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99 rocznica Narodowego Święta
Niepodległości w Jarosławiu
W dniu 11 listopada 2017
r. miały miejsce obchody
99. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Oficjalne uroczystości
na jarosławskim Rynku
poprzedziła odprawiona
w Kolegiacie pw. Bożego
Ciała Msza Św. dziękczynna w intencji Ojczyzny.
Eucharystii przewodniczył
Archiprezbiter Jarosławski, ks. Prałat Andrzej
Surowiec. W tegorocznym
święcie patriotycznym upamiętniającym odrodzenie
się niepodległego państwa
polskiego w listopadzie
1918 r. po 123 latach zaborów, zaznaczyły swoją obecność władze województwa,
lokalne władze powiatowe
i samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych
z Wojskiem Polskim, Policją, Strażą Pożarną i Strażą
Miejską, jak również par-

lamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa oraz
reprezentacja PWSTE, radni
powiatowi i miejscy.
Bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej przy
akompaniamencie Orkiestry
Wojskowej z Rzeszowa
w asyście kompanii honorowej WP Garnizonu
Jarosław, a także harcerzy
i delegacji stowarzyszeń
kombatanckich oraz szkół
z pocztami sztandarowymi
nastąpiło przejście na jarosławski Rynek. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt
i odegraniu hymnu RP miały
miejsce okolicznościowe
przemówienia.
Obchody zakończyło złożenie wiązanek kwiatów oraz
niepodległościowy Apel Poległych i Salwa Honorowa.
MB

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju
ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest
z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas
prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących
przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych
win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy
i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za
nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój
Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj
w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy
i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz
i na wieki wieków Amen.
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Założenia, cele, tematyka programu duszpasterskiego (PD)
„Duch, który umacnia miłość …” na lata 2017-2019
no go w hasło: „Duch, który wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.
umacnia miłość …”.
Podstawą rozróżnienia zadań
związanych z wdrażaniem
programu jest duszpasterskie
ujęcie sakramentu bierzmowania, który obdarowuje
i uzdalnia chrześcijan do
podjęcia misji. Przyjmuje
ona postać chrześcijańskiego
Ks. dr Krystian Piechaczek, świadectwa.
sekretariat Komisji DuszpaPapież Franciszek w adhorsterstwa KEP
tacji „Evangelii Gaudium”
zauważa, że „czasem wydaje
Wstęp
nam się, że (…) podejmując
W pierwszą niedzielą Ad- wysiłki, nie osiągnęliśmy
wentu 2017 r. wejdzie w życie żadnego rezultatu; jednak
nowy program duszpasterski misja nie jest jakąś sprawą
dla Kościoła katolickiego lub projektem przedsiębiorw Polsce, przygotowany stwa, nie jest organizacją
przez Komisję Duszpaster- należącą do organizacji pozastwa KEP. Program na ko- rządowych (…); jest czymś
lejnych etapach powstawania o wiele głębszym, przekrabył konsultowany z przedsta- czającym wszelką miarę.
wicielami środowisk, które Może Pan posłuży się nana wiele sposobów kształ- szym zaangażowaniem, by
tują obraz duszpasterstwa udzielić błogosławieństw
w naszym kraju. Komisja w innym miejscu świata,
Duszpasterstwa KEP, której dokąd nigdy nie pójdziemy.
od 2016 r. przewodniczy Duch Święty działa, jak chce,
abp Wiktor Skworc, metro- kiedy chce i gdzie chce; my
polita katowicki, była od oddajemy samych siebie, nie
samego początku przekona- zamierzając oglądać widoczna o potrzebie kontynuacji nych rezultatów”.
wysiłków podejmowanych
przez członków tejże Komi- Zasadniczym zadaniem
sji w poprzedniej kadencji. pierwszego roku realizacji
Zatem, po czteroletnim cy- PD będzie odkrywanie Osoklu poświęconym tematyce by Ducha Świętego oraz Jego
chrzcielnej zdecydowano, darów. Nasza uwaga będzie
aby rozwinąć tematykę ko- skierowana również na skutlejnego sakramentu chrze- ki bierzmowania, z uwzględścijańskiego wtajemniczenia, nieniem ich zastosowania
jakim jest bierzmowanie. w procesie dochodzenia do
Projekt nowego programu szeroko rozumianej dojrzałoduszpasterskiego, którego ści chrześcijańskiej, jak rówrealizację określono na dwa nież na potrzebę budowania
lata, zatwierdziła Komisja i wspierania środowiska
Episkopatu Polski w listopa- wzrostu wiary. Wśród zadań
tego etapu na szczególną
dzie 2016 r.
uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego syUkład PD
nostwa, odkrywanie własnej
Nowy PD odznacza się pro- tożsamości chrześcijańskiej,
stym układem. Świadczy zrozumienie wagi osobistego
o tym zarówno tematyka, jak wyboru Chrystusa, ściślejrównież dwuletnia perspek- sze zjednoczenie się z Nim
tywa jego realizacji. Wpisa- oraz odkrywanie parafii jako

Hasło nowego
Roku Duszpasterskiego
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Pomnik Pamięci Narodowej
(w budowie)

Dalsze prace obejmą wyłożenie
podłoża czarnymi granitowymi
płytami, ułożenie bloków kamiennych
przy krzyżu, dokończenie metaloplastyki,
wykonanie popiersi słynnych Polaków,
wykonanie oświetlenia, zamontowanie
pochodni i obsadzenie krzewami ozdobnymi.

Każdy może pomóc!
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Zbiórka na tacę
Niedziela 26 XI 17 GRUPA II
Niedziela 3 XII 17 GRUPA I

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
PONIEDZIAŁEK – Dzieło Pomocy Powołaniom
WTOREK – RóżaXIIIśw.Kingip. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
ŚRODA – Róża XVI św. Klary p.Taciuch+RóżaBogaOjcaVIp. Płoskoń
CZWARTEK – Dzieło Pomocy
Duszom Czyśćcowym
PIĄTEK – Krąg I św. Wojciecha
+ Krąg III św. Zofii + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
SOBOTA – Krąg II św. Marka
+ Krąg IV św. Franciszka
i Hiacynty + Chór parafialny
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
26.11.94 – Jacek i Zuzanna S.
01.12.01 – Robert i Elżbieta Cz.

w rocznicę śmierci:

29.11.82 – Stanisław Metyk
29.11.86 – Franciszek Zastawny
30.11.91 – Emilia Chmielowicz
29.11.97 - Wiktoria Stasiak
29.11.06 - Jarosław Łaniosz
30.11.06 - Helena Kuśnierz
26.11.10 - Aleksander Swaryczewski
28.11.10 - Stanisław Kozłowski
30.11.10 - Tadeusz Szostak
27.11.13 - Józef Nyczaj
01.12.89 - Ludwik Brzeziński
02.12.95 - Maria Plęs
01.12.98 - Emil Ostafijczuk
02.12.15 - Zbigniew Wojdyło
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

18.11.2017 r. os. Kombatantów bl. 9 m. 16-25. Sprzątali
i ofiara: Sobczak. Ofiara:
M. Seremet, A. Zmysłowska. Razem – 70 zł na środki
czystości i kwiaty.
20.11.2017 r. os. Kombatantów bl. 10 m. 1-12. Sprzątali
i ofiara: Sawińska, Jazinicki
+ 1 os., Przepłata, Budzińska. Razem – 30 zł na środki
czystości i kwiaty.
Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00
oraz 17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki Miesiąca.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
W naszej Parafii Uroczystość łączy się z odpustem
parafialnym, z 18 rocznicą
poświęcenia naszej świątyni i 36 rocznicą istnienia
parafii. W modlitwach
dziękujemy za otrzymane
łaski i prosimy Pana Boga
o błogosławieństwo na lata
następne. W czasie wszystkich Mszy św. będzie odnowienie aktu uznania
Chrystusa za naszego Pana
i Króla.
2. Bardzo dziękujemy
ks. dr Marcinowi Koperskiemu za wygłoszone
rekolekcje parafialne - Bóg
zapłać.
3. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy na Różaniec
z wypominkami. W dni
powszednie nabożeństwo
z wypominkami będzie o
godz. 17.15.
4. W czwartek 30 listopada
wspomnienie św. Andrzeja
Apostoła – patrona naszego
ks. Proboszcza. Zapraszamy na uroczystą Mszę św.
w intencji ks. Prałata o
godz. 18.00. Po Mszy św.
będzie spotkanie w KCK.
5. W tym tygodniu pierwszy
piątek i sobota miesiąca.
W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu
spowiedź św. od godz.
16.00. W sobotę na nabożeństwie wieczornym
błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa.
6. Za tydzień w niedzielę
zmiana tajemnic różańcowych.
7. Za tydzień w Niedzielę
zaczyna się w Kościele
Adwent, czas radosnego
oczekiwania na przyjście
Chrystusa. Roraty roz-

Niedziela 26 XI

poczną się w poniedziałek
4 grudnia i będą codziennie w dni powszednie o
godz. 6.30. Natomiast
już o 6 rano będą śpiewane Godzinki. Podobnie jak w roku ubiegłym
w najbliższą sobotę
(2 XII) rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia
Matki Bożej. Nowenna
w dni powszednie o godz.
17.15, a w niedziele i środy
o godz. 17.00. Zapraszamy
wszystkich chętnych.
8. Bardzo dziękujemy za
ofiary na Pomnik Pamięci
Narodowej. Do tej pory zabetonowaliśmy wszystkie
duże elementy granitowej
konstrukcji pomnika. Prace
będą kontynuowane zarówno w czarnym granicie jak
i w metaloplastyce.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 27 XI 17 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 10 m. 25-36
oraz 2 XII 17 (sobota rano)
os. Kombatantów bl. 10
m. 37-51.
10. Sympatyków sportu
zachęcamy do kibicowania
naszej drużynie z Superligi
tenisa stołowego w najbliższy czwartek o godz. 18.00
w hali MOSiR.
11. W kiosku są do nabycia
wigilijne świece Caritas.
Każda sprzedana świeca to
jeden obiad dla biednego
dziecka.
12. Opłatki do roznoszenia
po domach można pobierać
w zakrystii. Jak wiemy tradycyjnie wszystkie ofiary
z opłatków zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania kościoła.
Nie jest więc obojętne skąd
weźmiemy opłatki.

8:00

+ Maria Mazur (25).

9:30

+ Stanisław Prokuski w 14 roczn.
śmierci.

11:00

Za parafian.

12:15

++ Stanisława, Bolesław i zmarli
z rodziny Makarskich.

16:00

+ Tadeusz (30 - koniec greg.).

18:00

++ Regina, Czesław, Ksawera,
Bronisław.

7:00

1) + Maria Mazur (26).
2) + Andrzej z okazji imienin i urodzin o dar życia wiecznego.

18:00

1) + Tadeusz Szyper - int. sąsiadów os. Niepodległości bl. 1
i bl. 2 kl. 3.
2) ++ Weronika i Tadeusz
Kmieć.

7:00

1) + Maria Mazur (27).
2) + Andrzej z okazji imienin.

18:00

1) ++ Zdzisław Rzepa i rodzice
z obu stron.
2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. i opiekę MB
dla Teresy od sąsiadki.

7:00

1) + Maria Mazur (28).
2) O Boże błogosł. dla członkiń Róży św. Klary i VI Boga
Ojca i dar życia wiecznego dla
zmarłych.

18:00

1) O dar nieba dla konających i za
dusze w czyśćcu cierpiące - int.
od Apostolatu Pomocy Duszom
Czyśćcowym.
2) + Za zmarłą babcię Waleria int. od wnuków.

7:00

1) ++ Stanisław oraz Andrzej
Przybylak w roczn. śmierci.
2) + Maria Mazur (29).

18:00

W int. ks. Prałata od: Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, Akcji
Katolickiej, Bractwa Najświętszego Sakramentu, Bractwa MB
Szkaplerznej, Koła Misyjnego,
Kolpingowskiego Klubu Seniora,
Chóru parafialnego, Apostolatu
Margaretka, pracowników parafii; Róż: św. Moniki, św. Barbary,
św. Faustyny, św. Kingi, św.
Łucji, XII Boga Ojca, św. Magdaleny, św. Andrzeja.

7:00

1) + Stanisława Makarska (począt. greg.).
2) + Maria Mazur (30 - koniec
greg.).

18:00

1) + Zygmunt Czyżowski (począt.
greg.).
2) + Tadeusz Szyper - int. sąsiadów os. Niepodległości bl. 1
i bl. 2 kl. 3.

7:00

1) + Stanisława Makarska (2).
2) + Marcin Stankiewicz - int.
od rodziny.

18:00

1) + Zygmunt Czyżowski (2).
2) + Tadeusz Szyper - int. od
Róży św. Zofii.

8:00

+ O życie wieczne dla Ryszarda
Rakoczego w 14 roczn. śmierci.

9:30

+ Zygmunt Czyżowski (3).

11:00

+ Daniel Marciak w 5 roczn.
śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Stanisława Makarska (3).

18:00

Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosł. i dary
Ducha Św. dla wnuków.

Poniedziałek 27 XI

Wtorek 28 XI

Środa 29 XI

Czwartek 30 XI

Piątek 1 XII

Sobota 2 XII

Niedziela 3 XII
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Tenis stołowy

Mistrz Polski pokonany
20.11. Superliga

Udany występ w Bilczy
Mamy udany weekend tenisi- Prix Polski, Brzyska jest lide-

DARTOM Bogoria Grodzisk Mazowiecki
stów stołowych PKS Kolping- rem w klasyfikacji generalnej.
- PKS Kolping Frac Jarosław 2 : 3 Jarosław. Tym razem młodzi- Wśród chłopców najlepiej wy-

cy i młodziczki rywalizowali
w Bilczy (woj. kieleckie) podczas II Grand Prix Polski.
Anna Brzyska, kolejny raz
zmierzyła się ze starszymi
II liga
o jedną kategorię wiekową
PKS Kolping II Jarosław
- KS „Gorce” Nowy Targ 8 : 2 koleżankami z całej Polski i po
raz kolejny udowodniła klasę.
Punkty: K. Marcinowski - 2,5,
W drodze do finału pewnie
M. Czernik - 2,5, P. Cyrnek - 2,5,
ogrywała rywalki. Dopiero
K. Dziukiewicz - 0,5.
w ostatnim spotkaniu musiała uznać wyższość Wiktorii
III liga
Wróbel z Rawy Mazowieckiej,
UKS Olimp I Łęki Dukielskie
- Kolping III Jarosław 8 : 10 z którą przegrała 1:3. Dodajmy,
że po dwóch turniejach Grand

Punkty: Paul Drinkhall -1, Tomislav Pucar - 1, Patryka Zatówka - 1.

padł Dawid Jadam, który zajął
11 miejsce. - Wielkie brawa dla
Dawida, który pokazał wielkie
serce do gry. Przed turniejem
zmagał się z bardzo wysoką
gorączką. Mimo to wystartował
i znów zameldował się w TOP
16. To oznacza, że uzyskał limit
i automatycznie awansował do
kolejnego Grand Prix Polski cieszył się trener Czernik.
W Bilczy wystartowali także:
Szymon Brud (19) oraz Dawid
Szczygieł (21).

Punkty: K. Dziukiewicz - 3,5,
K. Zieliński - 3,5, A. Rejterowski - 2,
K. Angrys - 1.

Z ostatniej chwili
Nasza zawodniczka Ania Brzyska
z reprezentacją Polski 18 listopada
zdobyła srebrny medal w Turnieju
Nadziei Olimpijskich w Budapeszcie. Gratulujemy!

Na zdjęciu od lewej strony stoją: Szymon Brud, Dawid Jadam, Mateusz Czernik trener, Anna Brzyska, Dawid Szczygieł.
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