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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
26 sierpnia Kościół katolicki obchodzi święto Matki Bożej Częstochowskiej.
W Polsce to jedno z najważniejszych świąt Maryjnych. Na ten
dzień na Jasną Górę, do Czarnej
Madonny, zmierzają pielgrzymi z całej Polski, najczęściej
w pieszych pielgrzymkach.
Obraz ma długą i dramatyczną historię i jest nierozłącznie
związany z dziejami naszej Ojczyzny. Według podania, powstał na desce ze stołu, przy
którym posiłki jadała Święta
Rodzina. Obraz namalowano
prawdopodobnie między VII
a XIII wiekiem. Nieznany jest
jego autor, przypuszcza się, że
to malarz włoski lub bizantyjski.
Do Polski przywiózł wizerunek Madonny książę Władysław Opolczyk. Jak mówi
podanie, książę Władysław
chciał przewieźć obraz do Opola, ale gdy zatrzymał się w Częstochowie, konie nie chciały
ruszyć z miejsca. Uznając to
za znak Boży, książę zostawił
ikonę w klasztorze paulinów.
W 1430 r. sanktuarium zostało
napadnięte przez grupę przestępców dowodzonych przez polską

szlachtę. Wówczas – jak podaje
Długosz – obraz został zniszczony i sprofanowany: “Sam nawet
obraz Najchwalebniejszej Pani
naszej odarli z złota i klejnotów, którymi go ludzie pobożni
przyozdobili. Niezaspokojeni
łupem, oblicze obrazu mieczem
na wylot przebili, a deskę, do
której wizerunek przylegał, połamali, tak iż zdawało się, że
to nie Polacy, ale Czesi kacerze
dopuścili się czynów tak srogich

i bezbożnych. Po dopełnieniu
takowego gwałtu, raczej skalani zbrodnią niż zbogaceni,
z niewielką zdobyczą pouciekali”
– pisze Jan Długosz. Obraz został
wówczas poddany renowacji
przez króla Władysława Jagiełłę
i otrzymał srebrne blachy i korony.
Według innych podań, ślady
na twarzy Madonny pochodzą
z czasu, który obraz był na zamku Bełzie. Gdy zamek napadli
Tatarzy, jeden z nich przestzelił
obraz strzałą i do dziś widać dwie
rysy na twarzy Matki Bożej.
Obraz od początku pobytu
na Jasnej Górze otaczany był
szczególną czcią, o czym świadczą choćby liczne wota przywożone dla Czarnej Madonny.
Wielką sławę i cześć w całej
Polsce obraz zyskał po odparciu
oblężenia Jasnej Góry przez
Szwedów w 1655 r. Obrońcy
modlili się wówczas do Czarnej Madonny, a w 1656 r. Jan
Kazimierz ślubował we Lwowie Matce Bożej i ogłosił ją
Królową Korony Polskiej. Po
odparciu najazdu szwedzkiego to Matce Bożej Jasnogórdokończenie na str. 3

Święto Wojska Polskiego
Nowy Patron Garnizonu Jarosław

I CZYTANIE: Iz 66,18–21
Powszechność zbawienia

REFREN PSALMU: Całemu światu głoście Ewangelię.
II CZYTANIE: Hbr 12,5–7.11–13
Tego Pan miłuje, kogo karze

EWANGELIA: Łk 13,22–30

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

J

ezus nauczając, szedł przez
miasta i wsie, i odbywał swą
podróż do Jerozolimy. Raz ktoś
Go zapytał: „Panie, czy tylko
nieliczni będą zbawieni?”. On
rzekł do nich: „Usiłujcie wejść
przez ciasne drzwi; gdyż wielu,
powiadam wam, będzie chciało
wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi
zamknie, wówczas stojąc na
dworze, zaczniecie kołatać do
drzwi i wołać: »Panie, otwórz
nam«; lecz On wam odpowie:
»Nie wiem, skąd jesteście«.
Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą,
i na ulicach naszych nauczałeś«.
Lecz On rzecze: »Powiadam
wam, nie wiem, skąd jesteście.
Odstąpcie ode Mnie wszyscy
dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie
Abrahama, Izaaka i Jakuba,
i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych
precz wyrzuconych. Przyjdą ze
wschodu i zachodu, z północy
i południa i siądą za stołem
w królestwie Bożym. Tak oto
są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą
ostatnimi”.

Obóz
dla dzieci w Heluszu
Uroczystości rozpoczęła Msza św.
sprawowana przez k. prałata ppłk
A. Surowca kapelana WP.

Po odzyskaniu niepodległości
skowa daje Nam okazję świętować rocznicę zwycięskiej bitwy przez Polskę 15 sierpnia, w roku
Szanowni Goście!
warszawskiej w 1920, stoczonej 1923 ustanowiono Święto Sił
Żołnierze!
w czasie wojny polsko-bolsze- Zbrojnych Rzeczypospolitej Polwickiej zwanej „Cudem nad
dokończenie na str. 2
Dzisiejsza uroczystość woj- Wisłą”
Przemówienie Dowódcy

27.08. - g. 18.00 wspólny wyjazd
dzieci z Helusza autobusem do
domów

Zapisy do świetlicy
„U Kolpinga”
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Święto Wojska Polskiego
dokończenie ze str. 1

skiej noszącym miano Dniem Żołnierza Polskiego. Po zakończeniu
II wojny światowej - w roku 1947 zmieniono tą datę na 9 maja,
a w 1950 na 12 października - upamiętniając w ten sposób chrzest
bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino.
Jednak ten czyn zbrojny był jednym z wielu epizodów na szlaku
bojowym żołnierzy polskich w latach II wojny światowej. Dla
wielu Polaków nie był on akceptowany ze względów moralnych
i politycznych.
Ostatecznie Święto Wojska Polskiego jako święto państwowe
obchodzone jest w dniu 15 sierpnia od 1992 roku.

Piechoty Legionów. W tymże roku awansowany został do
stopnia pułkownika. W wojnie polsko-bolszewickiej walczył
na czele 9 pułku piechoty Legionów. W 1921 roku objął komendę
31 pułku piechoty.
W latach 1923-1925 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie i w Paryżu. Po przewrocie majowym skierowany do Jarosławia stanął na czele 24 Dywizji Piechoty
i Garnizonu Jarosław. W 1927 roku mianowany generałem brygady.
W Jarosławiu działał aktywnie na rzecz rozwoju kultury, ochrony
zabytków i sportu. Stał na czele delegatury Ligi Morskiej i Kolonialnej. Był honorowym prezesem Wojskowego Klubu Sportowego ,,Ognisko” i patronował oddziałowi Związku Strzeleckiego
,,Strzelec”.
Najbardziej trwałym dziełem generała Wieczorkiewicza pozostaje Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. Był pierwszym
prezesem i przewodniczącym sekcji konserwacji Zabytków.
W latach 1935-1938 pełnił funkcję dowódcy Okręgu Korpusu
Nr X w Przemyślu.
W 1939 roku z ramienia Naczelnego Wodza przygotował obronę
Karpat.
17 września 1939 roku wobec wkroczenia wojsk radzieckich
na wschodnie ziemie polskie, przekracza granice i udaje się do
Francji, gdzie pracował w Inspektoracie Wyszkolenia Naczelnego
Wodza w Paryżu. Wspomagał francuski Ruch Oporu.
W 1943 roku osiedlił się w Szwajcarii. Działał w organizacjach
polonijnych, zwłaszcza w Stowarzyszeniu Polaków ,,Polonia”
w Genewie.

Wojsko Polskie od początku uzyskania niepodległości przez
państwo polskie w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało swój historyczny rodowód
i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa oraz ciągłość Dziś gościmy najbliższą rodzinę Naszego patrona- Sz. P. Tomasza
WIECZORKIEWICZA wraz z małżonką.
istnienia jego zbrojnego ramienia.
Dziękujemy Wam - drodzy goście honorowi- za przybycie w tak
Kultywowanie tradycji Oręża Polskiego było jednym ważnym dla Nas momencie. W celu zachowania w pamięci wielz istotnych czynników integrujących armię oraz umacniało kich dowódców historii oręża polskiego i godnego uhonorowania
jego więzi ze społeczeństwem. Do tych tradycji nawiązują zasług intencją naszą było uroczyste odsłonięcie popiersia patrona
obecnie żołnierze Wojska Polskiego - w tym przede wszystkim dywizjonu, które nastąpi w sali tradycji po uroczystości. Zdajemy
My- Żołnierze 14 dywizjonu artylerii samobieżnej, który po- sobie sprawę jak wiele wysiłku włożyli Państwo w uświetnienie
wstał na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP uroczystości. Mamy nadzieję, że wspomnienia z wizyty w kraju,
w 1993 r. na bazie zlikwidowanych pododdziałów 14 Pułku Zme- z miasta Jarosławia będą dla Państwa miłym akcentem w dalszym
życiu.
chanizowanego i 14 Pułku Artylerii.
Trudno nie wspomnieć o związkach artylerii z ziemią Jarosławską.
To już od początku XX wieku, Jarosław jest związany z artylerią. To Żołnierze!
tu, w okresie międzywojennym, stacjonowały pododdziały artylerii.
Z okazji Święta Wojska Polskiego składam Wam wszystStąd na miejsce dyslokacji jednostki wybrano Garnizon Jarosław,
kim serdeczne żołnierskie podziękowanie za trud i wysiw którym stacjonujemy do dziś.
Od początku roku 1995 dywizjon był podporządkowa- łek włożony w rozwój i funkcjonowanie naszej jednostki
ny 14 Brygadzie Pancernej im. Jana Karola Chodkiewicza i dywizjonu. Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do żołz Przemyśla. Po rozwiązaniu brygady, dywizjon przeszedł nierzy, którzy wraz ze mną realizowali trudne zadania mandatowe
do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa i pod nią w rejonie misji w Afganistanie. Jestem przekonany, że służba poza
granicami kraju była dla Nas wielką i ważną szkołą żołnierskiego
obecnie podlega.
W roku 1997 jednostka otrzymała swój sztandar, który uroczyście życia. Wykorzystujmy to doświadczenie w codziennej służbie ku
wręczono właśnie w dniu 15 sierpnia. Od tego momentu Święto chwale Ojczyzny i Boga!
Wojska Polskiego stało się Świętem Dywizjonu.
Decyzją nr 275/MON z 10 sierpnia 2009 r., 14das dziedziczy Oficerom, podoficerom i szeregowym oraz pracownikom wojska
życzę dalszych sukcesów i osiągnięć w służbie i pracy, a także
i kultywuje tradycje następujących jednostek:
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
  - 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich (1919-1939)
- 21 Pułk Artylerii Lekkiej (1920-1939)
Przemówienie dowódcy 14 DAS ppłk. Roberta Matyska wygło- 22 Pułk Artylerii Lekkiej (1919-1939)
szone 13.VIII.2010 na placu apelowym
- 24 Pułk Artylerii Lekkiej (1921-1939)
- 40 Pułk Artylerii Lekkiej (1944-1988)
- 21 dywizjon artylerii mieszanej (1993-2000)
- 14 dywizjon artylerii rakietowej (1993-2006)
- 14 dywizjon artylerii przeciwpancernej (1993-2001)
Również decyzją nr 275/MON z 10 sierpnia 2009 ustalono
patrona jednostki.
Od tej chwili 14 dywizjon artylerii samobieżnej nosi z dumą
imię gen. bryg. Wacława WIECZORKIEWICZA- dowódcy 24
Dywizji Piechoty.
Wacław WIECZORKIEWICZ żył w latach 1890
– 1969. W 1912 roku po odbyciu oficerskiego szkolenia wojskowego, mianowany podporucznikiem. Od
sierpnia 1914 roku w Legionach Polskich. Dowodził W uroczystościach wziął udział syn generała Tomasz Wieczorkiewicz z małżonką,
który odsłonił popiersie ojca. Kilkanaście lat wcześniej rodzina Wieczorkiewiczów
kompanią w 5 pułku piechoty.
Od 15 sierpnia 1918 roku dowodził 9 Pułkiem przekazała ziemię pod budowę kościoła Miłosierdzia Bożego.
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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 2. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za przejawy szacunku
dokończenie ze str. 1
skiej składał podziękowania
za obronę Narodu Polskiego.
Po 1945 r. kult Matki Bożej
stał się symbolem przywiązania Narodu Polskiego do wiary
i Kościoła. W 1956 r., w 300lecie słynnych ślubów Jana
Kazimierza, Ks. Prymas Stefan
Wyszyński ponownie zawierzył Matce Bożej Naród Polski.
Podczas obchodów Tysiąclecia
Chrztu Polski obraz, który peregrynował wówczas po kraju,
został aresztowany przez władze
komunistyczne. Nie przeszkodziło to wiernym, a podczas kolejnych nabożeństw zostawiano

wobec znaków krzyża, gdziekolwiek byłyby ustawiane, ale jednocześnie
apelujemy do wszystkich, którym drogi jest ten święty znak zbawienia
dla Pani Jasnogórskiej pusty i którym leży na sercu dobro Ojczyzny, o natychmiastowe zaprzestanie
tron, na którym umieszczano gorszących sporów. Znak krzyża nie może być środkiem do osiągania
puste ramy. Przez 6 lat obraz najsłuszniejszych nawet celów drugorzędnych.
był uwięziony na Jasnej Górze,
mimo że cały czas trwała pe- Apelujemy więc do polityków, aby krzyż przestał być traktowany jako
regrynacja. Dopiero w 1972 r. narzędzie w sporze politycznym. Krzyż nie może być „zakładnikiem”
w tajemnicy przewieziono Go w słusznej sprawie upamiętnienia miejsca modlitwy Polaków oraz wszystdo diecezji sandomierskiej. Ko- kich ofiar smoleńskiej katastrofy. Wzywamy do poważnego dialogu
muniści nie odważyli się wów- i odpowiedzialnych decyzji, by jak najszybciej rozwiązać narastający
czas ponownie Go aresztować. konflikt polityczny i społeczny wokół krzyża przed Pałacem PrezyNa uroczystość Matki Bożej denckim. Dalszym etapem dialogu powinna być konsultacja społeczna
Częstochowskiej z całej Polski w sprawie wzniesienia pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego
zmierza dziś tysiące pielgrzy- i ofiar katastrofy.
mów, Jej zawierzając swoje
troski i dziękując za otrzymane Modlącym się pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu zwracamy
od Niej łaski.
uwagę, że w zaistniałej sytuacji stają się, mimo swej najlepszej woli,
politycznym punktem przetargowym stron konfliktu. Dlatego po decyzji
władz o uczczeniu pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej prosimy o przeniesienie krzyża w godne miejsce, przygotowane w kaplicy katyńskiej
Kościoła św. Anny, które stanie się jeszcze jednym miejscem modlitwy
i refleksji nad kwietniową tragedią. Odwołujemy się do roztropności
wszystkich, którym krzyż jest drogi jako symbol religijny, by nie dawali
środowiskom i ugrupowaniom wrogim religii pretekstu do ujawniania
braków tolerancji, do poniżania krzyża, ośmieszania wiary i lekceważenia ludzi.

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Arcybiskupa
Metropolity Warszawskiego

3. Jednocześnie podkreślamy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 25) zapewnia swobodę wyrażania przekonań religijnych w życiu
publicznym. Zwracamy też uwagę, że zapisana w ustawie zasadniczej
bezstronność władz publicznych nie oznacza ich antyreligijności. Neutralności nie należy rozumieć jako agresywnego laicyzmu. Polska jest
Ojczyzną wierzących i niewierzących, co wyraźnie zaznacza na samym
początku nasza Konstytucja. Wolność religijna nie oznacza wolności od
religii, ale wolność jej wyznawania także w sferze publicznej.
Prezydium Episkopatu i Metropolita Warszawski apelują do
polityków, aby krzyż przestał być traktowany jako narzędzie
w sporze politycznym. Modlącym się pod krzyżem na Krakowskim
Przedmieściu zwracają uwagę, że w zaistniałej sytuacji stają się,
mimo swej najlepszej woli, politycznym punktem przetargowym
stron konfliktu. „Ponawiamy zatem apel do wszystkich ludzi dobrej
woli o zrozumienie powagi chwili i poszukiwanie dróg jedności
i porozumienia” - piszą we wspólnym oświadczeniu.

W kwietniu narodowa tragedia zjednoczyła nas pod krzyżem ustawionym obok siedziby prezydenta. Dziś, gdy w Europie toczy się
walka o miejsce symboli chrześcijańskich w przestrzeni publicznej,
podtrzymywanie konfliktu wokół krzyża szkodzi sprawie jego obrony
podejmowanej przez liczne środowiska w Europie, w tym także rządy
i parlamenty wielu państw. Oczekujemy, że także Rząd Rzeczypospolitej
włączy się czynnie w proces zagwarantowania obecności chrześcijańskich symboli w publicznych przestrzeniach nowej Europy.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z uwagą i troską analizuje
wydarzenia wokół krzyża ustawionego w czasie żałoby narodowej na
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Narastające niepokoje, towarzyszący im rozgłos medialny oraz brak dialogu w celu rozwiązania
sporu, skłania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz Metropolitę Warszawskiego - biskupa archidiecezji, która jest miejscem zdarzeń
- do wydania wspólnego oświadczenia.

Ponawiamy zatem apel do wszystkich ludzi dobrej woli o zrozumienie
powagi chwili i poszukiwanie dróg jedności i porozumienia. Wierzących
prosimy o modlitwę, aby krzyż pozostał w naszym narodzie znakiem
miłości, przebaczenia i szacunku dla każdego człowieka odkupionego
przez Jezusa Chrystusa.

1. Po katastrofie smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński
wraz z towarzyszącymi mu osobami, wierni w spontanicznym geście
ustawili krzyż przed Pałacem Prezydenckim. Wokół tego krzyża gromadziły się tysiące Polaków, aby modlić się i oddać hołd tragicznie
zmarłym, zdążającym na rocznicowe uroczystości do Katynia.
W wyniku nieprzemyślanych wypowiedzi i politycznie motywowanych
działań, miejsce zadumy i jedności Polaków stało się terenem gorszących manifestacji, wywołujących niepokój w całym kraju i zdumienie
międzynarodowej opinii publicznej.
Krzyż, który jest znakiem bezgranicznej miłości Boga do człowieka
oraz ustawicznym wołaniem o jedność i miłość wśród ludzi, stał się
narzędziem politycznego przetargu i niemym świadkiem słów pełnych
nienawiści i zacietrzewienia.
Szeroko nagłaśniany w mediach spór staje się politycznym tematem
zastępczym. W czasie, gdy narasta kryzys ekonomiczny i podnoszone są
podatki, Polska potrzebuje wspólnie podejmowanych głębokich reform,
a pomoc powodzianom i usuwanie skutków powracających kataklizmów
wymaga długotrwałego wysiłku rządu i społeczeństwa.

Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

Abp Stanisław Gądecki
Bp Stanisław Budzik
Zastępca Przewodniczącego KEP Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2010 r.

Abp Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski

Burmistrz ogłasza
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza nabór wniosków na stypendia
socjalne dla uczniów zamieszkałych na pobyt stały na terenie Gminy
Miejskiej Jarosław w roku szkolnym 2010/2011.
Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza
kwoty 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są
w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia
ul. Rynek 6, II p. pok 22, a także na stronie internetowej miasta Jarosławia - www.jaroslaw.pl. (BIP-formularze do pobrania-Wydział
Edukacji).
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15
września 2010 r. w w/w Wydziale.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 22 VIII 10 GRUPA I

godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, S. Płoskoń, J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
godz. 12:15 - K. Chrapek,
M. Kiper, J. Piróg, T. Sabat.
g o d z . 1 6 : 0 0 - J. Gwóźdź,
T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 29 VIII 10 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca XI
- p. Budzyński
PONIEDZIAŁEK – Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna
WTOREK – Ministranci + Lektorzy, Rodziny powołanych
ŚRODA – Róża VI św. Krzysztofa
- p. Osuch
CZWARTEK – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
PIĄTEK - Armia Pana + Wspólnota osób zbierających składki na
inwestycje
SOBOTA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII
- p. Chomik
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
13.08.2010 r. os. Słoneczne bl.
3 m. 51-60. Sprzątali: Stopowie,
A. Cielec, R. Stadnik, Szczepanik.
Ofiara: Piróg, Sadło. Razem - 60
zł na środki czystości i kwiaty.

16.08.2010 r. os. Słoneczne bl. 3
m. 61-75. Sprzątali: K. Zamróz,
Romaniec, Brodowicz. Ofiara:
Gorlach. Razem - 45 zł na środki
czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Piotr JAKUBAS
zam. Oława
Iwona ZAWIŚLAK
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Piotr Sebastian MICHALSKI
s. Jana i Marii
zam. Jarosław, os. Witosa
Karolina KOPEĆ
c. Władysława i Anny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Piotr ŻOŁYNIAK
s. Władysława i Marii
zam. Piwoda
Aneta Regina DAŁOMIS
c. Jana i Reginy
zam. Jarosław, ul. Morawska

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś
���������������������������
o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. We
�����������������������������
wtorek 24 VIII święto św.
Bartłomieja, apostoła.
3. W
��������������������������
czwartek 26 VIII Uroczystość NMP Częstochowskiej.
Msze św. będą o godz. 7.00
i 18.00. Zapraszamy.
4. Za
�������������������������������
tydzień dożynki diecezjalne
w Domaradzu.
5. ��������������������������������
Dyżur do sprzątania kościoła 23
VIII 10 (poniedziałek wieczorem)
os. Słoneczne bl. 3 m. 86- 95 oraz
27 VIII 10 (piątek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 4 m. 1 – 10.
6. Tradycyjna,
������������������������������
tegoroczna piesza
pielgrzymka naszej parafii do
Sanktuarium MB w Jodłówce odbędzie się 4 września. Ze względu
na bezpieczeństwo na drodze
i rygorystyczne przepisy
o Ruchu Drogowym pielgrzymi
będą podzieleni tym razem na 3
grupy, które będą poruszać się
w odpowiednich odstępach. Stąd
konieczne są wcześniejsze zapisy
i specjalne oznakowanie. Dotyczy
to również tych osób, które dołączają się do pielgrzymki w drodze.
Obowiązkowe zapisy są w kancelarii parafialnej w godz. 8.00-

15.00 lub w kiosku przy kościele
w dni powszednie w godz. 17.0018.00 i w niedzielę w godz. 9.0012.15. Cena wpisowego (w tym
znaczek grupy) wynosi 5 zł, natomiast ci, którzy chcą powrócić
do Jarosławia autobusem muszą
wykupić bilet w wysokości 8 zł.
Dla tych, którzy nie mogą iść pieszo i chcieliby dojechać do Sanktuarium i powrócić autokarem
będzie specjalny autobus z placu
przy kościele Chrystusa Króla
w sobotę o godz. 12.00. Cena
biletu w obydwie strony wynosi
razem 12 zł. Zapraszamy. Proponujemy, aby odpowiedzialnymi
za śpiew byli: Oaza – w grupie
św. Antoniego, KSM – w grupie
św. Andrzeja, a parafialny chór
w grupie św. Józefa.
7. Serdeczne
���������������������������
Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary na pomnik
Jana Pawła II, Drogę Krzyżową
w Heluszu i na nagłośnienie.
8. We
����������������������
wrześniu wznawiamy
działalność świetlicy charytatywnej „U Kolpinga”. Zapisy
do sekcji zainteresowań będą
w dniach 6-8 września w KCK
w godz. 16.00 – 17.00.

Niedziela 22 VIII
8:00

+ Stanisława (22).

9:30

+ Bolesław.

11:00

1) Za parafian.
2) Dziękczynna z prośbą
o dalsze błogosł. Boże dla
Marianny i Włodzimierza
z okazji 50 roczn. ślubu.

12:15

++ Franciszek Sudoł w 1
roczn. śmierci, Józefa, Janusz,
Jan.

16:00

++ Ryszard w 1 roczn. śmierci,
Wiktoria i Józef.

18:00

+ Zenon Barszcz w 4 roczn.
śmierci.

7:00

+ Stanisława (23).

18:00

+ Danuta Karpińska w 3 roczn.
śmierci.

7:00

+ Stanisława (24).

18:00

1) Katarzyna Dupel w 24 roczn.
śmierci.
2) ++ Wiktoria w 32 roczn.
śmierci oraz zmarłych z Rodziny Kowalczyk.

7:00

+ Stanisława (25).

18:00

++ Konstancja i Stanisław.

7:00

+ Stanisława (26).

18:00

1) + Anna.
2) + Józef Musiał w 7 roczn.
śmierci.

7:00

+ Stanisława (27).

18:00

O szczęśliwy przebieg operacji
i powrót do zdrowia dla Marii.

7:00

+ Stanisława (28).

18:00

+ Zofia w 2 roczn. śmierci.

8:00

+ Stanisława (29).

9:30

Dziękczynna z okazji 18 urodzin Arkadiusza z prośbą
o dalsze potrzebne łaski Boże
i opiekę Matki Najświętszej.

11:00

Dziękczynna za dar życia
w 18 roczn. urodzin Damiana
z prośbą o zdrowie, dalszą
opiekę, rozpoznanie woli Bożej.

12:15

O zdrowie i Boże błogosł. dla
Karoliny w 16 roczn. urodzin.

16:00

Dziękczynna za 20 lat małżeństwa Iwony i Andrzeja z prośbą
o dalsze potrzebne łaski Boże
dla całej Rodziny.

18:00

O zdrowie i Boże błogosł. dla
członkiń z Róży św. Klary i ich
Rodzin.

Poniedziałek 23 VIII

Wtorek 24 VIII

Środa 25 VIII

Czwartek 26 VIII

Piątek 27 VIII

Festiwal „Pieśń Naszych Korzeni”
Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” zaprasza na liturgie, które odbywać się będą w ramach XVIII Festiwalu „Pieśń
Naszych Korzeni”.
W dniach 23-29 sierpnia odprawiane będą gregoriańskie jutrznie
(Opactwo Sióstr
Benedyktynek, godz. 8:30) i nieszpory (Kolegiata, godz. 17:30).
25 sierpnia, w środę, o godz. 23:00, rozpocznie się Wigilia święta
Matki Bożej Częstochowskiej zakończona uroczystą Mszą
Święta w nadzwyczajnym rycie rzymskim. Wigilia odbędzie się
w Opactwie Sióstr Benedyktynek.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
22.08.87 – Mariusz i Halina P.
22.08.87 – Andrzej i Dorota K.
22.08.92 – Roman i Barbara M.
22.08.09 – Sławomir i Aneta W.
23.08.86 – Tadeusz i Czesława Ś.
23.08.97 – Waldemar i Ewa F.
23.08.03 – Piotr i Anna P.
23.08.03 – Paweł i Monika C.
23.08.03 – Artur i Joanna K.
23.08.08 – Mateusz i Barbara S.
24.08.85 – Janusz i Jolanta O.
24.08.02 – Grzegorz i Iwona D.
25.08.90 – Maciej i Elżbieta Z.
26.08.89 – Andrzej i Danuta P.
26.08.95 – Grzegorz i Barbara P.
26.08.00 – Marek i Edyta D.
26.08.00 – Jarosław i Iwona K.
26.08.00 – Jarosław i Agata Ł.

26.08.00 – Paweł i Aneta T.
26.08.06 – Łukasz i Katarzyna P.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
26.08.06 – Grzegorz i Anna Ż.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
27.08.94 – Wojciech i Małgorzata P.
27.08.94 – Wojciech i Beata C.
28.08.99 – Maksymilian i Małgorzata W.
28.08.99 – Mariusz i Barbara W.

w rocznicę śmierci:
25.08.83 – Andrzej Sęk
23.08.94 – Waleria Rech
26.08.95 – Zdzisław Goleniowski
26.08.95 – Jerzy Korzeń
25.08.02 – Zdzisław Rzepa
24.08.06 – Janina Jabłońska
23.08.07 – Danuta Karpińska
26.08.07 – Konstancja Bejnarowicz
22.08.09 – Ryszard Chmielowicz

Sobota 28 VIII

Niedziela 29 VIII

Dziękujemy za dodatkowe ofiary
na Drogę Krzyżową, Pomnik Jana
Pawła II i nagłośnienie:

Róża św. Marii (droga krzyżowa); K. i Z. Piejko (nagłośnienie). Razem 130 zł.

