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Niedziela środków społecznego przekazu
„Przekaz o rodzinie jako uprzywilejowanym miejscu spotkania w bezinteresownej miłości”

Temat rodziny jest w centrum pogłębionej refleksji
kościelnej i procesu synodalnego, obejmującego dwa
Synody, nadzwyczajny –
niedawno zakończony –
i zwyczajny, który odbędzie się w październiku br.
W tym kontekście uznałem
za stosowne, by punktem
odniesienia dla tematu najbliższego Światowego Dnia
Środków Społecznego Przekazu była rodzina. Rodzina
jest zresztą pierwszym miejscem, w którym uczymy się
porozumiewać. Powrót do
tego pierwotnego momentu
może nam pomóc zarówno
w nadaniu przekazowi większej autentyczności i cech
ludzkich, jak i w spojrzeniu
na rodzinę z nowego punktu
widzenia.

Dziś

w łonie Elżbiety. Wyrażanie
radości ze spotkania jest
w pewnym sensie archetypem i symbolem wszelkiego
przekazu, którego uczymy
się, zanim jeszcze przyjdziemy na świat. Łono, które nas
nosi, jest pierwszą «szkołą»
przekazu, na który składa się
słuchanie i kontakt cielesny,
gdzie zaczynamy oswajać
się ze światem zewnętrznym
w bezpiecznym środowisku,
słysząc uspokajające bicie
serca mamy. To spotkanie
dwóch istot jednocześnie
tak bliskich i jeszcze tak sobie obcych, spotkanie pełne
obietnic, jest naszym pierwszym doświadczeniem przeniewiastami i błogosławiony kazu. Jest to doświadczenie
jest owoc Twojego łona’» wspólne nam wszystkim,
(ww. 41-42).
bo każdego z nas urodziła
matka.
Przede wszystkim epizod
ten pokazuje nam przekaz Również po przyjściu na
jako dialog, który splata świat pozostajemy w pewsię z mową ciała. Pierwszą nym sensie w «łonie», któodpowiedź na pozdrowienie rym jest rodzina. Łono to
Maryi daje bowiem dzieciątko, radośnie poruszając się
dokończenie na str. 2
Możemy zaczerpnąć inspirację z ewangelicznego obrazu,
jaki stanowi wizyta Maryi
u Elżbiety (Łk 1, 39-56).
«Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił
Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:
‘Błogosławionaś Ty między
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I CZYTANIE: Mdr 2,12.17-20

Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim

REFREN PSALMU: Pan podtrzymuje całe moje życie.
II CZYTANIE: Jk 3,16-4,3

Źródłem niepokojów jest nieład
wewnętrzny

EWANGELIA: Mk 9,30-37

Jeśli kto chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim ze wszystkich

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak
nie chciał, żeby kto wiedział
o tym. Pouczał bowiem swoich
uczniów i mówił im: „Syn
Człowieczy będzie wydany
w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz
zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak
nie rozumieli tych słów, a bali
się Go pytać. Tak przyszli do
Kafarnaum. Gdy był w domu,
zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni
milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to,
kto z nich jest największy. On
usiadł, przywołał Dwunastu
i rzekł do nich: „Jeśli kto chce
być pierwszym, niech będzie
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął
dziecko; postawił je przed
nimi i objąwszy je ramionami,
rzekł do nich: „Kto przyjmuje
jedno z tych dzieci w imię
moje, Mnie przyjmuje; a kto
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje
Mnie, lecz Tego, który Mnie
posłał”.
Kalendarz wydarzeń

26. IX.

Pielgrzymka Róż Żywego
Różańca do Miejsca
Piastowego.
Zapisy w kiosku i w kancelarii

11. X. g. 10.00

Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry
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Pro memoria ws. ochrony życia
nienarodzonych
Prawem człowieka jest prawo do życia. Dlatego m.in.
Kościół katolicki na całym
świecie popiera inicjatywy
mające na celu ochronę
godności osoby ludzkiej
od poczęcia do naturalnej
śmierci.
To nie jest kwestia światopoglądowa, ale naukowa.
Podkreślił to Ojciec Święty
Franciszek w przemówieniu
do lekarzy, mówiąc: „«Powiedz mi, dlaczego Kościół
przeciwstawia się np. aborcji? Czy to jest problem
religijny?» – «Nie, nie. To
nie jest problem religijny».
(...) To jest problem naukowy, ponieważ tam jest życie
ludzkie i nie jest dozwolone
unicestwianie życia ludzkiego, aby rozwiązać problem”
(Watykan, 15.11.2014 r.).

W tym miejscu nie możemy
nie przypomnieć słów św.
Jana Pawła II wypowiedzianych w Kaliszu: „Z tego
miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem
w październiku ubiegłego
roku: «Naród, który zabija
własne dzieci, jest narodem
bez przyszłości». Wierzcie,
że nie było mi łatwo to
powiedzieć. Nie było mi
łatwo powiedzieć to z myślą
o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości,
W trosce o najbardziej bez- wspaniałej przyszłości”
bronne istoty ludzkie po- (4.06.1997 r.).
pieramy wszystkich, którzy
Abp Stanisław Gądecki
na różne sposoby angażują
Metropolita Poznański
się w obronę życia nienaroPrzewodniczący KEP
dzonych.
Niedziela środków społecznego przekazu
dokończenie ze str. 1

składa się z różnych osób,
które łączą więzi: rodzina
jest «miejscem, gdzie człowiek uczy się współżycia
w różnorodności» (adhort.
apost. Evangelii gaudium,
66). Różnice płci i pokoleń,
które porozumiewają się
ze sobą przede wszystkim
dlatego, że wzajemnie się
akceptują, istnieje bowiem
między nimi więź. A im
szerszy jest wachlarz tych
relacji, im większe różnice
wieku, tym bogatsze jest nasze środowisko życia. Więź
jest fundamentem słowa,
które z kolei umacnia więź.
Nie wymyślamy słów: możemy się nimi posługiwać,
ponieważ je otrzymaliśmy.
To w rodzinie uczymy się
mówić w «języku ojczy-

stym», a więc w języku
naszych przodków (por. 2
Mch 7, 25. 27). W rodzinie
pojmuje się, że poprzedzili
nas inni, stworzyli oni warunki, byśmy mogli istnieć
i też dawać życie oraz zrobić coś dobrego i pięknego.
Możemy dawać, ponieważ
otrzymaliśmy, i ten pozytywny cykl sprawia, że
rodzina potrafi przekazywać
informacje i porozumiewać
się; a bardziej ogólnie – jest
to wzór wszelkiego przekazu.
Doświadczenie więzi, która
nas «poprzedza», powoduje,
że rodzina jest także kontekstem, w którym przekazuje
się tę podstawową formę
komunikacji, którą jest mo-

dlitwa. Kiedy mama i tato
usypiają swoje nowo narodzone dzieci, bardzo często
zawierzają je Bogu, aby
nad nimi czuwał; a kiedy
są trochę większe, razem
z nimi odmawiają proste
modlitwy, wspominając
z miłością również inne
osoby, dziadków, pozostałych krewnych, chorych
i cierpiących, wszystkich,
którzy bardziej potrzebują
pomocy Boga. I tak w rodzinie większość z nas poznała
religijny wymiar przekazu,
który w chrześcijaństwie
jest całkowicie przepojony
miłością, miłością Boga,
który daje się nam i którego
my ofiarujemy innym.
W rodzinie to przede wszystkim zdolność do przytulania
się, wspierania, towarzyszenia sobie, odczytywania
spojrzeń i milczenia, do
śmiania się i płakania razem
osób, które siebie nie wybrały, a jednak są dla siebie
bardzo ważne – pozwala
nam zrozumieć, czym jest
naprawdę porozumiewanie
się jako odkrycie i budowanie bliskości...
Bardziej od wszelkich innych miejsc, rodzina jest
miejscem, gdzie ludzie,
żyjąc razem na co dzień, doświadczają ograniczeń swoich oraz cudzych, małych
i dużych problemów związanych ze współistnieniem,
zgodną egzystencją. Nie
istnieje rodzina doskonała,
ale nie trzeba obawiać się
niedoskonałości, słabości,
ani też konfliktów; trzeba
nauczyć się podchodzić do
nich w sposób konstruktywny. Dlatego rodzina, której członkowie, ze swoimi
ograniczeniami i grzechami,
kochają się, staje się szkołą
przebaczenia. Przebaczenie
jest siłą komunikacji– komunikacji, która szwankuje,
która się przerywa, a którą
poprzez wyrażoną i przyjętą
skruchę można naprawić
i rozwijać. Dziecko, które
w rodzinie uczy się słuchać
innych, mówić z szacun-

kiem, wyrażając własny
punkt widzenia, nie negując
punktu widzenia innych,
będzie w społeczeństwie
osobą budującą dialog
i pojednanie...
...Poza tym w świecie, gdzie
tak często się złorzeczy, obmawia, sieje niezgodę, skaża plotkami nasze ludzkie
środowisko, rodzina może
być szkołą przekazu jako
błogosławieństwa. I to również tam, gdzie wydaje się
dominować nieuchronnie
nienawiść i przemoc, kiedy
rodziny są między sobą
rozdzielone przez mury
z kamienia lub przez nie
mniej nieprzeniknione mury
uprzedzeń i urazy, kiedy
wydaje się, że są słuszne
powody, by powiedzieć
„dość tego”; w rzeczywistości błogosławienie zamiast
złorzeczenia, odwiedzanie
zamiast odrzucania, przyjmowanie zamiast zwalczania to jedyny sposób
na to, by przerwać spiralę
zła, dawać świadectwo, że
dobro jest zawsze możliwe,
wychowywać dzieci w duchu braterstwa.
Dzisiaj najnowocześniejsze
media, które zwłaszcza dla
najmłodszych stały się już
nieodzowne, mogą zarówno
być przeszkodą, jak i pomagać w porozumiewaniu
się w rodzinie i między
rodzinami...
...Najpiękniejsza rodzina,
będąca rzeczą ważną, a nie
problemem, to taka, która
potrafi porozumiewać się
w oparciu o świadectwo,
piękno i bogactwo relacji
między mężczyzną i kobietą oraz między rodzicami
a dziećmi. Nie walczmy
w obronie przeszłości, ale
pracujmy cierpliwie i ufnie
nad budowaniem przyszłości we wszystkich środowiskach, w których na co dzień
przebywamy.
Franciszek
Watykan, 23 stycznia 2015 r.
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Tenis stołowy

Świetlica „U KOLPINGA”

Superliga

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.

PKS Kolping Frac Jarosław
Pedagog. Anna Sobczak.
- ZKS Palmiarnia Zielona Góra 1 : 3 Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
Punkty: Robert Floras - 1.

g. 15.30-17.00.

W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących
sekcjach:

W niedzielę 13 września
2015 r. na obiektach sportowych przy Politechnice Rzeszowskiej został rozegrany
turniej półfinałowy Mini
Olimpic Games. Awans do
turnieju finałowego, który
odbędzie sie 17 i 18 października w Jastrzębiu Zdrój
wywalczyły następujące

nasze zawodniczki: Anna
Brzyska (5 miejsce), Jagoda
Chwojko (7 miejsce) oraz
Kinga Jakubs (13 miejsce).
Pozostali zawodnicy naszego klubu zajęli miejsca: Dawid Jadam (25-32), Dawid
Szczygieł (25-32) oraz Szymon Brud (miejsce 33).

*s. taneczna:

grupa młodsza - czwartek g. 15.00-17.00;

H. Mól

grupa starsza - piątek g. 15.00-17.00;

*s. komputerowa:

KCK;
poniedziałek g. 16.10;

S. Durski
*s. teatralna:

sala komputerowa;
środa g. 16.00;

ks. M. Berdechowski
*s. plastyczna:

scena KCK;
wtorek g. 15.30-17.00;

W. Kruk
*s. modelarska:

sala plastyczna;
wtorek g. 16.00;

J. Kruk
*s. judo:

pracownia modelarska;
środa godz. 15.00-20.00; piątek g. 17.00-

ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:

20.00; KCK;
codziennie g. 16.00;

K. Dziukiewicz

sala sportowa;

*s. fotograficzna:

druga i czwarta sobota miesiąca g. 15.00;

ks. G. Gładysz
*s. muzyczna-gitara:

sala oazowa;
grupa początkująca - poniedziałek

ks. R. Wójtowicz

g. 16.00-17.00, grupa zaawansowana - wtorek

*s. krótkofalarska:

g. 16.00-17.00; sala oazowa;
czwartek g. 17.00;

T. Mazur
*s. bilarda:

sala oazowa;
środa, piątek g. 13.00-15.00

P. Maciałek

KCK;

Seniorzy na turystycznym szlaku

Tym razem nasi seniorzy postanowili zwiedzić Nałęczów, Kazimierz Dolny, Sandomierz i Tarnobrzeg. Pomimo nienajlepszej w pierwszym dniu pogody, humory
dopisywały. Duże wrażenie na Seniorach zrobił Park Zdrojowy z Pijalniami wód
w Nałęczowie. Za udaną uznano również wycieczkę statkiem po Wiśle w Kazimierzu, która pozwoliła podziwiać panoramę miasta i jego zabytki. Godzinny przejazd
Melexami po Sandomierzu umożliwił zapoznanie się z historią i zabytkami tego
pięknego miasta. W Tarnobrzegu nasi seniorzy gościli Seniorów ze Stalowej Woli.
Spotkanie pozwoliło na wypracowanie kolejnych form współpracy.
W drodze powrotnej seniorzy odwiedzili grób Rodziców naszego ks. prałata
Andrzeja Surowca. Odmówili modlitwę i zapalili znicze.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 20 IX 15 GRUPA II
Niedziela 27 IX 15 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich + Grupa
charytatywna
PONIEDZIAŁEK – Róża Boga
Ojca VII - p. Komsza; IX Róża
św. Andrzeja
WTOREK – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca
XI - p. Budzyński
ŚRODA – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga + Świetlica charytatywna + Kolpingowski Klub
Seniora
CZWARTEK – Ministranci + Lektorzy, Rodziny powołanych
PIĄTEK – Róża VI św. Krzysztofa
SOBOTA – Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

12.09.2015 r. ul. Morawska
1E m. 1-26. Sprzątali i ofiara:
Dąbrowski, Jaworska (Na
Skarpie). Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
14.09.2015 r. ul. Morawska
1B m. 1-20. Sprzątali i ofiara:
Dublanin + Karinka, Bartnik,
Bukowy. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Sakrament Małżeństwa zawarli:

Bartłomiej i Anna K.
Odeszła do Pana:
Michalina KOMOROWSKA
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.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla p. Mariana Wasiuty za bezinteresowne
wykonanie pomiarów
elektrycznych na plebanii, oraz p. Paulinie Kluz
i p. Małgorzacie Rokosz
za sporządzenie odpowiednich instrukcji.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. Dzisiejsza niedziela zwraca
nam uwagę na rolę środków
społecznego przekazu. Zapytajmy się m.in. wzajemnie
o prasę katolicką w naszych
domach. Ubolewamy bowiem, że najlepsze nasze katolickie gazety jak „Niedziela” czy „Gość Niedzielny”,
jak też prasa dla dzieci: „Mały
Gość” lub „Jaś” czy „Promyczek Dobra”– kupowane są
w niewielkich ilościach.
Dziś taca na diecezjalne katolickie radio Fara. Przy okazji
dziękujemy za ofiary złożone
na inwestycje i utrzymanie
parafii.
3. W poniedziałek święto św.
Mateusza, apostoła.
4. W związku z narastającymi problemami uzależnień,
Ruch Światło-Życie wychodzi
z inicjatywą czuwania przy
Krzyżu Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, aby wypraszać
dla ludzi łaskę wyzwolenia.
Peregrynacja Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
w jarosławskich parafiach
odbywa się w dniach 1422 września. Dziś Krzyż
przybędzie do naszej parafii. Na Mszy św. o godz.
18.00 zostanie uroczyście
wprowadzony. Po Eucharystii odbędzie się czuwanie
przy Krzyżu do godz. 21.00.
Do tej modlitwy zaprasza-

Niedziela 20 IX

my wszystkich wiernych,
a zwłaszcza tych, którzy mają
w swoich rodzinach osoby
zniewolone nałogami. Bardzo
prosimy wszystkich parafian,
a szczególnie róże różańcowe
o modlitwę w intencji wyzwolenia i peregrynacji.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 21 IX 15 (poniedziałek
wieczorem) ul. Przyklasztorna, Głęboka, Żołnierska,
Basztowa oraz 26 IX 15
(sobota rano) Jarosław: ul.
Włókiennicza, Dziewiarska,
Spółdzielcza.
6. W kiosku można jeszcze
zapisać się na autokarową
pielgrzymkę Róż Różańcowych z całej diecezji do
Miejsca Piastowego, która
odbędzie się 26 września.
Koszt od osoby 25 zł. Zapisy w kiosku i w kancelarii.
Wyjazd o 7.30 spod Fraca.
Bardzo zachęcamy.
7. W poniedziałek 28 września będzie pierwsze i bardzo
ważne spotkanie organizacyjne rodziców dzieci, 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
w poniedziałek 28 września
na Mszę św. wieczorną i po
Mszy św. na spotkanie organizacyjne w podziemiach
kościoła.

8:00
9:30

11:00

12:15

16:00

18:00

Poniedziałek 21 IX
7:00

18:00

20.09.97 – Grzegorz i Katarzyna C.
20.09.08 – Robert i Anna C.
20.09.08 – Adam i Joanna P.
21.09.91 – Wiesław i Małgorzata P.
21.09.91 – Adam i Jolanta L.
21.09.96 – Bogdan i Małgorzata K.
21.09.02 – Grzegorz i Anna G.
22.09.01 – Adam i Wanda K.
22.09.07 – Grzegorz i Joanna K.
23.09.83 – Marek i Jolanta L.
25.09.93 – Piotr i Iwona S.
25.09.10 – Michał i Joanna W.
25.09.10 – Piotr i Karolina M.
26.09.87 – Władysław i Teresa F.
26.09.98 – Robert i Renata K.

Wtorek 22 IX
18:00

+ Emilia Prokuska (22).

7:00

+ Emilia Prokuska (23).
1) Dziękczynna za 15
lat działalności świetlicy
„U Kolpinga” z prośbą
o błogosł. na dalsze lata.
2) ++ Józefa Plęs, Zbigniew
Plęs o radość życia wiecznego.

Środa 23 IX

18:00

Czwartek 24 IX
7:00
18:00

w rocznicę śmierci:
21.09.82 – Aniela Dwornik
24.09.82 – Agata Machura
20.09.83 – Szymon Sobień

+ Emilia Prokuska (24).
Piątek 25 IX

7:00
18:00

1) + Emilia Prokuska (25).
2) ++ Katarzyna i Józef.
Sobota 26 IX

7:00

26.09.86 – Zofia Stanisławczyk
23.09.90 – Józef Polucha
23.09.93 – Andrzej Lis
24.09.93 – Elżbieta Miller
20.09.96 – Jerzy Haloszka
25.09.96 – Edmund Pająk
25.09.99 – Genowefa Niemczyk
26.09.99 – Maria Marszał
23.09.00 – Ignacy Orzech
25.09.02 – Maria Świątek
26.09.02 – Eugeniusz Wiglusz
22.09.03 – Władysław Seremet
22.09.04 – Anna Argasińska
22.09.04 – Andrzej Ciuba
25.09.04 – Janina Tomaszewska
26.09.08 – Michał Hamelusz
24.09.09 – Józefa Jucha
23.09.10 – Maria Dominików
24.09.10 – Władysława Rząsa
20.09.12 – Marian Horbacz
26.09.12 – Józefa Płonka

1) + Emilia Prokuska (21).
2) O Boże błogosł. i dary
Ducha Św. dla ks. Mateusza z okazji Imienin.

7:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

++ Ryszard i Józef.
+ Emilia Prokuska (20).
Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. i potrzebne
łaski w 78 roczn. urodzin dla
Eugenii.
Za parafian.
Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. dla Grzegorza i Katarzyny Cieślak
z okazji 18 roczn. ślubu.
+ Lucjan Zarzeczny.

18:00

1) + Danuta Jurczak w 20
roczn. śmierci.
2) Dziękczynna z prośbą
o dalsze Boże błogosł. dla
Mikołaja w 3 roczn. urodzin.
1) + Emilia Prokuska (26).
2) ++ Wincenty, Władysław.
Niedziela 27 IX

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

16:00

18:00

++ Stanisława, Michał.
+ W 7 roczn. śmierci Michał Hamelusz.
+ Emilia Prokuska (27).
Za parafian.
Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. w 5 roczn.
ślubu Katarzyny i Andrzeja.
++ Stefan Czereba, Franciszka, Daniel.

