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Módlmy się
na Różańcu
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Chrystus Królem
Peregrynacja
Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

W związku z narastającymi problemami uzależnień, Ruch Światło-Życie wyszedł z inicjatywą
czuwania przy Krzyżu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, aby wypraszać dla ludzi łaskę wyzwolenia. Peregrynacja Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w jarosławskich parafiach odbyła
się w dniach 14-22 września. 20 września Krzyż przybył do naszej parafii. Na Mszy św. o godz.
18.00 został uroczyście wprowadzony. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Andrzej Surowiec,
a Słowo Boże wygłosił ks. Bartłomiej Zakrzewski. Po Eucharystii odbyło się czuwanie przy
Krzyżu do godz. 21.00. Do tej modlitwy zaproszeni byli wszyscy wierni, a zwłaszcza ci, którzy
mają w swoich rodzinach osoby zniewolone nałogami. Na zaproszenie odpowiedziało bardzo
wiele osób.
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Dzień Papieski

W niedzielę - 11 października 2015 roku - odbędzie się Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki
Archikatedralnej w Przemyślu, inaugurująca
nowy rok pracy formacyjnej w grupach eklezjalnych oraz z okazji Dnia Papieskiego - wejście na drogę bezpośredniego przygotowania
do Światowych Dni Młodzieży w Polsce: Dni
w Diecezji (20-25 lipca 2016) i Dni w Krakowie
(26-31 lipca 2016).

Ramowy Program Pielgrzymki
10.00 Zawiązanie wspólnoty i godzina
świadectwa z przesłaniem ŚDM
(aula WSD)
11.15 Procesja z Krzyżem Spotkań Młodych AP do Archikatedry
11.30 EUCHARYSTIA z obrzędem
przyjęcia Światła (przewodniczy
Ks. abp J. Michalik) „(wolontariusze ŚDM przejmują Krzyż
Spotkań Młodych AP)
13.15 Agapa (Parking Seminaryjny,
ul. Zamkowa)

W 1997 roku planowana była
wizyta Jana Pawła II
w naszym kościele.

Podczas wizyty Jana Pawła II
w Krośnie ks. prałat Andrzej
Surowiec w obecności
abp Józefa Michalika wręczył
Ojcu św. egzemplarz
Drogi Krzyżowej z naszego kościoła.
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Stanowisko Biskupów Polskich przed Synodem o Rodzinie
mądrością i oddaniem.

Konferencja Episkopatu
Polski wyraża wdzięczność
Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar Synodu Biskupów,
którego tematem będzie
w tym roku „Powołanie
i misja rodziny w Kościele
i świecie współczesnym”.
Dziękujemy także milionom
Polaków – w tym wspólnotom i ruchom rodzinnym –
którzy modlą się za papieża
Franciszka, kardynałów,
biskupów i osoby biorące
udział w synodzie. Zachęcamy wszystkich do dalszej
modlitwy w intencji synodu,
podczas którego – na prośbę
Ojca Świętego – biskupi
z Polski podzielą się radościami i troskami dotyczącymi rodzin.
1. Nauczanie papieży i biskupów – oparte na Piśmie
Świętym i Tradycji Kościoła
katolickiego – wskazuje,
że małżeństwo i rodzina
są jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości, które powinno być otoczone
szczególną opieką. Jezus
Chrystus prezentuje małżeństwo jako przymierze
mężczyzny i kobiety, którzy
są zjednoczeni w miłości na
całe życie i otwarci na dar
nowego istnienia. Małżeństwo jest rzeczywistością
Bożą i ludzką, którą Jezus
Chrystus podniósł do godności sakramentu. Małżonkowie zaś „w swym życiu
małżeńskim i rodzinnym
mogą przeżywać miłość samego Boga do ludzi i miłość
Pana Jezusa do Kościoła
– Jego oblubienicy” (św.
Jan Paweł II, Familiaris
consortio, 56).
Wiele polskich rodzin podkreślało w ankiecie przed

zbliżającym się synodem,
że ich radość oraz pokój
ducha są owocem wiary
w Boga, życia sakramentalnego oraz modlitwy indywidualnej i rodzinnej,
jak również czasu, który
wzajemnie sobie poświęcają. Podkreślamy więc, że
rodzina – będąc Kościołem
domowym – jest rzeczywistością świętą i uświęcającą
(por. Dz 10,24-48; św. Jan
Paweł II, Homilia na otwarcie VI Synodu Biskupów,
26.09.1980).
2. Dziękujemy Panu Bogu
za to, że w naszej Ojczyźnie jest wiele zdrowych rodzin, które „w dobrej i złej
doli” każdego dnia troszczą się o wierność swojemu
powołaniu. Jak napisaliśmy
w liście pasterskim, to „ludzie, którzy wierzą w miłość
i chcą nią żyć na co dzień,
rozumiejąc ją nie tylko jako
emocje i źródło wrażeń, lecz
jako szczęśliwą możliwość
wzięcia odpowiedzialności
za osobę umiłowaną, aby
cieszyć się nierozerwalnym
i wyłącznym z nią związkiem na zawsze. Ludzie,
którzy z poczuciem świętości i z zachwytem w sercach
patrzą na misterium ciała
ludzkiego i dar współżycia
małżeńskiego, którzy nowe
dziecko witają w rodzinie
modlitwą uwielbienia, a na
każde życie – od poczęcia do
naturalnej śmierci – patrzą
jak na świętość. Ludzie, dla
których zawsze i wszędzie
bezwzględną wartością jest
godność osoby ludzkiej”
(List Konferencji Episkopatu Polski na Święto Świętej
Rodziny, 30.12.2005). Dziękujemy kapłanom, którzy
posługują im z ojcowską

3. „Co Bóg złączył, tego
człowiek niech nie rozdziela” – mówi Chrystus
(Mk 10,9). Dlatego małżeństwo sakramentalne jest ze
swej istoty nierozerwalne.
Prawo Boże wyznacza nieprzekraczalne granice ludzkim decyzjom. Człowiek nie
ma „zwierzchnictwa nad naturalnym czy stanowionym
Prawem Bożym” (św. Jan
Paweł II, Przemówienie do
Trybunału Roty Rzymskiej,
21.01.2000). W sytuacji gdy
małżonkowie przeżywają
trudności, zadaniem Kościoła katolickiego jest pomoc w pogłębieniu miłości
i wzajemnej odpowiedzialności oraz w nawróceniu.
Dzisiaj taka duszpasterska
troska jest konieczna bardziej niż kiedykolwiek.
W Kościele katolickim nie
ma rozwodów ani procesów, które prowadzą do
rozwodu. Są tylko procesy,
podczas których orzeka się
indywidualnie, czy dane
małżeństwo zostało zawarte
ważnie czy też nie. Wszyscy
powinni wystrzegać się
mentalności rozwodowej.
Każde rozejście się małżonków obraża Boga oraz
niesie za sobą wiele krzywd
i pozostawia rany nie tylko
w nich samych, ale kładzie się bolesnym cieniem
również na ich dzieciach,
najbliższej rodzinie, przyjaciołach, znajomych oraz
niszczy podstawy całego
społeczeństwa.

ze wspólnotą kościelną, by
uczestniczyły w niedzielnej
Mszy Świętej oraz w życiu
wspólnot parafialnych (św.
Jan Paweł II, Familiaris
consortio, 84). Jednocześnie zachęcamy te osoby,
które nie mają przeszkód do
zawarcia związku małżeńskiego, aby otworzyły się na
miłość Boga i podjęły wyzwanie zbudowania rodziny
na trwałym fundamencie
łaski Chrystusowej.
4. Troską duszpasterską
obejmujemy małżeństwa,
które od lat oczekują dziecka. Równocześnie przypominamy, że sztuczne zapłodnienie nie jest właściwym
sposobem na rozwiązanie
problemu niepłodności i katolicy nie mogą stosować tej
metody (Papież Franciszek,
Audiencja dla Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy
Katolickich, 15.11.2014).
Łączymy się w bólu z rodzinami, które przeżywają dramat poronienia samoistnego
albo których dzieci urodziły
się martwe. Przypominamy,
że każde z tych dzieci ma
prawo do pełnego pogrzebu
katolickiego.
5. Pragniemy, aby podczas
Synodu jeszcze bardziej wyartykułowano wdzięczność
wobec małżonków, którzy
roztropnie i wielkodusznie
(Gaudium et spes, 50) zdecydowali się na większą
liczbę dzieci, dając im życie
i utrzymanie oraz troszcząc
się o wprowadzenie ich
w świat wiary i kultury
(Papieska Rada ds. Rodziny,
Rodzina a ludzka prokreacja, 18-19). Wdzięcznością
obejmujemy także małżonków adoptujących dzieci
oraz osoby tworzące rodzinne domy dziecka.

W takim położeniu trzeba
tym większą troską duszpasterską otoczyć żyjących
w związkach niesakramentalnych. Przypominamy, że
osoby rozwiedzione, bądź
pozostające w separacji, nie
są wykluczone z Kościoła, Uważamy, że Synod może
ale nadal są Jego członka- pomóc w zmianie narracji
mi i należy im pomóc, aby
dokończenie na str. 5
zachowały wiarę oraz więź

Chrystus Królem
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dokończenie ze str. 4

społecznej wobec rodzin
wielodzietnych, na co zwrócił uwagę papież Franciszek
podczas spotkania z kilkoma
tysiącami rodzin wielodzietnych, gdy z najgłębszym
szacunkiem i wdzięcznością
mówił o ich niezastąpionym
wkładzie w przyszłość Kościoła i świata oraz apelował,
aby w strukturach społecznych była zagwarantowana
dla nich adekwatna pomoc
(Papież Franciszek, Rodziny wielodzietne nadzieją
społeczeństwa, audiencja,
28.12.2014; por. Tenże, Rodzina – Dzieci, audiencja
środowa, 8.04.2015).
6. Troska o rodziny najuboższe, rodziny z osobami
niepełnosprawnymi i małżeństwa starsze powinna
stać się integralną częścią
duszpasterstwa rodzin. Należy uwrażliwiać szczególnie
młode pokolenie na osoby i rodziny potrzebujące
wszelakiej pomocy. Trzeba
otoczyć troską duszpasterską rodziny przeżywające
rozłąkę związaną z migracją
zarobkową. Jednocześnie
przypominamy konieczność
godziwej zapłaty za pracę:
„Społeczeństwo i Państwo
winny ponadto gwarantować
taki poziom zarobków, by
wystarczały one na utrzymanie pracownika i jego
rodziny, a także pozwalały
na gromadzenie pewnych
oszczędności” (św. Jan Paweł II, Centesimus annus,
15).
7. Rośnie liczba osób żyjących samotnie. Znajdujemy
wśród nich takie, które z różnych powodów nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego
oraz takie, które świadomie
wybierają drogę samotności
w świecie, aby w różnoraki sposób służyć innym.
Są również i takie, które
– poddając się mentalności

konsumpcyjnej – pozostają
samotne dla własnej wygody.
Wszystkie te osoby należy
objąć opieką duszpasterską
w taki sposób, aby włączyć
je w życie Kościoła i służbę
rodzinom potrzebującym
wsparcia (św. Jan Paweł II,
Familiaris consortio, 85).
8. Obserwujemy, że z jednej
strony ok. 90% polskiej młodzieży widzi w małżeństwie
i rodzinie drogę do osiągnięcia szczęścia w dorosłym życiu. Z drugiej jednak strony,
stale zwiększa się liczba osób
żyjących w konkubinatach.
Nierzadko pojawia się też lęk
przed odpowiedzialnością
i złożeniem siebie w darze w sposób nieodwołalny.
Dlatego konieczne jest dowartościowanie instytucji
narzeczeństwa i wydłużenie bezpośredniego okresu
przygotowania do zawarcia
sakramentu małżeństwa.
Dziękujemy małżonkom,
którzy posługują na rzecz innych małżeństw dając świadectwo, że piękna i wierna
miłość małżeńska jest możliwa do zrealizowania.
9. W związku z dyskusją
na temat Komunii Świętej
dla osób rozwiedzionych,
pozostających w powtórnych związkach cywilnych,
jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi, za przypomnienie, że „Eucharystia nie
jest modlitwą prywatną ani
pięknym doświadczeniem
duchowym. (...) Karmienie
się tym Chlebem Życia oznacza wejście w jedność z sercem Chrystusa, przyswojenie
sobie Jego wyborów, Jego
myśli, Jego postaw” (Anioł
Pański, 16.08.2015). Aby
prowadzić takie życie eucharystyczne, potrzebne jest
pogłębienie kultu Eucharystii
(Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, 66). Niezmienne pozostaje nauczanie Kościoła katolickiego mówiące
o tym, iż aby przystępować

do Komunii Świętej, trzeba
trwać w łasce uświęcającej
(por. 1 Kor 11,26-29; 1 Kor
6,9-10; Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 916).

Rodzina jest dziełem i własnością Boga. Dlatego do
nadchodzącego synodu przygotowujemy się z wiarą,
nadzieją i miłością.

I Spotkanie Kręgu Diecezjalnego Domowego
Kościoła

W dniu 12 września 2015r.
w parafii pw. Chrystus Króla w Jarosławiu odbyło się
pierwsze spotkanie kręgu
diecezjalnego Domowego
Kościoła gałęzi rodzinnej
Ruchu Światło-Życie archidiecezji przemyskiej.
W spotkaniu uczestniczyło
16 par rejonowych. Część
par przybyła wraz ze swoimi
moderatorami rejonowymi
DK.
Spotkanie rozpoczęło się
Namiotem Spotkania i uroczystą Eucharystią. W czę-

ści formacyjnej uczestnicy
pochylali się nad tematem:
„Diakonia jako miejsce formacji i posługi w Ruchu
i poprzez Ruch”.
Spotkanie prowadziła para
diecezjalna Domowego Kościoła Grażyna i Stanisław
Czepińscy wraz z moderatorem diecezjalnym Ruchu
Światło-Życie ks. Danielem
Trojnarem i moderatorem
diecezjalnym Domowego
Kościoła ks. Zbigniewem
Malcem.
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29 września

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

I CZYTANIE: Lb 11,25-29

W dniu 29 września czcimy
trzech Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała.

REFREN PSALMU: Nakazy Pana
są radością serca.

MICHAŁ oznacza : ,,Któż
jak Bóg?„ i było pierwszym
zawołaniem aniołów w niebiańskich zmaganiach z szatanem. Pismo święte opisuje
św. Michała jako jednego
z głównych książąt, przywódcę tych sił w niebie,
które odnosiły triumf nad
mocami piekielnymi. Jest
patronem złotników.

znajdują się w Księdze
Daniela. Gabriel ukazał
się też Zachariaszowi, by
zapowiedzieć narodziny
św. Jana Chrzciciela (Łk
W ikonografii św. Michał 1, 11- 20). Jest patronem
Archanioł przedstawiany jest pocztowców.
w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik W ikonografii św. Gabriel
w zbroi. Skrzydła św. Mi- Archanioł występuje niechała są najczęściej białe, kiedy jako młodzieniec,
niekiedy pawie. Włosy upię- przeważnie uskrzydlony
te opaską lub diademem. i z nimbem. Odziany w tuJego atrybutami są: globus, nikę i paliusz, czasami nosi
krzyż, laska, lanca, miecz, szaty liturgiczne. Na włooszczep, puklerz, szatan w sach ma przepaskę lub diapostaci smoka u nóg lub dem. Jego skrzydła bywają
skrępowany, tarcza z napi- z pawich piór. Szczególnie
sem: Quis ut Deus - ,,Któż ulubioną sceną, w której jest
jak Bóg”, waga.
przedstawiany w ciągu wieków- jest Zwiastowanie.
GABRIEL oznacza: ,,Mąż Niekiedy przekazuje Maryi
Boży”, ,,Bóg jest moim jako herold Boży zapieczęmęstwem”. Określenia te towany list lub zwój. Za

Nie zazdrościć darów Bożych

II CZYTANIE: Jk 5,1-6
Niegodziwi bogacze

EWANGELIA: Mk 9,38-43.45.4748
Zazdrość. Zgorszenie

atrybut służy mu berło, lilia,
gałązka palmy lub oliwki.
RAFAŁ oznacza: ,,Bóg
uzdrawia”. Rafał był przewodnikiem młodego Tobiasza w czasie podróży do
Raga. W końcu wyjawił kim
jest: ,,Ja jestem Rafał, jeden
z siedmiu aniołów, którzy
stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański”
(Tb 12,15). Jest patronem
podróżnych.
W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest
jako młodzieniec w typowym stroju anioła - tunice.
Jego atrybutami są: krzyż,
laska pielgrzyma, niekiedy
ryba i naczynie. W ujęciu
bizantyjskim ukazywany
jest z berłem i globem.

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś,
kto nie chodzi z: nami, jak
w Twoje imię wyrzucał złe
duchy, i zabranialiśmy mu, bo
nie chodził z nami”. Lecz Jezus
odrzekł: „Nie zabraniajcie mu,
bo nikt, kto czyni cuda w imię
moje, nie będzie mógł zaraz źle
mówić o Mnie. Kto bowiem
nie jest przeciwko nam, ten
jest z nami. Kto wam poda
kubek wody do picia, dlatego
że należycie do Chrystusa,
zaprawdę powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody. Kto by
się stał powodem grzechu dla
jednego z tych małych, którzy
wierzą, temu byłoby lepiej
uwiązać kamień młyński u szyi
i wrzucić go w morze. Jeśli
twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją;
lepiej jest dla ciebie ułomnym
wejść do życia wiecznego, niż
z dwiemia rękami pójść do piekła
w ogień nieugaszony...

Chcemy pomóc choremu dziecku
Kubuś urodził się z Zespołem Krętości Naczyń
(ATS). Jest to choroba bardzo rzadka. W Polsce nie
zanotowano jeszcze takiego
przypadku. Na świecie jest
ich zaledwie 100, w tym
Zwracamy się z serdeczną Kubuś ma najcięższy przyprośbą o pomoc w zorgani- padek tej choroby.
zowaniu zbiórki pieniężnej
do puszek w najbliższą Wada, która występuje
niedzielę (27 września) lub u Kubusia polega na niew niedzielę (4 października). prawidłowej budowie naDochód ze zbiórki będzie czyń krwionośnych, które
przeznaczony na operację są mocno poskręcane. Doi leczenie 10-miesięcznego datkowo występuje u niego
Kubusia Brzyskiego. Z góry niewydolność prawej koskładamy serdeczne Bóg mory serca. Przebieg wady
zapłać.
jest trudny do przewidzenia,

każda infekcja czy duży wysiłek (np. długotrwały płacz) tą wolę walki z chorobą.
mogą prowadzić do zatrzy- W akcję pomocy Kubusiomania krążenia i śmierci.
wi zaangażował się Caritas
Archidiecezji Przemyskiej
Jedyną szansą, jaką Kubuś i Caritas Polska, który nie
otrzymał na dalsze życie, tylko uruchomił konto banjest operacja w klinice w Ri- kowe, ale także specjalnego
jadzie w Arabii Saudyjskiej. smsa. Liczymy także na
Niestety, koszt operacji wy- Państwa Pomoc.
Z wyrazami szacunku
nosi 500 tys. zł. Nie stać nas
Rodzice Kubusia
na taki wydatek, stąd nasza
Magdalena i Tadeusz Brzyscy
serdeczna prośba o pomoc.
Każda złotówka jest dla nas
i dla naszego synka ważna.
Kubuś jest dzieckiem bardzo
radosnym, ciągle uśmiechniętym. Ma niesamowi-

XIX Piesza Pielgrzymka z Jarosławia do Jodłówki
5 września 2015
Pieszo szło około 1500 osób z jarosławskich parafii i najbliższej okolicy, autokarami
dojechało ok. 200 osób. Ponad 300 osób przybyło prywatnymi samochodami. Całość
koordynował ks. prałat Andrzej Surowiec. Uroczystą Mszę św. sprawował Abp Józef
Michalik w asyście 21 księży. W tym roku z naszej parafii szła tylko jedna grupa pod
wspólną nazwą Józefa i Andrzeja i liczyła ok. 260 osób.

Chrystus Królem
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Mszę św. przy ołtarzu polowym sprawował Metropolita Przemyski Abp Józef Michalik, oraz 21 księży, którzy pielgrzymowali z Jarosławia.

Chrystus Królem

Moda na Kluby Seniora w Heluszu
Seniorzy ze Stalowej Woli i Jarosławia

Helusz, 29 sierpnia 2015

Rolę orkiestry akompaniującej chórowi
seniorów z Jarosławia pełnił ks. Rafał

W ostatnim czasie Helusz odwiedziło kilka Klubów Seniora z Podkarpacia.

Kaplica w Heluszu

Dzień Seniora 21września

Betonujemy place przed salą konferencyjną

Przy sali konferencyjnej będzie
plac z ławeczkami
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Zbiórka na tacę
Niedziela 27 IX 15 GRUPA I
Niedziela 4 X 15 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota osób zbierających składki na inwestycje
PONIEDZIAŁEK – Róża XIII św.
Kingi - p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
WTOREK – Róża XVI św. Klary p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
ŚRODA – Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym + Dzieło Pomocy
Powołaniom
CZWARTEK – Krąg I św. Wojciecha
+ Krąg III św. Zofii + Róża XII św.
Barbary - p. Bąk
PIĄTEK – Krąg II - św. Marka + Krąg
IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
SOBOTA – Krąg VI św. Piotra +
Krąg VII Jana Vianney’a
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
19.09.2015 r. ul. Na Skarpie, Stojałowskiego, Słoneczna, Boczna
Słonecznej. Sprzątali i ofiara: Bilik,
Batko, J. Głąb, T. Głąb. Ofiara:
K. Jasiński. Razem – 45 zł na środki
czystości i kwiaty.
21.09.2015 r. ul. Przyklasztorna,
Głęboka, Żołnierska, Basztowa.
Sprzątali i ofiara: Pietluch, Adamek, Panek, Duszko, Cieślak,
Drapała, Płoskoń, Wołczyk, Hirny.
Razem – 120 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
27.09.97 – Witold i Beata K.
27.09.03 – Waldemar i Magdalena W.
28.09.02 – Krzysztof i Katarzyna P.
29.09.12 – Jerzy i Agata R.
30.09.06 – Łukasz i Ewa D.
01.10.88 – Rafał i Beata G.
03.10.99 – Wiliam i Jadwiga F.
04.10.08 – Jacek i Monika M.

w rocznicę śmierci:
30.09.88 – Agata Cenar
27.09.91 – Józef Szandrowicz
29.09.95 – Danuta Jurczak
29.09.99 – Aniela Szołek
27.09.04 – Tadeusz Kluk
27.09.05 – Jerzy Kuźma
28.09.05 – Zygmunt Dominiak
28.09.06 – Marianna Rusinek
29.09.08 – Marian Górski
04.09.13 – Edward Blok
02.10.86 – Józef Kisiel
01.10.88 – Zofia Baster
W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Jan MARCHWIANY
Halina DROZD
Zapowiedzi przedślubne
Wojciech Antoni RZEPKA

s. Zbigniewa i Izabeli
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Kinga Joanna CZARNIK
c. Stanisława i Barbary
zam. Jarosław, os. 1000-lecia

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. Jutro 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 jutro na Mszę
św. wieczorną i po Mszy św.
na spotkanie organizacyjne
w podziemiach kościoła.
3. We wtorek święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a w piątek wspominamy
Aniołów Stróżów.
4. W czwartek 1 października początek nabożeństw
październikowych. W dni
powszednie nabożeństwa będą
o godz. 17.30, w środy o 17.15,
a w niedzielę o 17.00. Zachęcamy do licznego udziału
w nabożeństwach różańco-

Niedziela 27 IX

wych w kościele, a tych, którzy
będą przeszkodzeni – do odmawiania różańca w rodzinach
lub indywidualnie. Przypominamy, że za odmówienie różańca (5 tajemnic) zyskuje się
odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami, ilekroć różaniec
odmawia się w kościele, kaplicy lub w rodzinie.
5. W tym tygodniu pierwszy
czwartek, piątek i sobota 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.
6. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
28 IX 15 (poniedziałek wieczorem) ul. 3 Maja m. 51-84 oraz
3 X 15 (sobota rano) ul. 3 Maja
m. 85-124.

KSM ciągle atrakcyjny
kiem KSM” - będą zobowiązaniem na całą młodość,
a nawet życie.
Cieszy fakt, że spora grupa
naszej młodzieży (7 osób)
w tym roku zdecydowała się
na ten krok. Parafialny oddział liczy 20 osób i ciągle
się rozrasta.

W dniach 18-20 września
w Ośrodku KSM w Dubie- 2 października
cku odbyły się trzydniowe
rekolekcje dla młodzieży. Wspomnienie
Wśród uczestników była św. Aniołów Stróżów
siedmioosobowa grupa młodych z naszej parafii należąca do Parafialnego Oddziału
KSM. Celem rekolekcji było
przygotowanie kandydatów
do świadomego przeżycia
najważniejszego momentu uczestnictwa w dziele
KSM - złożenia przyrzeczenia. Słowa wypowiedziane
w Katedrze przemyskiej
w Uroczystość Chrystusa
Króla „Uroczyście przyrze- 2 października obchodzimy wspomniekam pracować nad sobą, aby nie obowiązkowe Świętych Aniołów
móc całym życiem wiernie Stróżów. I choć zapewne bardziej pamięo nich przy odmawianiu pacierza
służyć Bogu, Kościołowi tamy
w dzieciństwie, oni towarzyszą nam
i Ojczyźnie, czynić dobrze przez całe życie, chroniąc nas i pomaludziom, być dobrym człon- gając nam przezwyciężać pokusy.

8:00
9:30
11:00

++ Stanisława, Michał.
+ Michał Hamelusz w 7
roczn. śmierci.
+ Emilia Prokuska (27).

Za parafian.
Dziękczynna z prośbą o Boże
16:00 błogosł. w 5 roczn. ślubu
Katarzyny i Andrzeja.
++ Stefan Czereba, Francisz18:00
ka, Daniel.
12:15

Poniedziałek 28 IX
7:00
18:00

1) + Emilia Prokuska (28).
2) + Zygmunt w 10 roczn.
śmierci.
Wtorek 29 IX

1) ++ Michał i Anna Maciałek.
7:00
2) ++ Michał i Jadwiga Morończykowie.
1) + Emilia Prokuska (29).
2) O Boże błogosł., zdrowie
i siłę chorym, grzesznym
18:00
łaskę nawrócenia, trzeźwość
uzależnionym - od Róży św.
Klary.
Środa 30 IX
7:00

1) W int. dusz czyśćcowych
- int. Apostolstwa Pomocy
18:00 Duszom Czyśćcowym.
2) + Emilia Prokuska (30 koniec greg.).
Czwartek 1 X

+ Siostra Maria Albina od MB
7:00
Częstochowskiej (począt.
greg.).
1) O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla kapłanów naszej
parafii, oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne
18:00 i misyjne - int. Dzieła Pomocy
Powołaniom i Bractwa Najświętszego Sakramentu.
2) + Michał Florek (począt.
greg.).
Piątek 2 X

1) + Siostra Maria Albina od
MB Częstochowskiej (2).
7:00
2) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze błogosł. dla Agnieszki.
1) + Michał Florek (2).
18:00
2) ++ Michał, Teresa.
Sobota 3 X

+ Siostra Maria Albina od MB
7:00
Częstochowskiej (3).
1) + Michał Florek (3).
18:00
2) + Franciszek Pawlak.
Niedziela 4 X
8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

++ Franciszek, Maria.
++ Halina, Jarosław.
+ Michał Florek (4).
Za parafian.
+ Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (4).
++ Władysław, Bronisława,
Walenty, Anastazja Ciurko.

Chrystus Królem

Jubileusz 15-lecia świetlicy „U Kolpinga”
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Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 15.30-17.00.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących
sekcjach:

Z okazji jubileuszu 15-lecia funkcjonowania świetlicy
„U Kolpinga” zarząd Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu 23 września br. zorganizował uroczystą Mszę
św. z udziałem dzieci, rodziców i wychowawców zaangażowanych w działalność różnych sekcji w ciągu ostatnich
lat działalności tej placówki. Mszy św. przewodniczył
ks. prałat, a jednocześnie prezes SRK Andrzej Surowiec.
Na specjalnym spotkaniu po Mszy św. ks. Prałat zwrócił uwagę na ogromną ilość dzieci, które skorzystały
z działalności świetlicy, a jednocześnie dużą ilość ludzi
dobrej woli, którzy tym dzieciom ofiarnie służyli. Trzeba
dziękować Panu Bogu, że i w naszych czasach znajdują się
ofiarni ludzie z dobrym ewangelicznym sumieniem, którzy
gotowi są zupełnie bezinteresownie służyć innym.

*s. taneczna:

grupa młodsza - czwartek g. 15.00-17.00; grupa

H. Mól

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;
poniedziałek godz. 15.00-20.15; środa g. 15.00-

ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:

20.15; 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 g. 16.00-

ks. R. Wójtowicz

17.00, grupa zaawansowana - wtorek g. 16.00-

*s. krótkofalarska:

17.00; sala oazowa;
czwartek g. 17.00;

T. Mazur
*s. bilarda:

sala oazowa;
środa, piątek g. 13.00-15.00

P. Maciałek

KCK;

Na wycieczce pożytecznie i wesoło

W miejscowości Basznia

U kowala

Wycieczka dofinansowana przez Wojewodę Podkarpackiego w ramach projektu „U Kolpinga równe szanse dla wszystkich”.
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Malowanie na szkle

Ozdoby ręczne

Atrakcje w Załużu

Wycinamy pierniczki

Rejterowski najlepszym kadetem!

Chrystus Królem
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I Grand Prix Podkarpacia Młodzików

Od lewej: Łukasz Adamski - trener, Antoni Rejterowski, Jakub Kondrat, Kinga
Jakubas.

Bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazał się Antoni Rejterowski na I Grand Prix Podkarpacia Kadetów w tenisie stołowym.
Przegrywając zaledwie dwa sety w całym turnieju uplasował
się na najwyższym stopniu podium, tym samym kwalifikując się do Grand Prix Polski Kadetów, które odbędą się
w Krakowie w dniach 12-14 października. Pozostali zawodnicy Jarosławskiego Kolpinga uplasowali się na pozycjach:
Jakub Kondrat miejsce 5, oraz Kinga Jakubas 13.

Liczna ekipa Jarosławskiego Kolpinga wystąpiła w sobotę
w Błażowej, gdzie został rozegrany I Grand Prix Podkarpacia
Młodzików. Awans do Grand Prix Polski Młodzików uzyskała Kinga Jakubas zajmując miejsce 2. Pozostali zawodnicy
turniej zakończyli na miejscach: Anna Brzyska miejsce 4,
Jagoda Chwojko 5, Dawid Jadam 13-16, Dawid Szczygieł
13-16, Patryk Wawrzyszko 17, Szymon Brud 25-28 oraz
Stanisław Sławiński 25-28.

Pani Marszałek Maria Kurowska wręczyła dla drużyny Superligi tenisa stołowego PKS Kolping Frac Jarosław pamiątkowy puchar za zdobycie brązowego
medalu Drużynowych Mistrzostw Polski 2014/2015.

Stanisław Frąc
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