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Nowi duszpasterze w naszej parafii

ks. Marek Cecuła

ks. Daniel Odor

W całej diecezji wszystkie zmiany księży nastąpiły 23 sierpnia. Zgodnie z wolą Ks. Arcybiskupa ogłoszenie personalnych
zmian księży w naszej diecezji odbyło się w czerwcu br. Natomiast fizyczna przeprowadzka połączona z objęciem nowej
parafii dla całej diecezji przypada na dzień 23 sierpnia.
W tym dniu odeszli od nas ks. Tomasz Hryniak i ks. Marek
Machała, a na ich miejsca przyszli ks. Daniel Odor i ks.
Marek Cecuła. Życzymy wiele błogosławieństwa Bożego dla
odchodzących i przychodzących księży.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Czcigodny Ksiądz Marek CECUŁA
Wikariusz parafii Pawłosiów pw. Niepokalanego Serca
NMP. W związku z zaistniałą potrzebą duszpasterską
zwalniam Księdza z upływem dnia 23 sierpnia 2010
roku z powierzonych w w/w parafii i dekanacie Jarosław I obowiązków. Dziękuję za dotychczasową pracę
i ufam, że zdobyte doświadczenie wykorzysta Ksiądz
w nowych warunkach parafialnych. Jednocześnie, od
dnia 24 sierpnia 2010 roku, stosownie do kan. 545
- 552 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz statutów
206 - 209 Synodu Archidiecezji Przemyskiej  
mianuję
Księdza Wikariuszem parafii JAROSŁAW pw.
Chrystusa Króla.

I CZYTANIE: Syr 3,17-18.20.2829

Czcigodny Ksiądz Daniel ODOR
Wikariusz parafii Sonina pw. św. Jana Chrzciciela.
W związku z zaistniałą potrzebą duszpasterską zwalniam Księdza z upływem dnia 23 sierpnia 2010 roku
z powierzonych w parafii Sonina...
mianuję
Księdza Wikariuszem parafii JAROSŁAW pw.
Chrystusa Króla.
Abp Józef Michalik

...I opowiedział zaproszonym
przypowieść, gdy zauważył, jak
sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: „Jeśli cię
kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj
pierwszego miejsca, by czasem
ktoś znakomitszy od ciebie nie
był zaproszony przez niego...
...Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz
i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się wyżej«...

Jak co roku !
W najbliższą sobotę idziemy do „cudownego” miejsca

Bóg miłuje pokornych

REFREN PSALMU: Ty, dobry
Boże, biednego ochraniasz.  
II CZYTANIE: Hbr 12,18-19.2224a
Stare i nowe przymierze

EWANGELIA: Łk 14,1.7-14

Kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony
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Piknik dziecięcy 2010
   Na placu w ośrodku rekolekcyjno-rekreacyjnym w Heluszu zgromadziło się ponad 200 dzieci. Starsi podzieleni na 9 grup uczestniczyli
w różnych konkursach, a młodsi mieli do dyspozycji gry, zabawy i „wesołe misteczko”. Ks. Prałat Andrzej Surowiec postarał się o liczne
nagrody, i w ten sposób żadne dziecko nie wyjechało bez prezenciku. Wszyscy też wraz z licznie przybyłymi rodzicami mogli zjeść smakowitą zupkę i hot doga. Było fajowo - podsumowały dzieci. Dziekujemy rodzicom, wychowawcom i wolontariuszom za pomoc.

Słuchajcie! Najważniejsza jest dyscy- Pan starosta Tadeusz Chrzan sprawił Łapcie nas!
nam bardzo miłą słodką niespodzianplina - mówi ks. Stanisław.
kę.

Tu czujemy się jak ptaki.

Ja wcale
się nie
boję!

Jajo jak bezcenny skarb.
Próba sił z Kolpusiem.

Nagrody były i zabawne
i cenne.

Wszystkie dzieci są moje.

Ludzie muszą się kochać - czy to nie
oczywiste?

Wrzucić do kosza to pikuś!

Na wesoło z jogurtem.
„Kolpuś” w tarapatach.

To ja. Niedługo będę
duży.

Zawodnicy dawali z siebie wszystko.

Absolutnie najlepszą okazała się drużyna numer
8 prowadzona przez opiekunkę Magdalenę
Bojarską. Zwyciężyli w klasyfikacji generalnej
Najlepiej quad zatrzymuje się w krza- i w przeciąganiu liny. Nagrody więc były w pełni
Zobaczcie jakie to proste!
zasłużone.
kach.

Nie lada sensacją było dwukrotne
urwanie liny przez dorosłych.

Chrystus Królem



XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Zapisy do Świetlicy
Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę
„U Kolpinga”
   Nasza Ojczyzna wraz z innymi krajami jest zalewana potopem zjawisk
zagrażających szczęściu małżeństw i rodzin. Powszechne jest medialne
2010/2011
niszczenie chrześcijańskich wartości dotyczących życia rodzinnego.
Przepisy prawa państwowego często uderzają w naturalne prawa
rodziny, czego przykładem jest ostatnia nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która ogromnie ogranicza możliwość
oddziaływania rodziców wobec własnych dzieci. Owocem wszystkich
wrogich działań wobec małżeństwa i rodziny jest m.in. ciągle rosnąca
liczba rozwodów, związków niesakramentalnych, homoseksualnych
oraz tzw. „wolnych związków”.
   Świadomi tych zagrożeń pragniemy pielgrzymować na Jasną Górę,
aby prosić Maryję, Królową Rodzin, o obronę przed tym niszczącym
potopem. Chcemy zawierzać Jej wszystkie chrześcijańskie małżeństwa
i rodziny w Polsce i na całym świecie.
Program pielgrzymki:

6-8 września godz. 16.00 - 17.00
   W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących sekcjach zainteresowań:
*s. taneczna - H. Mól, *s. komputerowa - S. Durski, *s. literacka - M. Lotycz, *s. języka francuskiego - J. Pysiak, *s. języka
angielskiego - A. Kluz, *s. języka niemieckiego - M. Bojarska,
*s. teatralna - D. Fudala i ks. D. Odor, *s. modelarska J. Kruk, *s. plastyczna - W. Kruk, *s. judo - ks. S. Dyndał,
*s. kulturalno-regionalna - J. Hołub,  *s. hafciarska - J. Pysiak,
*s. tenisa stołowego - B. Czerep, *s. kulinarna - M. Jaroni,
*s. bilarda - M. Kud.

Sobota 25 września
Wyjazd z Jarosławia we wczesnych godzinach porannych. Przyjazd do
Częstochowy i zakwaterowanie.
Msza św., Koncert, Droga Krzyżowa ze świecami, Apel Jasnogórski.
Niedziela 26 września
Wykład, Przygotowanie do Mszy św., Centralna Msza św.: Odnowienie
ślubów małżeńskich, Ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego,
Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski.     

Niech wygrają najlepsi
Obóz w Heluszu
dla chętnych dzieci z Jarosławia i okolic

W sobotę 21 sierpnia rozpoczął się II Turniej Tenisa Ziemnego „Jarosław 2010”.
Wśród otwierających turniej był pan Starosta Tadeusz Chrzan i nasz ks. Prałat A. Surowiec, który życzył dobrych wyników, wiele radości i błogoslawieństwa Bożego.

Intensywne przygotowania do sezonu
Nałęczów

Nasi najlepsi zawodnicy już w sierpniu dość intensywnie przygotowywali się do
nowego sezonu w tenisie stołowym. Najmłodsi trenowali w naszej hali, natomiast Obóz prowadził niestrudzony i oddany dla dzieci ks. Stanisław Dyndał. Do pomocy
najstarsi wylewali ostatnie poty na bardzo intensywnych treningach podczas obozu miał animatorów z KSM i studentów. Program jak zwykle był bardzo ciekawy urozmaicony z atmosferą pięknej radości.
w Nałęczowie.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 29 VIII 10 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - B. Pajda, R. Rusinkiewicz, M. Siry, A. Sopel,
S. Strójwąs, A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak,
M. Łakomski.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny
Niedziela 5 IX 10 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża XVI św. Klary
- p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI
- p. Płoskoń
PONIEDZIAŁEK – Dzieło Pomocy
Duszom Czyśćcowym + Dzieło
Pomocy Powołaniom
WTOREK – Wspólnota mężczyzn
zbierających tacę
ŚRODA – Krąg I św. Wojciecha +
Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
CZWARTEK – Krąg II - św. Marka +
Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty
+ Chór parafialny
PIĄTEK -  Krąg III - św. Zofii + Krąg
VI św. Piotra + Krąg VII
SOBOTA – KSM + Zespół muzyczny
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

20.08.2010 r. os. Słoneczne bl. 3 7685. Sprzątali: W. i B. Kogutowie,
T. i B. Czerepowie, Barańska,
A. Bobowicz, Bernolak, B. Kuca.
Razem - 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
23.08.2010 r. os. Słoneczne bl. 3
86-95. Sprzątali: Porczak (3 os.),
Błaż. Razem - 30 zł na środki
czystości i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Piotr ŻOŁYNIAK
s. Władysława i Marii
zam. Piwoda
Aneta Regina DAŁOMIS
c. Jana i Reginy
zam. Jarosław, ul. Morawska
Stanisław FEDIO
s. Ryszarda i Haliny
zam. Ujkowice
Lucyna Ewa PORCZAK
c. Stanisława i Grażyny
zam. Jarosław, os. Słoneczne

Ogłoszenia parafialne
1. ���������������������������
Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. �������������������������������
W środę 1 września rozpoczęcie
roku szkolnego. Msza św. dla Szkoły Podstawowej nr 10 odbędzie się
w naszym kościele o godz. 8.00.
Zapraszamy uczniów, rodziców
i wychowawców. Spowiedź św. na
rozpoczęcie roku szkolnego jest
połączona ze spowiedzią pierwszopiątkową.
3. �������������������������������
W tym tygodniu pierwszy piątek
miesiąca. W pierwszy czwartek
modlimy się o powołania kapłańskie. W piątek rano odwiedziny u chorych, po południu
spowiedź św. od godz. 16.00.
W sobotę na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa.
4. ���������������������������
Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych i spotkanie Koła
Misyjnego.
5. ��������������������������������
Dyżur do sprzątania kościoła 30
VIII 10 (poniedziałek wieczorem)
os. Słoneczne bl. 4 m. 11- 25 oraz
3 IX 10 (piątek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 4 m. 26 – 35.
6. �������������������������������
W najbliższą sobotę 4 września
wyrusza po raz 14 piesza pielgrzymka naszej parafii do Sanktuarium MB w Jodłówce. 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. 17.00-18.00
i w niedzielę w godz. 9.00-12.15.
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. Wyjście o godz. 6:30 rano
(Msza św. poranna w tym dniu
w naszej parafii odbędzie się o godz.
6.00). Pielgrzymi swoją Mszę św.
w Sanktuarium będą mieli ok.
godz. 15.00. Wyjazd autobusów
z Jodłówki do Jarosławia będzie
ok. godz. 16.00. Pielgrzymom
zwracamy uwagę przede wszystkim
na wygodne – rozchodzone obuwie
i coś od deszczu. Zabieramy ze sobą
– każdy indywidualnie – jedzenie
i picie. Warto pomyśleć o małym
składanym krzesełku lub kocu do
siedzenia na postojach. Powtarzamy zapisy są obowiązkowe.
7. �������������������������������
Serdeczne Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary na 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.
9. ���������������������������
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. Bardzo liczymy
na tych, którzy pomagali do tej pory
i mamy nadzieję, że znajdzie się
wiele jeszcze innych ludzi dobrego
serca. Przy zapisach do świetlicy
dzieci otrzymają wyprawki szkolne.
Przypominamy, że dzieci mogą być
zapisywane tylko przez rodziców
lub dorosłych opiekunów.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
30.08.97 – Paweł i Aneta Sz.
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.
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.

w rocznicę śmierci:

30.08.94 – Bolesław Kondycki
31.08.95 – Marian Ponieważ
31.08.99 – Stanisława Michalak
30.08.04 – Mieczysław Frankowski
03.09.85 – Antoni Kaczorowski
02.09.00 – Wanda Majcher
04.09.07 – Arkadiusz Rurarz

Niedziela 29 VIII
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.

7:00

+ Stanisława (30 - koniec
greg.).

18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7:00

+ Wiesław Blok.

18:00

+ Stanisława.

Poniedziałek 30 VIII

Wtorek 31 VIII

Środa 1 IX
7:00
8:00

O pomoc Bożą w pewnej
sprawie.
Msza św. na rozpoczęcie Roku
Szkolnego.

18:00

1) ++ Zdzisław Rzepa w 8
roczn. śmierci i Rodzice.
2) + Janina Kalińska w 9 roczn.
śmierci.

7:00

1) ++ Agnieszka, Olga
w roczn. śmierci.
2) ++ Karolina, Andrzej, Agnieszka, Marcin.

18:00

1) Za kapłanów z naszej parafii.
2) + Ryszard Brodowicz w 10
roczn. śmierci.

7:00

+ Wanda Majcher w 10 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Julia w 3 roczn. śmierci.
2) ++ Mirosław Dunicz
w 3 roczn. śmierci, Joanna
Dunicz.

6:00

Dziękczynna z prośbą o dalsze
łaski Boże dla Rodziny.

18:00

+ Wiktor.

8:00

++ Wanda i Tadeusz.

9:30

+ Jakub (int. od pracowników
BGŻ).

11:00

Dziękczynna w 2 roczn. ślubu
Małgorzaty i Łukasza z prośbą
o dalsze błogosł. i szczęśliwe
rozwiązanie.

12:15

O błogosł. Boże dla Maji
i Anieli.

16:00

+ Franciszek.

18:00

W 7 roczn. ślubu Sabiny
i Zbigniewa o Boże błogosł.
i opiekę MB.

Czwartek 2 IX

Piątek 3 IX

Sobota 4 IX

Niedziela 5 IX

