnego wyboru i żądają od państwa,
aby nie opowiadało się po
stronie żadnej określonej
koncepcji etycznej i nie
narzucało jej innym […].
Z drugiej strony uważa się,
że szacunek dla wolności
wyboru innych wymaga,
aby w sprawowaniu funkcji
publicznych i zawodowych
nikt nie kierował się własnymi przekonaniami, ale
każdy starał się spełniać
wszelkie żądania obywateli,
uznawane i gwarantowane przez ustawy prawne,
przyjmując jako jedyne
kryterium moralne w wypełnianiu swoich funkcji
to, co zostało określone
w tychże ustawach. W ten
sposób odpowiedzialność
osoby zostaje powierzona
prawu cywilnemu, co oznacza rezygnację z własnego sumienia przynajmniej
w sferze działalności publicznej” (EV 69).
Kościół w Polsce jest szczególnie zobowiązany do
wiernego przestrzegania
dziedzictwa św. Jana Pawła
II. Nie można pogodzić tego
nauczania z działaniami
„kultury śmierci” dokonywanymi wprost lub przez
czynne współdziałanie, ale
także przez popieranie intencji sprawców zła, czy
też dyskryminowanie osób
broniących Ewangelii życia. To stwierdzenie dotyczy każdego człowieka bez
wyjątku. Ewangelia życia
wyrasta bowiem w swodokończenie na str. 8

Chrystus Królem

Oświadczenie Prezydium dego człowieka.
Konferencji Episkopatu
Nasz szacunek należy się
Polski
tym, którzy mocą prawedokończenie ze str. 7
go sumienia przypominają
ich fundamentach z prawa o wymogach prawa moralnaturalnego, które obowią- nego, które nakazuje chrozuje wszystkich i każdego. nić życie. Wyrażamy też
Jak pisał św. Jan Paweł poparcie dla zlikwidowania
II w „Veritatis splendor”: niespójności przepisów,
„Wobec norm moralnych, z jednej strony dających
które zabraniają popełniania możliwość lekarzom korzyczynów wewnętrznie złych, stania z klauzuli sumienia
nie ma dla nikogo żadnych i odmowy dokonania aborprzywilejów ani wyjątków. cji, a z drugiej zobowiązująNie ma żadnego znaczenia, cych do wskazania szpitala,
czy ktoś jest władcą świata, gdzie jest ona dokonywaczy ostatnim „nędzarzem” na – co stanowi poważne
na tej ziemi: wobec wymo- ograniczenie pierwotnego
gów moralnych wszyscy uprawnienia i ewidentne
jesteśmy absolutnie równi” cooperatio in malum, czyli
(VS 96).
współdziałanie w złu.
Zarówno matka dziecka, jak
i jej najbliżsi powinni być
otoczeni różnego rodzaju
opieką. Pewnej refleksji
i dobroci potrzebują wszyscy bliscy zmarłego dziecka,
którego życie choć krótkie,
było w obliczu Boga tak
samo cenne, jak życie każ-

mi przygnębienia wezwaniami lokalnych Biskupów,
prosząc wraz z nimi i dla
ich umęczonych Wspólnot
o nieustanną chóralną mod-

tę najpilniejszą, tak wielkiej
rzeszy ludzi wypędzonych
ze swych domów, których
los zależy od solidarności
innych.

litwę, wznoszoną do Ducha Papież zwraca się z apelem

Abp Stanisław Gądecki Świętego z błaganiem o dar do sumienia każdego człoMetropolita Poznański pokoju.
wieka i powtarza każdemu
Przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Oświadczenie Dyrektora Biura
Prasowego Stolicy Apostolskiej,
w imieniu Ojca Świętego
(7 sierpnia Papież Franciszek wołał
2014 roku) z bólem: Nasi bracia są
prześladowani. Są wygnani,
Ojciec Świę- muszą opuścić swe domy,
ty z wielkim nie mogąc niczego ze sobą
niepokojem zabrać. Tym rodzinom
śledzi dra- i tym osobom chcę wyrazić
m a t y c z n e moją bliskość i zapewnić
wiadomości, napływające o mej nieustannej modlitwie.
z północnego Iraku, doty- Najdrożsi Bracia i Siostry,
czące bezbronnej ludno- tak bardzo prześladowani!
ści tego kraju. Wydarze- Wiem, jak bardzo cierpicie,
nia dotykają w szczególny wiem, że pozbawiono was
sposób Wspólnoty chrześ- wszystkiego. Jestem z wami
cijańskie: mieszkańcy w wierze w Tego, który
uciekają ze swych wiosek zwyciężył zło!
i miast z powodu gwałtownych zamieszek i przemocy, W świetle tych niepokojąobejmujących coraz więk- cych wydarzeń Ojciec Święty odnawia swoją bliskość
sze obszary regionu.
duchową ze wszystkimi,
Po modlitwie na Anioł którzy przechodzą tę bolesPański w dniu 20 lipca br. ną próbę i łączy się z pełny-

Ojciec Święty zwraca się
także z pilnym wezwaniem do Międzynarodowej
Wspólnoty, ażeby podjęła
aktywne działania mające
na celu położenie kresu
trwającemu dramatowi humanitarnemu i dołożyła
wszelkich starań, aby ochronić tych, których dotyka lub
którym zagraża przemoc,
oraz zapewnić konieczną
pomoc, przede wszystkim

wierzącemu: Niech Bóg
pokoju wzbudzi we wszystkich prawdziwe pragnienie
dialogu i pojednania. Przemocy nie zwycięża się przemocą. Przemoc zwycięża
się pokojem! Módlmy się
w ciszy, prosząc o pokój,
wszyscy, w ciszy… Maryjo,
Królowo pokoju, módl się
za nami! (po modlitwie na
Anioł Pański, 20 lipca 2014
roku).

Przesłanie Patriarchy Louisa
Raphaela I Sako
Patriarchy Babilonii Kościoła Katolickiego obrządku
chaldejskiego
Do wszystkich chrześcijan Do wszystkich obrońców
w Polsce i wszystkich ludzi godności człowieka i relidobrej woli.
gii.
Do wszystkich, którzy są POKÓJ I MIŁOSIERDZIE
zainteresowani tym, aby OD BOGA!
Irak pozostał Ojczyzną dla
wszystkich swoich dzieci.
Po zajęciu przez dżihadystów miasta Mosul i ogłoDo wszystkich przywódców, szeniu go państwem isktórzy kreują stanowiska lamskim, po kilku dniach
i opinie.
spokoju i oczekiwania na
przyszłe zdarzenia, nadszedł
Do wszystkich, którzy głoszą teraz czas na przedstawienie
wolność człowieka.
dokończenie na str. 9
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Przesłanie Patriarchy (chrześcijański). Nie wiemy,
Louisa Raphaela I Sako co się stanie w następnych
dniach, ponieważ w pańdokończenie ze str. 8
stwie islamskim - szariat
negatywnych skutków tych lub islamski kodeks prawa
wydarzeń dla chrześcijań- zaczyna obowiązywać i na
skiej ludności miasta i jego jego podstawie wymagane
okolic.
jest wydanie nowych dokumentów tożsamości dla
Początkowym znakiem ludzi w oparciu o przynależbyło porwanie dwóch sióstr ność do związku religijnego
i 3 sierot, które zostały lub sekty.

zwolnione po 17 dniach.
To uwolnienie przeżyliśmy jako błysk nadziei,
jak przejaśnienie się nieba
po pojawieniu się chmury
burzowej.
Nagle zostaliśmy zaskoczeni wiadomością o ogłoszeniu państwa islamskiego
i wezwaniem wszystkich
chrześcijan do konwersji
na islam lub zapłacenie joziah (podatek, który muszą
płacić wszyscy nie-muzułmanie żyjący na terenach
islamskich) - bez określania dokładnej jego kwoty. Jedyną alternatywą dla
chrześcijan jest porzucenie
miasta i swoich domostw,
udając się na wygnanie tylko w ubraniu, które noszą
na co dzień, i bez zabierania jakiegokolwiek innego
dobytku. Ponadto, zgodnie
z prawem islamskim, po
ich odejściu ich domy nie
są już ich własnością, ale są
natychmiast skonfiskowane
jako własność państwa islamskiego.
W ostatnich dniach, została namalowana na frontowych ścianach domów
chrześcijan arabska litera
„N” oznaczająca „Nazara”

Ta klasyfikacja oparta na
religii lub przynależności
do sekty jest dokuczliwa
dla muzułmanów, jak również narusza myśl islamską,
która wyrażona jest w Koranie w słowach: „Ty masz
swoją religię i ja mam moją
religię”, jak również w innym miejscu Koran mówi:
„Nie ma przymusu w religii”. Ta klasyfikacja stoi też
w dokładnej sprzeczności
z rzeczywistym życiem
i historią świata islamskiego
przez ponad 1400 lat i z jego
współistnieniem z innymi
religiami i narodami na
Wschodzie i na Zachodzie.
Z całym szacunkiem dla
wiary i dogmatów życie
toczyło się w braterstwie
między chrześcijanami
i muzułmanami. Tak wiele
chrześcijanie mieli wspólnego z muzułmanami na
Wschodzie od początków
islamu. Dzielili się wspólnymi słodkimi i gorzkimi doświadczeniami życiowymi. Chrześcijańska
i muzułmańska krew została
zmieszana, gdy wspólnie
bronili swych praw i ziemi.
Razem zbudowali cywilizację, miasta i dziedzictwo.
Naprawdę jest niesprawiedliwe obecne traktowanie

chrześcijan, odrzucanie ich zny i każdej kobiety gości
i wyrzucanie z tej ziemi, w swoim wnętrzu pragnieuznając ich za nic.
nie życia w pełni, z którego
wyrasta silna tęsknota braOczywiste jest, że w wy- terstwa, zapraszająca nas
niku całej tej dyskrymina- do komunii z innymi, gdzie
cji prawnie egzekwowanej nie spotykamy wrogów czy
może dojść do niebezpiecz- przeciwników, ale braci nego wyeliminowania akceptując ich i kochając”
możliwości współpracy - (Papież Franciszek, Świawspółistnienia większości towy Dzień Pokoju 2014).
i mniejszości. To będzie Tego poczucia braterstwa
bardzo szkodliwe dla mu- i solidarności tak bardzo
zułmanów zarówno teraz, teraz trzeba w Iraku, aby pojak i w przyszłości.
móc naszemu udręczonemu
narodowi pokonać aktualny
Jeśli ten kierunek zmian kryzys, który pogrążył tysiąbędzie nadal realizowany, ce niewinnych ludzi w lęku,
Irak stanie twarzą w twarz przerażających cierpieniach
z katastrofą o wymiarze hu- i ciężkich do zniesienia
manitarnym, obywatelskim stratach.
i historycznym.
Wyrażam wdzięczność za
Wzywamy z wszelkich sił; Dzień Modlitwy za Przewzywamy Was po brater- śladowany Kościół na Blisku, w duchu braterstwa lu- skim Wschodzie, ogłoszony
dzi; wzywamy Was usilnie; przez Prezydium Konfewzywamy Was z powodu rencji Episkopatu Polski
ryzyka i pomimo ryzyka. i przygotowany przez PapieBłagamy zwłaszcza naszych skie Stowarzyszenie Pomoc
irackich braci o ponowne Kościołowi w Potrzebie.
rozpatrzenie i zastanowienie Uroczystość Matki Boskiej
się nad przyjętą strategią z Jasnogórskiego wizerunku
i domagamy się poszanowa- to czas w którym jednonia niewinnych i bezbron- czymy się w wołaniu do
nych ludzi wszystkich naro- Matki Pana, aby dała ocaledowości, religii i wyznań. nie irackim chrześcijanom,
jak ocaliła chrześcijaństwo
Koran - święta księga is- w Polsce.

lamu - nakazał wierzącym
szanować niewinnych i nigdy nie wzywa do korzystania ze zdobytych siłą rzeczy,
dobytku, własności innych
ludzi. Koran nakazuje dać
schronienie wdowom, sierotom, biednym i bezbronnym
i okazywać szacunek „do
siódmego bliźniego”.
„Serce każdego mężczy-

„Zapewniam was jeszcze:
Jeżeli dwaj spośród Was
zgodnie o coś poproszą,
otrzymają wszystko od mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 18,19). Połączmy
zatem nasze głosy i serca
przed Bogiem w intencji
pokoju.
† Louis Rafael Sako
Patriarcha Babilonii Kościoła
Katolickiego obrządku chaldejskiego

Bardzo dziękuję za duchową i fizyczną obecność przy mnie w związku z pogrzebem moich Rodziców
śp. Krystyny i Józefa Surowiec. Serdeczne Bóg zapłać za wyrazy współczucia, słowa chrześcijańskiej nadziei
i duchowego wsparcia w tym trudnym czasie. Swój dług postaram się spłacać wdzieczną pamięcią i modlitwą.
ks. Andrzej Surowiec

Dziękuję za modlitwy, liczne Msze św. oraz
zamówioną Mszę św. gregoriańską, która
zostanie odprawiona w dniach 1 - 30. X. br.
Bóg zapłać.

Chrystus Królem
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Czy Jarosław pamięta o swoich bohaterach?

s. B. Lipian

Sierpniowe
i wrześniowe
dni przywołują na pamięć
Martyrologium Polski.

W bieżącym roku obchodzimy 70-tą rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego.
W przeżywaniu tego patriotycznego zrywu Polaków,
walki o Wolność i Niepodległość Polski - przeszłość
łączy się z teraźniejszością.
Staniemy naprzeciw siebie:
Oni i my.
Można pytać, czy będziemy
bliscy sobie? Czy zrozumiemy poświęcenie młodych ludzi, mających lat
17,20, 19, 25 …? Ginęli
w rożnych częściach Polski, nie tylko w Warszawie.
Oddawali życie za Ojczyznę. Torturowani w okrutny
sposób - nie zdradzili! Byli
wierni do końca …
Nasuwa się kolejne pytanie, skąd mieli aż tyle siły,
odwagi, miłości, by tak
się zachować? Gdzie biło
źródło wielkiego Ich patriotyzmu?

- nie zawahali się złożyć wie, gdy wybuchła wojna.
ofiarę.
Od roku 1941 pracowała
Popatrzmy dziś na naszą w starostwie, w dziale mle„Małą Ojczyznę”, jaką jest czarskim, będąc równocześZiemia Jarosławska, bo nie Żołnierzem AK jako
na niej też wyrosły piękne łączniczka. Była dzielną
kwiaty - chluba Narodu, i odważną łączniczką. WłaśBohaterscy Żołnierze Armii nie w pracy przepisywała
Krajowej i waleczni Harce- meldunki, wydawała „lewe”
rze, rozstrzelani przez Ge- dowody tożsamości. Nie
stapo w lesie kidałowickim ustalono kto zdradził. Pod
w liczbie 10 osób.
koniec 1944 roku Gestapo
aresztowało „Baśkę”.
W dniu 10 sierpnia 1944 r.
ekshumowano ich doczesne Nocne wielogodzinne przeszczątki i pochowano we słuchania, krwawiące pawspólnej Mogile na Nowym znokcie, płacz „Baśki” Cmentarzu w Jarosławiu. nie osłabiły jej ducha. Nie
Zatrzymamy się dziś przy wydała żadnego nazwiska,
tych dziesięciu, choć Jaro- adresu. Gestapowiec von
sław miał Ich wielu.
Malutky zastrzelił „Baśkę”
w lesie, przykładając jej
Od tego momentu minęło rewolwer do krtani. Podjuż 70 lat. Młodzi Bohatero- czas ekshumacji znaleziono
wie spoczywają w spokoju, różaniec Jej matki owinięty
w głębokiej ciszy, ale nie na dookoła dłoni „Baśki”.
milcząco. Oni nie milczą!
Oni nadal mówią, działają. ZBYSZEK KOPEĆ
Trzeba nam tylko przestawić się na Ich słuchanie. Oni Ur. 7 listopada 1921 r. Ukońprzez swoją miłość Boga czył Szkołę Budowlaną
i Ojczyzny, aż do przelania w Jarosławiu, gdzie należał
krwi - spełnili swój obywa- do drużyny harcerskiej.
telski obowiązek w stopniu W okresie okupacji był
heroicznym.
podchor. Żołnierzem Armii
Krajowej - lat 23.
Trzeba nam Ich słuchać
przez:
W dniu 3 czerwca 1944 r.
został aresztowany razem
- pamięć o Nich
z bratem Kazimierzem i ko- głęboką refleksję
legą Gienkiem Zaziemskim
- wyciągnięcie wniosków przez Schmidta, w asyście
dla siebie.
czterech gestapowców.

- w sercach rodziców?
- w formacji społecznej?
- w głębokiej wierze?
- w wpływie Kościoła?
- w korzeniach chrześcijańskich?
- w zdrowej tradycji?
- w duszy słowiańskiej?
- w poczuciu dumy i ho- Kim byli ci młodzi - dziew- W czasie rewizji znaleziono
noru?
częta i chłopcy?
ukrytą w szopie i ogrodzie
broń, amunicję, granaty, ok.
Pewnie we wszystkim po CZESŁAWA ROMANA 100 koców i lekarstwa przetrochu.
PUZON - ps. „BAŚKA”
znaczone dla grup w terenie.
Mimo bardzo ciężkiego
To są czynniki, które kształ- Ur. 27 marca 1919 r. w ro- śledztwa i tortur, Zbyszek
towały dusze Polaków już dzinie urzędniczej, najmłod- nie załamał się. Dnia 13
od zarania. Na naszej glebie sza z rodzeństwa, ukochana lipca 1944 r. razem z innymi
wyrastały piękne kwiaty przez matkę, zawsze sło- więźniami został rozstrzelamłodzieży, które pięły się ku neczna, zdolna, inteligentna. ny w lesie kidałowickim.
Słońcu, ku Wolności i były Zastępowa ZHP.
ozdobą Domu Ojczystego.
ROMEK PROŚBA
A gdy przyszło oddać Im Była studentką II roku prażycie za wiarę i Ojczyznę wa Uniwersytetu we Lwo- Ur. w listopadzie 1922

r. Uczęszczał do liceum
w Jarosławiu, a w czasie
okupacji do Szkoły Budowlanej, którą ukończył
w 1942 roku.
JANEK PROŚBA
Ur. w marcu 1925 r. Uczęszczał do liceum w Jarosławiu,
w czasie okupacji do Szkoły
Budowlanej. W 1944 r. miał
zdawać maturę, nie zdążył.
Obaj bracia wstąpili do Armii Krajowej - jako synowie
oficera WP przebywającego
w tym czasie w niewoli niemieckiej. Romek rozbrajał
Niemców, Janek rozklejał
ulotki i kolportował tajną
prasę.
Na początku lipca Romek,
który stale przebywał poza
domem, zatrzymał się na
noc w domu, aby Jankowi
pomóc w przygotowaniu
do matury. W nocy Gestapo obstawiło ulicę i dom
Prośbów. Aresztowano obu
braci i skuto ich razem.
Prowadzeni przez Gestapo
ul. Studencką (obecnie Oś.
Prośbów) usiłowali ratować
się ucieczką w ogrody. Niestety, padły strzały. Zostali
zastrzeleni przez oprawcę
Schmidta. Śmierć nastąpiła
na ulicy. Obaj Bracia razem
odeszli na Wieczną Wartę
w dniu 2 lipca 1944 roku.
WŁADZIO PÓŁTORAK
Pochodził z Pawłosiowa
- lat 17 (brak bliższych
danych)
MARIA ZIEMNICKA
Żołnierz Armii Krajowej
(brak bliższych danych)
CZTERECH NIEZNANYCH I NIEROPOZNANYCH
Żołnierzy Armii Krajowej
(2 kobiety i 2 mężczyzn)

Chrystus Królem

Ceremonia pogrzebowa W sumie ekshumowano 4
kobiety 6 mężczyzn.
bohaterów
Wszystkich nago rozstrzeliW dniu 27 lipca 1944 r., gdy wanych Akowców przyjęła
linia frontu przesunęła się gliniasta, polska ziemia na
z Jarosławia dalej, a miasto czasowy pochówek w cienizostało zajęte przez wojska stym lesie kidałowickim.
sowieckie, wówczas do- Teraz każdy odkopywany,
wództwo Armii Krajowej z należytym szacunkiem
natychmiast zadecydowało i troskliwością został dezyno ekshumacji Żołnierzy AK fekującym płynem polany
z mogiły leśnej w Kidało- i zawijany prześcieradłem.
wicach i wyznaczyło dzień Czynności te wykonywali
10 sierpnia 1944 roku na jarosławscy lekarze.
Pochówek.
Stwierdzono z przerażeniem,
że ciała były maltretowane
Zgodnie z zamierzeniem, (bite, kopane).
rozpoczęła się Ceremonia 17-letni Władzio Półtorak
Pogrzebowa chrześcijańska z Pawłosiowa, miał z siedi patriotyczna Jarosławskich miu palców u rąk wydarte
Bohaterów, godna Ich życia paznokcie. Tak wyglądały
i krwi przelanej za Wolność przesłuchania Gestapo.
i Ojczyznę.
Dzielni byli do końca. Nikogo nie zdradzili!
Relacja Lidii Z uszanowaniem i czcią
Tomkiewicz pochylili się wszyscy nad
o Pochówku rozstrzelanymi.
B o h a t e r ó w „Baśka” trzymała w dłoni
J a r o s ł a w - jedyną broń - Różaniec!
Z Różańcem weszła
skich
w Wieczność.
Lidia Tomkiewicz, jako 15- Nad Nią stała dzielna, skaletnia dziewczyna, uczest- mieniała w bólu Mama
niczyła w tej patriotycznej i Siostra.
manifestacji: Pochówku 10-u Mama wymieniła Różaniec.
Bohaterów, rozstrzelanych Swój włożyła „Basi” do
przez Gestapo w lesie kida- ręki.
łowickim. Doskonale zapa- Obok leśnej odkrytej mogiły
miętała ten sierpniowy dzień. stało 10 sosnowych jednakoOto jej relacja z owych uro- wych trumien.
czystości pogrzebowych:
Wykonał je pan Niemiec
Zaczęły się Jarosławskie, z Jarosławia.
sierpniowe Zaduszki.
Zajechały chłopskie wozy
Uczestniczyli w tym dziejo- drabiniaste w girlandach
wym momencie Żołnierze zieleni.
AK i lekarze szpitala jaro- Pluton „Nietoperz” Karola
sławskiego.
Urbana zabezpieczał poZebrała się też w ogromnej rządek przejazdu w czasie
liczbie ludność miejscowa całej drogi od Kidałowic
wsi Kidałowice i mieszkańcy przez ul. Pruchnicką, Kolemiasta Jarosławia.
jową, Krakowską na Nowy
Był upalny dzień, słoneczny Cmentarz.
dzień.
Na każdym wozie umieszŻołnierze Armii Krajowej czono dwie trumny.
z łopatami w rękach, rozpo- Każdy wóz eskortowali Żołczęli trudną akcję wydobycia nierze AK z bronią.
wszystkich ciał. Odkopywa- I tak Żołnierze Armii Krajonie musiało być delikatne. wej, w sosnowych trumnach,
Zwłoki bohaterskich mę- odbyli tryumfalny wjazd do
czenników nie były jeszcze miasta na chłopskim wozie
w rozkładzie, stąd identyfi- zdobionym w zielone girlankacja nie była trudna, za wy- dy - jak na rydwanie.
jątkiem dwóch nieznanych Kłaniały się Im znajome
mężczyzn i dwóch kobiet.
drzewa i domy.

Ulice, którymi chodzili, zastygły w niemym okrzyku
protestu i zdumienia.
Tak zwozi się do spichlerza
zboże w czas żniwa …
Odtąd byli Oni zbożem patriotyzmu i dzielności dla
następnych pokoleń młodych
dziewcząt i chłopców.
Tysiące Jarosławian w ciszy
i milczeniu potężnym jak
morze towarzyszyło temu
niezwykłemu Konduktowi
aż na Nowy Cmentarz.
Przy kwaterze Żołnierzy
I wojny światowej wykopano
wspólną mogiłę, by złożyć
Ich do ziemi, za którą przelali
krew - największy dar.
Długo trwały modlitwy
w obecności ks. proboszcza
Władysława Opalińskiego
i długo kaznodzieja - kapelan
AK ks. Stefański przemawiał.
A cisza była majestatyczna.
Nie zaśpiewał nawet żaden
ptak, ani wiatr nie poruszył
konarami drzew.
Ks. kapelan Stefański mówił:
„Nie trzeba nam swastyk ani
sierpa i młota.
Sami wywalczymy Wolność”.
W ciszy płynęły łzy dumy
i żalu, że trzeba tak wielu
ofiar, tak dużo złotych ziaren
pod zasiew Wolności.
Od wszystkich zgromadzonych obywateli Jarosławia
ks. kapelan Stefanski odebrał
rotę przysięgi.
Rozbrzmiał śpiew: „Jeszcze
Polska nie zginęła…”
Padły na trumny pierwsze
grudki ziemi:
„Śpij Kolego w ciemnym
grobie,
niech się Polska przyśni
Tobie”…”
O tej samej porze, w Warszawie, już dziesiąty dzień
trwał bój o Polskę, o każdą
kamienicę, ulicę, wyłom
w murze.
Na barykadach stolicy śpiewali młodzi powstańcy Żołnierze Armii Krajowej,
Harcerze z „Szarych Szeregów”.
„Nie grają nam surmy bojowe.
Ni werble do szturmu nie
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warczą.
Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą….”.
Stojąc nad mogiłą dziewięciorga polskich Męczenników i Bohaterów, śniliśmy
cudowny sen o Wolności.
Grupowała się młodzież
naszego miasta i wyruszyła
z odsieczą do Warszawy …
Z drogi byli zawracani
i rozbrajani.
Ks. kapelan Stefański, na
drugi dzień tj. 11 sierpnia
został aresztowany i ślad po
nim zaginął.
W dniu 15 sierpnia 1944 .
stał się tragicznym dniem dla
społeczeństwa Jarosławia.
Nowa władza zarządziła
w tym dniu naradę w magistracie dla następujących
osób:
Burmistrza
Starosty
Dyrektora Poczty
Dyrektora Stacji Kolejowej
Komendanta Policji
Komendanta Obwodu AK
Zgłosili się wszyscy, za wyjątkiem Komendanta AK
„Juliana” sławnego kpt.
Szczepańskiego.
Wszystkich w tym dniu
aresztowano i wywieziono
do Bakończyc k. Przemyśla.
Następnie zostali wywiezieni
do ZSRR.
Otwierał się nowy rozdział
historii Polski.
				
Tu właśnie jest Polska!
Czy Jarosław o swoich Bohaterach pamięta?
Czy pamięta nie tylko o tych
10-u, ale o wszystkich, którzy walczyli o Polskę.
Na Wspólną Mogiłę 10-u
Bohaterów trzeba patrzeć
jako na symbol wielkich
Polaków.
Tych młodych z „Szarych
S z e r e g ó w ” , A k o w c ó w,
Powstańców, Żołnierzy
z wszystkich frontów, Ofiar
obozów i łagrów.
Nie wolno o Nich zapomnieć!
Bo nie można budować przyszłości bez Ich udziału!
Oni są cząstką naszej Ojdokończenie na str. 13
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Chrystus Królem

Ceremonia pogrzebowa Ona jednak nie mogła pobohaterów
zostać na stwierdzeniu
obojętności społeczeństwa,
dokończenie ze str. 12
niewiedzy historycznej,
czyzny.
lecz swoje siły zwróciła
Smutne, że dla wielu Ja- ku przywróceniu pamięci
rosławian, jest to historia o Polakach, o których zapomnieć nie wolno. Pierwszy
odległa i nieznana.
krok jaki postawiła w tym
A winno być inaczej.
Duma i żałoba, nasza pa- kierunku - to odnowić Momięć i modlitwa winna Im giłę - symbol Młodej Polski
Walczącej. W pojedynkę
towarzyszyć.
Dzień 10 sierpnia 1944 rok - nic nie mogła uczynić, poniech będzie dla nas dniem trzeba było zaangażowania
społecznego ludzi. Toteż
ciągle żywym …
Oprac. s. Bernadeta Lipian szukała sprzymierzeńców
tej sprawy i znalazła ich
w Towarzystwie Przyjaciół
Pamięć o Bohaterach Ja- Anny Jenke.
rosławia zapisana w sercu
Lidii Tomkiewicz zaowo- I rozpoczęła się akcja.
cowała renowacją Mogiły W 1997 roku zorganizowano „Społeczny Komitet PaPo wyzwoleniu, kiedy usta- mięci Bohaterów”. Ustalono
bilizowała się tzw. władza postawienie 10 metalowych
ludowa, zaczęły się represje krzyży (imitacja brzozy)
tych Polaków, którzy wal- z imiennymi tabliczkami
czyli o Wolną i Niepodległą Poległych – na wzór krzyży
Polskę. W pierwszej kolej- powązkowskich. Po zebraności rozprawiano się z Żoł- niu na ten cel funduszy,
nierzami Armii Krajowej rozpoczęły się prace według
i innymi formacjami nie- planu i zamierzeń. W krótpodległościowymi. W ślad kim czasie prace zostały
za Gestapo, a może jesz- wykonane.
cze bardziej - aresztowano,
torturowano, mordowano Całe to przedsięwzięcie
skrytobójczo największych - rekonstrukcja Mogiły patriotów Polski. Lagry, zostało uwieńczone wielką
wywózki w głąb Rosji - to uroczystością, która miała
miejsca, gdzie ginęli Pola- miejsce 17 września 1997 r.
cy za to, że byli Polakami. na Nowym Cmentarzu.
Komunistyczny system był
Wprowadzenia do uroczyokrutny i bezwzględny.
stości dokonała Lidia TomTo wszystko głęboko przeży- kiewicz. Następnie, została
wała wielka patriotka Lidia odprawiona Msza św. konTomkiewicz. Swoją miłość celebrowana pod przew. ks.
do Ojczyzny, wdzięczność abpa Ignacego Tokarczuka,
dla wszystkich Bohaterów który wygłosił też okoliczwyrażała w każdy możliwy nościową homilię. Po Mszy
św. był dalszy ciąg uroczysposób,
stości: przemówienie burPrzykro jej było, gdy po mistrza Jerzego Matusza,
latach widziała jak Mogi- składanie wieńców przez
ła Jarosławskich Bohate- harcerzy i odbył się wojskorów staje się zapomniana, wy Apel Poległych.
zaniedbana, przerośnięta
chwastami, krzakami, bo to W uroczystości wzięli udział
świadczyło, że przeszłość licznie zgromadzeni wierni.
bardzo się oddaliła od te- Społeczność na ten czas
raźniejszości. Nikogo już obudziła się. Ale czy na
nie interesowało, co kryje długo?
Mogiła.

O uroczystości mówi Lidia WIELKIE MEMENTO
w swej poezji
Po uroczystościach, z czaA miało być inaczej…
sem codzienność zaczęła
zacierać ślady wyższych
Zapłonęły kolorowe znicze celów i aspiracji ludzi. WalLinie czasu wyznaczyły ka o byt przyćmiła wzrok,
kwiaty
otępiła słuch i zajęła pierwBiało-czerwona wstęga zdo- sze miejsce wśród zainterebi dziesięć krzyży
sowań. Toteż i patriotyzm
A miało być inaczej …
zaczął znikać ze świadomości ludzkiej, a w młodym
W Kidałowickim Lesie
pokoleniu nie zdążył się
Wykopano dół
jeszcze narodzić, bo mu nie
„Niech żyje Polska!” - sły- pozwolono przez różnego
chać strzały
rodzaju edukatory, tępiące
I miało tak pozostać
polskość, nazywając ją nieA stało się inaczej …
normalnością.
Młodzi stanęli obok MłoPamięć żywa, do końca
dych
Czternasty Jarosławski Dy- pozostała w sercu Lidii
Tomkiewicz. W miarę swowizjon
ich sił i zdrowia, starała
Przeciwpancerny - i Oni
Żołnierze Armii Krajowej się być często na Nawym
Cmentarzu przy Mogile
Dzieli Ich tylko czas
Bohaterów... Zabiegała
A miało być inaczej …
o estetyczny wygląd MoTajemnica i Zapomnienie - giły. Pomagali jej w tym
I minął Zły czas!
przyjaciele z Towarzystwa
Podały sobie ręce Historia Przyjaciół Anny Jenke.
i Życie.
Obok Mogiły stanął „Młody Do wieczności, odeszła
Las”
Lidia 10 marca 2014 r.,
Żołnierze i Harcerze
Rozmiłowana w Bogu i OjArcybiskup Ignacy Tokar- czyźnie w czasie obchodów
czuk
rocznicowych Powstania
Przy ołtarzu Polowym
Warszawskiego, i w czasie
Jak Patriarcha wznosi ręce wspomnień rocznicowych
Przy Mogile
w naszej „Małej Ojczyźnie”
Kompania Honorowa z Po- - Jarosławiu. Żyła bohatercztem Sztandarowym
sko i odeszła jak Oni na
A Kapitan głosem uroczy- Wieczną Wartę.
stym
Przywołuje poległych Żoł- A my trwamy w głębokim
zamyśleniu, że byli tacy
nierzy
Wzywa rozstrzelanych Har- wielcy ludzie, jak Jarosławscy Bohaterowie, jak
cerzy
Zbyszka, „Baśkę”, Wła- Lidia Tomkiewicz, jak wielu
innych znanych lub nieznadzia
nych ludzi, którzy bardzo
Marię, Janka, Romka
Nieznanych i Nierozpozna- kochali Polskę i nosili Ją
w swoim sercu. Z dumą
nych
można o Nich mówić, że
Trwa Apel Poległych
to chluba dla Jarosławia,
Honorowa Salwa
Srebrna łza … polegli na chluba dla całej Polski.
A dla żyjących pozostawili
Polu Chwały!
Cześć Ich Pamięci!
A miało być inaczej …
Z wielu oczu spływa gorzka
łza
Wszak mogło być inaczej…

WIELKIE MEMENTO
O ŚWIĘTEJ SPRAWIE O POLSCE
Oprac. s. Bernadeta Lipian

Chrystus Królem
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Czy stać mnie na dodatkową Mszę Zmiany w naszej parafii
W całej Archidiecezji 23 wieństwa Bożego i zachowuśw. raz w miesiącu
Zapraszamy wspólnoty - ale nie tylko...
Msze św. wspólnotowe (poszczególne dni miesiąca)

1. Krąg I św. Wojciecha
+ Krąg V św. Augustyna
+ Róża XII św. Barbary p. Bąk
2. Krąg II - św. Marka +
Krąg IV św. Franciszka
i Hiacynty + Chór parafialny
3. Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg
VII Jana Vianney’a
4. KSM + Zespół muzyczny
5. OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
6. Akcja Katolicka, Rada
parafialna
7. Koło Misyjne
8. Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga
Ojca II - p. Chomik
9. Róża męska I św. Józefa p. Zięba + Róża V męska
św. Piotra - p. Przepłata
10. Róża męska II św. Antoniego - p. Brodowicz +
Róża IV św. Benedykta p. Chomik + Róża Boga
Ojca I - p. Brodowicz
11. Bractwo Najświętszego
Sakramentu, Róże młodzieżowe i dziecięce + Róża
Boga Ojca V – D. Rzepka
12. Wspólnota Biblioteki
13. Róża żeńska I św. Teresy p. Dzierża + Róża XIV św.
Elżbiety - p. Balawender
14. Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII
św. Brygidy - p. Waszczuk
15. Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca
III - p. Wojdyło, Róża Boga
Ojca XII - p. Rzepa
16. Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św.
Magdaleny - p. Wielgos +
Róża XI św. Agnieszki p. Staroń

17. Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga
Ojca IV - p. Kopczacki
18. Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św.
Weroniki - p. Skorupska
19. Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi p. Wróbel + Róża XV św.
Bernadetty - p. Przepłata
20. Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
21. Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św.
Andrzeja
22. Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca
XI - p. Budzyński
23. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna + Kolpingowski Klub Seniora
24. Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
25. Róża VI św. Krzysztofa
26. Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
27. Wspólnota osób zbierających składki na inwestycje
28. Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
29. Róża XVI św. Klary p. Taciuch, Róża Boga Ojca
VI - p. Płoskoń
30. Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym + Dzieło Pomocy Powołaniom
31. Wspólnota mężczyzn
zbierających tacę

sierpnia zostało dokonanych
bardzo wiele zmian księży.
Zgodniez wolą Księży Biskupów w tym dniu odszedł
od nas ks. Dariusz Styrna,
a na jego miejsce przyszedł
ks. Rafał Wójtowicz. Odchodzącemu Księdzu dziękujemy za bardzo ofiarną pracę
na rzecz naszej parafii, oraz
życzymy wiele błogosła-

jemy we wdzięcznej pamięci
zarówno odchodzącego jak
i przychodzącego nowego
duszpasterza.

Tego dnia w Parafii NMP
Królowej Polski odszedł na
emeryturę ks. Edward Chmura, a na jegoMaciej
miejsce
Kowal proboszDawid Szczygieł
czem został ks. Krzysztof
Szmigielski.

Ks. Rafał Wójtowicz
nowy nasz wikariusz
opiekun KSM, młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania, poprowadzi też sekcję muzyczną gitarową w świetlicy

Zjazd biblijny

Komunikat moderatora Dzieła Biblijnego im. św. Jana
Pawła II Archidiecezji Przemyskiej - ks. dr hab. Stanisława Haręzgi.

Coroczny zjazd biblijny
odbędzie się w Przemyślu
w Wyższym Seminarium
Duchownym w dniu 13
września (początek o godz.
10.00).
Będzie on połączony ze zjazdem wszystkich parafialnych
grup biblijno-modlitewnych
z całej Archidiecezji. To
ważne wydarzenie dla Dzieła
Biblijnego, gdyż od niego
I Czwartek Miesiąca - Spot- zaczniemy przygotowania
kanie Bractwa Najśw. Sa- do I Kongresu Biblijnego
na okoliczność 10-lecia istkramentu
nienia tego Stowarzyszenia
I Piątek Miesiąca - Wspól- w naszej Archidiecezji.
nota modlitewna ,,Margaretka”
Statut Dzieła Biblijnego im.
św. Jana Pawła II mówi:

„Dzieło Biblijne im. św.
Jana Pawła II” (...) jest publicznym Stowarzyszeniem
wiernych erygowanym przez
Konferencję Episkopatu Polski i jako takie podlega odpowiednim przepisom prawa
kanonicznego, w szczególności zaś kan. 298-320 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Konferencja Episkopatu Polski posiada w stosunku do
„Działa Biblijnego” wszystkie uprawnienia, jakie prawo
kanoniczne przewiduje dla
władz, o której w kan. 312 §
1 (Rozdz. I, Postanowienia
ogólne).
Celem Dzieła jest pogłębianie rozumienia Objawienia
Bożego zgodnie z nauką
Kościoła oraz formacji do
duchowości i kultury biblijnej (art. 9).
Członkami Stowarzyszenia
mogą być osoby duchowne, które otrzymały zgodę
swojego ordynariusza i osoby świeckie. Członkowie
Stowarzyszenia dzielą się
na: członków - moderatorów, członków zwyczajnych, członków honorowych
i wspomagających.

Chrystus Królem

Początek roku szkolnego
1 września uroczystą Mszą św. w naszym kościele
zostanie rozpoczęty nowy rok szkolny i katechetyczny Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu. Do szkoły będzie uczęszczało 632 uczniów
z tego:
- do 6 klas pierwszych będzie uczęszczało 134 uczniów - w tym 38 uczniów
6-letnich;
- do dwóch oddziałów klas
zero będzie uczęszczało 56
dzieci.
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Ku nowej szopce
Systematycznie posuwają się
prace rzeźbiarskie przy figurach z nowej szopki. Rośnie
też konstrukcja jaskini skal-

nej. Rzeźbiarz Klaudiusz
Nowak robi co może, aby
główna część szopki była gotowa na Boże Narodzenie.

Zmiana kościelnego
Kilka tygodni temu dotychczasowy pan kościelny
Michał Brodowicz zrezygnował ze swej funkcji motywując decyzję słabnącym
zdrowiem. Wdzięczni za
ofiarną służbę dziękujemy
za wszystkie lata służby
w kościele i życzymy dużo
zdrowia i błogosławieństwa

na dalsze lata życia. Pan
Michał nadal zbiera na tacę
w kościele i wraz z żoną
zbierają składkę po domach.
Posługi kościelnego podjął
się pan Eugeniusz Przepłata.
Dziękujemy i jesteśmy przekonani, że Pan Bóg hojnie
wynagrodzi.

Odnowione ławki
Aż trudno uwierzyć, że
w kościele czyli Domu Bożym można tak zniszczyć
ławki: zarysowania, napisy,
głębokie wyżłobienia i ślady

po butach. Wszyscy musimy
zadbać o to, aby odnowione
ławki lepiej wyglądały i dłużej służyły.

Przeciw ptakom
Liczne gniazda gołębi na
kościele i w zakamarkach dachu plebanii stały się ogromnie uciążliwe. Musieliśmy
zainstalować w rynnach i na

parapetach specjalne kolce.
Będziemy nadal co robić,
ale etapami bo te specjalistyczne kolce są stosunkowo
drogie.

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
18.06.2014 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
36-50. Sprzątali i ofiara: Szajny, Ćwik,
Skalski, Ciuba. Razem – 40 zł na środki czystości i kwiaty.
21.06.2014 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
51-60. Sprzątali i ofiara: Stopa, Cielec.
Razem – 20 zł na środki czystości i
kwiaty.
23.06.2014 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
61-75. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł.
28.06.2014 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
76-85. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł.
30.06.2014 r. os. Słoneczne bl. 3 m.
86-95. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł.
05.07.2014 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
1-10. Sprzątali i ofiara: Sadowski – 10
zł na środki czystości i kwiaty.
07.07.2014 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
11-25. Sprzątali i ofiara: ZiobrowskaLotycz + 1 os., Słysz, Kiwacka. Razem
– 30 zł na środki czystości i kwiaty.
12.07.2014 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
26-35. Sprzątali i ofiara: Kołodziejczyk, Smorąg, Czerep, Sarzyński,
Pogorzelska. Razem – 50 zł na środki
czystości i kwiaty.
14.07.2014 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
36-50. Sprzątali i ofiara: Bartoszek,
Fil + Monika, Jaworska, Czereba +
Basia. Ofiara: Taciuch, Chruszczyk,
Wasylowska. Razem – 55 zł na środki
czystości i kwiaty.
19.07.2014 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 51-60. Sprzątali i ofiara: Piątek
+ Julka, Cimirkiewicz, Darkowska,
Kruk, Gąsior. Razem – 45 zł na środki
czystości i kwiaty.
21.07.2014 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
61-75. Sprzątali i ofiara: Sieczka,
Kluz-Motyka, Kluz, Buczkowska,
Darkowski, Karpińska, Krawczyk,
Kowalska. Ofiara: Pysiak – 130 zł na
środki czystości i kwiaty.
26.07.2014 r. os. Słoneczne bl. 4 m.

76-85. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł. Ofiara: Kamińska, Bełz,
Kondycka, Polańska . Razem – 70 zł
na środki czystości i kwiaty.
28.07.2014 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
86-95. Sprzątali i ofiara: Telichowska,
Puk. Razem – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
02.08.2014 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
1-15. Sprzątali i ofiara: Kawulka + 4
os. + Ola, Żurawska. Ofiara: Kowalczyk, Sternik. Razem – 25 zł na środki
czystości i kwiaty.
04.08.2014 r. os. Słoneczne bl. 5
m. 16-30. Sprzątali i ofiara: Janiec,
Marcińska, Załuska + Kasia, Pajda,
Wierzbieniec, Adameczek, Ungeheuer. Razem – 80 zł na środki czystości
i kwiaty.
09.08.2014 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
31-45. Sprzątali i ofiara: Gruszczak,
Ożyło, Staniszewska, Sikora, Narolska. Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
11.08.2014 r. os. Słoneczne bl. 9 m.
1-16. Sprzątali i ofiara: Kos, Obrzut,
Hołowiecka, Podolec Sz., KalickaBąk. Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
16.08.2014 r. os. Słoneczne bl. 9 m.
17-32. Sprzątali i ofiara: Czarniecka
+ 1 os. – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
18.08.2014 r. os. 1000-lecia bl. 1 m.
1-18. Sprzątali i ofiara: Liberkowska,
Michalak, Dubaj, Popiel, Rygowska.
Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
23.08.2014 r. os. 1000-lecia bl. 2 m.
1-15. Sprzątali i ofiara: Głąb + 2 os.,
Sabat. Razem – 40 zł na środki czystości i kwiaty.
25.08.2014 r. os. 1000-lecia bl. 3 m.
1-18. Sprzątali i ofiara: Niedzielska,
Jędrzejczak, Cymerys, Pieńkos. Razem
– 40 zł na środki czystości i kwiaty.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 31 VIII 14 GRUPA II
Niedziela 7 IX 14 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
PONIEDZIAŁEK – Krąg I św.
Wojciecha + Krąg V św. Augustyna + Róża XII św. Barbary
- p. Bąk
WTOREK – Krąg II - św. Marka
+ Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
ŚRODA – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII
Jana Vianney’a
CZWARTEK – KSM
PIĄTEK – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota
niepełnosprawnych „Samarytanin”
SOBOTA – Akcja Katolicka,
Rada parafialna
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
31.08.85 – Lucjan i Barbara Z.
31.08.96 – Piotr i Dorota B.
31.08.96 – Krzysztof i Justyna D.
31.08.02 – Piotr i Ewelina K.
31.08.06 – Mieczysław i Helena D.
31.08.13 – Paweł i Dorota K.
01.09.01 – Adam i Magdalena B.
01.09.07 – Piotr i Barbara L.
02.09.89 – Jan i Małgorzata S.
02.09.00 – Dirk i Joanna W.
02.09.00 – Paweł i Małgorzata C.
02.09.06 – Łukasz i Małgorzata K.
02.09.06 – Paweł i Żaneta W.
03.09.94 – Krzysztof i Agnieszka
M-K
03.09.94 – Jacek i Agnieszka K.
03.09.05 – Łukasz i Ewa K.
03.09.05 – Piotr i Marta F.
04.09.99 – Marek i Monika B.
04.09.99 – Jerzy i Sabina D.
04.09.04 – Łukasz i Joanna B.
04.09.04 – Grzegorz i Magdalena B.
04.09.10 – Piotr i Małgorzata D.
05.09.87 – Karol i Dorota M.
05.09.98 – Artur i Greta T.
05.09.98 – Piotr i Edyta K.
05.09.09 – Krzysztof i Iwona L.
05.09.10 – Bartłomiej i Izabela F.
06.09.97 – Robert i Dorota S.

w rocznicę śmierci:
31.08.95 – Marian Ponieważ
31.08.99 – Stanisława Michalak
03.09.85 – Antoni Kaczorowska
06.09.85 – Jan Korytko
02.09.00 – Wanda Majcher
04.09.07 – Arkadiusz Rurarz
06.09.09 – Kamińska
03.09.11 – Zdzisława Twardowska
04.09.11 – Monika Juszczak
04.09.13 – Edward Blok
Zapowiedzi przedślubne
Piotr Bogusław HUDYCZ

s. Jana i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Katarzyna Teresa PAJDA
c. Wacława i Marianny
zam. Jarosław, ul. Głowackiego

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. W poniedziałek 1 września
będzie rozpoczęcie roku szkolnego. Msza św. dla Szkoły
Podstawowej nr 10 odbędzie
się o godz. 8.00. Spowiedź św.
na rozpoczęcie roku szkolnego
jest połączona ze spowiedzią
pierwszo-piątkową, czyli będzie
w najbliższy czwartek od godz.
17.00 i piątek od godz. 16.00.
3. W środę zapraszamy na Nowennę do MB Częstochowskiej
na godz. 17.30.
4. W tym tygodniu pierwszy
piątek miesiąca. W pierwszy
czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i za Księży
Rodaków. W piątek rano odwiedziny u chorych, po południu
spowiedź św. od godz. 16.00.
W pierwszą sobotą miesiąca
na nabożeństwie wieczornym
błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
5. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
6. We wrześniu wznawiamy
działalność świetlicy charytatywnej „U Kolpinga”. Zapisy do
11-stu sekcji zainteresowań będą
w dniach 8-11 września w KCK
w godz. 16.00 - 17.00. Wykaz
sekcji jest wewnątrz gazetki.
Zapisy mogą dokonywać tylko
rodzice. Rodzice będą też mogli
zapisać dzieci na wspólny wyjazd ze świetlicy na atrakcyjną
wycieczkę m.in. do Wioski
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:

Kacper Oskar JAKIELASZEK
Karol BALICKI
Tymon Piotr ŻOŁYNIAK
Gabriela Maria BOBECKA
Jan Paweł BRUD
Julia Anna BEDNARZ
Zuzanna Katarzyna BUKOWY
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Mateusz Brudniak i Justyna Pich
Patryk Baran i Adrianna Lenar
Marcin Szymański i Ewelina
Jakubas
Maciej Oleszkowicz i Agnieszka
Kurdek
Odeszli do Pana:
Krystyna MAGDZIAK
Antoni MAZEPA
Józef PODOLAK
Jolanta TOMAS

Fantasy, Straży Granicznej i na
zjazd saneczkowy. Szczegóły
w gazetce.
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 sekcjach lub
w kuchni.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 1 IX 14 (poniedziałek
wieczorem) os. 1000-lecia bl. 5
m. 1-28 oraz 5 IX 14 (piątek
wieczorem) os. 1000-lecia bl.
7 m. 1-18.
9. Nadal trwa odnawianie ławek
w naszym kościele. Dziękujemy
za ofiary na ten cel.
10. Trwają jeszcze zapisy na
pieszą pielgrzymkę z naszej
parafii do Sanktuarium MB
w Jodłówce, która odbędzie
się w sobotę 6 września. Ze
względu na bezpieczeństwo na
drodze i rygorystyczne przepisy
o Ruchu Drogowym pielgrzymi są podzieleni na 6 grup
z poszczególnych parafii, które
będą poruszać się w odpowiednich odstępach. Stąd konieczne
są wcześniejsze zapisy i specjalne oznakowanie. Dotyczy
to również tych osób, które
chciałyby dołączyć się do pielgrzymki po drodze. Obowiązkowe zapisy są tylko do środy
w kiosku i kancelarii parafialnej.
Cena wpisowego dla wszystkich
(w tym znaczek grupy) wynosi
6 zł. Te osoby, które wykupiły
bilety na autokary muszą pamiętać, aby zabrać je ze sobą na
pielgrzymkę.
Nasze dwie grupy będą nosiły
imiona: Józef i Andrzej i będą
miały znaczki pielgrzymkowe
w kolorach: niebieski i zielony. Wyruszymy z placu przed
kościołem 6 września o godz.
6.30.
Wśród dobrych rad pragniemy
zwrócić uwagę, że pielgrzymi
powinni zabrać ze sobą płaszcze
przeciwdeszczowe, rozchodzone
buty oraz jedzenie i picie - (we
własnym zakresie). Można też
zabrać ze sobą rybackie stołeczki. Prosimy o dużą dyscyplinę
w czasie przemarszu po drogach
i o dobre wykorzystanie czasu
na refleksje i modlitwę. Zachęca
się do wcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty.

Niedziela 31 VIII
8:00

++ Katarzyna, Józef Obrzut.

9:30

W 18 roczn. urodzin Przemysława z prośbą o Boże błogosł.,
dary Ducha Św. na każdy dzień
dorosłego życia i opiekę MB.

11:00

+ Stanisława Michalak.

12:15

Za parafian.

16:00

45 roczn. zawarcia związku
małżeńskiego Marii i Stanisława z prośbą o dalsze łaski
i Boże błogosł. dla nich, dzieci
i całej Rodziny.

18:00

O Boże błogosł. potrzebne łaski
dla Adrianny z okazji 18 roczn.
urodzin.

7:00

+ Stanisława Gintner (począt.
greg.).

8:00

1) Msza św. na rozpoczęcie
Roku Szkolnego.
2) ++ Krystyna i Józef Surowiec
- int. od Dyrekcji i pracowników
SP nr 10 w Jarosławiu.

18:00

1) Dziękczynna w 7 roczn.
ślubu Małgorzaty i Sławomira
Wróbel z prośbą o błogosł.
Boże i opiekę MB dla jubilatów
i córek Gabrysi i Oli.
2) ++ Zofia, Józef Piróg, Fryderyk, Stanisław Marchewka.

7:00

1) ++ Eugenia, Ludwik w roczn.
śmierci.
2) ++ Zbigniew, Bronisława.

18:00

1) + Stanisława Gintner (2).
2) ++ O życie wieczne dla:
Maria, Antoni, Franciszek, Lech,
aby Bóg okazał im miłosierdzie
i oglądali oblicze Boga.

7:00

1) + Stanisława Gintner (3).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Rodziny.

18:00

1) ++ Rodziców Helena i Jan
Ciurko.
2) ++ W 3 roczn. śmierci Moniki
i Bronisława Juszczak.

7:00

1) ++ Z Rodziny Walczaków.
2) + Julia.

18:00

1) + Stanisława Gintner (4).
2) O Boże błogosł. dla kapłanów
naszej parafii - int. od Bractwa
Najświętszego Sakramentu.

7:00

1) ++ Z Rodziny Korniatów.
2) ++ Mieczysław, Stanisław,
Stefania, Maria.

18:00

1) + Stanisława Gintner (5).
2) Dziękczynna w 30 roczn.
ślubu Janiny i Marka z prośbą
o dalsze Boże błogosł., opiekę
MB w Rodzinie.

6:00

++ Krystyna i Józef Surowiec
od Róży św. Kingi.

18:00

+ Stanisława Gintner (6).

Poniedziałek 1 IX

Wtorek 2 IX

Środa 3 IX

Czwartek 4 IX

Piątek 5 IX

Sobota 6 IX

Niedziela 7 IX
8:00

Dziękczynna w 41 roczn. ślubu Marii i Zygmunta z prośbą
o błogosł. Boże dla Rodziny.

9:30

++ Ryszard Kos w 17 roczn.
śmierci oraz Stanisław.

11:00

+ Stanisława Gintner (7).

12:15

Za parafian.

16:00

+ Mach Maria.

18:00

Za misje i misjonarzy i ks. Opiekuna.

Chrystus Królem

Propozycje dla Seniorów
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Klub Seniora, działający przy naszej parafii, rozpoczyna
od dnia 2.09. (wtorek) dalszy ciąg cyklu spotkań pn. „Trzy
aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów - wiedza,
umiejętności i ruch” oraz warsztaty „Seniorzy dla demokracji”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych seniorów 60+
do udziału w warsztatach i zajęciach:
1. gimnastyka, zajęcia usprawniające ruchowo - ćwiczenia
wspierające kondycję fizyczną bez forsowania i nadmiernego wysiłku - szczegóły w Klubie Seniora,
2. nordic-walking - nabywanie umiejętności. Zajęcia będą
odbywać się pod okiem trenera - pierwsze zajęcia we wtorek
2.09.2014 godz. 15.00 KCK,
3. zdrowa dieta - prawdy i mity, zajęcia 17.09 (środa) godz.
17.00 kawiarenka KCK,
4. programy profilaktyczne i prawa pacjenta - zapraszamy
w czwartek 18.09. br godz. 16.00 do KCK.
Od września będzie działał punkt świadczący usługi poradnicze dla seniorów. Poradnictwo będzie świadczone w formie
warsztatów grupowych i porad indywidualnych - szczegóły
w Klubie Seniora, który mieści się w kawiarence KCK.

Konserwacja okna wKCK
Okno frontowe z kawiarenki w Katolickim Centrum
Kultury, które pamięta czasy
pierwszego proboszcza zostało odczyszczone i na nowo
pomalowane.

Wakacyjny obóz Tenisa Stołowego w Pruchniku
Srebro dla „Wandżiego”
Znakomicie rozpoczął nowy sezon Wang Zeng Yi. Reprezentant Polski w Mińsku na Białorusi zajął drugie miejsce
w międzynarodowych zawodach z cyklu World Tour - Belarus Open. W fianale reprezentant Polski i zawodnik PKS Kolping Frac Jarosław uległ tylko Vladimirowi Samsonovowi
z Białorusi (byłemu mistrzowi Europy).

W dniach 18 - 23 sierpnia 2014 w hali sportowej w Pruchniku odbyły się treningi w ramach Wakacyjnego obozu
Tenisa Stołowego.
Zgrupowanie miało na celu podniesienie umiejętności
zawodników naszego klubu poprzez wspólne treningi
z zawodnikami GIM - TIM 5 Stalowa Wola oraz miejscowym klubem KTS „Strażak” Pruchnik.
Podsumowaniem obozu treningowego były zawody
„O Puchar Prezesa KTS „Strażak” Pruchnik.

Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga w Jarosławiu
18 Chrystus Królem

Atrakcyjna
wycieczka
dla dzieci ze świetlicy

Zapisy do Świetlicy
„U Kolpinga” w KCK
8-11 września godz. 16.00 - 17.00
Po raz czternasty we wrześniu rozpoczyna swoją działalność świetlica charytatywna „U Kolpinga”. W bieżącym
roku szkolnym program pn. „U Kolpinga równe szanse
dla wszystkich” przewiduje działania edukacyjne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży.
Pomagamy dzieciom stworzyć warunki do nauki własnej,
służymy pomocą zarówno przy odrabianiu zadań domowych jak i przy rozwijaniu ich inwencji twórczych.
Praca świetlicy oparta jest o stały plan dnia, w którym jest
przewidziany czas na poszczególne zajęcia, przy czym
duży nacisk kładzie się na prawidłową realizację obowiązku szkolnego, czyli uczęszczanie do szkoły, odrabianie
zadań, przygotowywanie do lekcji. Świetlica czynna od
poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 - 18.00.
W ramach zajęć własnych i dowolnych placówka organizuje:
- zajęcia w 11 sekcjach zainteresowań tj.:
tanecznej,
plastycznej,
teatralnej,
muzycznej,
fotograficznej,
modelarskiej,
krótkofalarskiej,
komputerowej,
judo,
tenisa stołowego
bilarda,
- zajęcia dziennikarskie służące przybliżeniu uczestnikom
warsztatu dziennikarskiego (od stycznia - maja 2015 r.),
- spotkania świąteczne i imprezy okolicznościowe, np.
wspólne obchodzenie urodzin, Andrzejki, Mikołajki, Dzień
Babci, Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka itd…
- Lato w Mieście, Zimę w Mieście,
- wycieczki i konkursy z nagrodami.
Ponadto zapraszamy osoby dorosłe jako wolontariuszy
do współpracy i prowadzenia zadań w imię hasła Świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”.

13 września 2014
Zapisy na wycieczkę razem z zapisami do świetlicy
Symboliczna cena zapisu na wycieczkę wynosi 3 zł
W programie:

* wizyta w Wiosce Fantasy
* zjazd na torze saneczkowym
* pokaz sprzętu Straży Granicznej

Atrakcyjna wycieczka

Chrystus Królem
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Warowna twierdza na szczycie wzgórza, chaty rzemieślników na podgrodziu, karczma dla
strudzonych wędrowców oraz zabudowania obronne. Zamieszkują je prawdziwi rycerze,
piękne niewiasty i rzemieślnicy, od których przyjezdni mogą usłyszeć niejedną fantastyczną
historię. Wioska Fantasy to nie historyczny skansen, jej średniowieczny urok uzupełniają ludowe legendy, baśnie i literatura fantasy. Mieszkańcy Wioski stale ją rozbudowują
i starają się nadać jej charakter żyjącej, średniowiecznej osady.

Saneczki w lecie

Ośrodek Rekreacyjno-sportowo-szkoleniowy w Heluszu
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foto: L. Biernacki
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