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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

I CZYTANIE: Mdr 9,13-18b

    W polskiej tradycji ludowej
Matka Boża, której pamiątkę narodzenia obchodzimy 8 września,
jest postrzegana jako patronka
jesiennych siewów i dlatego nazwano Ją Siewną.
   Zgodnie z tradycją w tym dniu
błogosławi się ziarno przeznaczone na siew. W modlitwie błogosławieństwa prosimy: „ Boże, Ty
sprawiasz, że wszystkie nasiona
wpadłszy w ziemię obumierają,
aby wydać plony, które dają radość
siewcy i chleb głodnemu. Prosimy
Cię, pobłogosław te ziarna i inne
nasiona, zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką
szkodą, a ziemię użyźniaj rosą
z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe
wydały obfite plony. Spraw też,
abyśmy za przykładem Najświęt-

REFREN PSALMU: Panie, Ty
zawsze byłeś nam ucieczką.  

szej Maryi Panny, która słuchała
słowa Twojego i strzegła owocnie
w sercu, przynosili plon stokrotny
przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli. Udziel nam
tego przez zasługi Najświętszej
Dziewicy, której narodziny dziś
obchodzimy”. Dawniej polscy rolnicy do pobłogosławionego w dniu
8 września ziarna dodawali ziarna

wyłuskane z wieńców poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
aby uprosić sobie dobry urodzaj.
W niektórych stronach Polski rolnicy przed siewem kropili swoje
dłonie woda święconą. Pierwszą garść poświęconego zboża
rzucali w rolę w formie znaku
krzyża, dodając: „W imię Boskie”
(O. Kolberg).
   W dzień Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny polecajmy Bogu naszych rolników i ich ciężką pracę,
a także za przykładem św. Józefa
zaprośmy Maryję wraz z Jej Synem
do naszego życia, polecając siebie
oraz nasze rodziny Jej przemożnej
opiece.

„Poznacie Prawdę, a Prawda Was Wyzwoli” (J 8,32)
List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły /fragmenty/

... 2. Dziękujemy za owoce
dwudziestu lat od powrotu
katechezy do polskiej szkoły
   Dzisiaj pragniemy podziękować
Panu Bogu za dar i możliwość
słuchania Słowa Bożego oraz
nauczania o Bogu i człowieku
podczas szkolnej katechezy. Dokładnie 2 sierpnia br. minęło 20
lat od chwili decyzji o powrocie
katechezy do szkół i przedszkoli.
Po długiej nieobecności ponownie – już w nowych uwarunkowaniach – katecheza znalazła
swoje miejsce w polskiej szkole.

   Powoli zacierają się wspomnienia
dawnych lat przymusowej ateizacji
i eliminowania z życia społecznego wszystkiego, co miało jakikolwiek związek z Bogiem. Nie
może jednak zniknąć z pamięci
i serc wdzięczność za – jakże
często heroiczny – trud uczenia
o Bogu w salach parafialnych,
w prowizorycznych kaplicach
i w domach prywatnych. Ludzie,
którzy za ten trud płacili przez
lata cenę szykan i kar administracyjnych, mają prawo do naszej
wdzięczności i modlitwy.
   W kontekście tamtych ponurych
czasów dziękujemy Panu Bogu
za wspomniane 20 lat katechizacji szkolnej. Tę wdzięczność
pragniemy rozumieć i wyrazić
w odniesieniu do transformacji
ustrojowej i życia w wolnej Ojczyźnie. Skojarzmy jednak drogę
do wolności z wymiarem religijnym. Jezus mówił tym, którzy po
wahaniach uwierzyli: Jeżeli trwać
będziecie w nauce Mojej, będziecie prawdziwie Moimi uczniami
i poznacie prawdę, a prawda was
wyzwoli (J 8,31-32). Nie zapominajmy, że istotnym elementem na
drodze do polskiej wolności było

dążenie do prawdy, która wyzwala.
Miała ona również swój wymiar
w robotniczej, rolniczej, rzemieślniczej i inteligenckiej determinacji,
by walczyć bez przemocy, walczyć
pod krzyżem; przy stoczniowych
i górniczych ołtarzach. Dlatego też
zagwarantowanie prawa do Boga,
do wyznawania swej wiary, do
katechizacji szkolnej, znalazło się
w zapisach Konkordatu ze Stolicą
Apostolską. Nasze pokolenie staje
się szczególnie odpowiedzialne za
trwałe owoce tych zapisów. Dlatego ani jednej godziny, z dwóch
tygodniowo przewidzianych we
wszystkich szkołach, nie można ani opuścić, ani zmarnować.
   Sługa Boży Jan Paweł II w 1991
r. we Włocławku wyraził radość
z faktu przywrócenia nauczania
religii w polskiej szkole. Mówił
wówczas: Dzięki przemianom, jakie dokonują się ostatnio w naszej
Ojczyźnie, katecheza wróciła do
sal szkolnych i znalazła swoje miejsce i odbicie w systemie wychowawczym. Osobiście bardzo z tego
się cieszę. Równocześnie jednak
pragnę tu powtórzyć (...): jest wam
dokończenie na str. 2

Prawdziwa mądrość

II CZYTANIE: Flm 9b-10.12-17
Wszyscy są braćmi

EWANGELIA: Łk 14,25-33

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie
może być uczniem Jezusa

W

ielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł
do nich: „Jeśli kto przychodzi
do Mnie, a nie ma w nienawiści
swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie
samego, nie może być moim
uczniem. Kto nie nosi swego
krzyża, a idzie za Mną, ten nie
może być moim uczniem. Bo
któż z was, chcąc zbudować
wieżę, nie usiądzie wpierw,
a nie oblicza wydatków, czy ma
na wykończenie? Inaczej gdyby
założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc
na to zaczęliby drwić z niego:
»Ten człowiek zaczął budować,
a nie zdołał wykończyć«. Albo
który król, mając wyruszyć, aby
stoczyć bitwę z drugim królem,
nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy
ludzi może stawić czoło temu,
który z dwudziestu tysiącami
nadciąga przeciw niemu? Jeśli
nie, wyprawia poselstwo, gdy
tamten jest jeszcze daleko,
i prosi o warunki pokoju. Tak
więc nikt z was, kto nie wyrzeka
się wszystkiego, co posiada, nie
może być moim uczniem”.

Uwaga
RODZICE !
Zapisy do świetlicy
„U Kolpinga”

6 - 8 września KCK
g. 16.00 - 17.00
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List Episkopatu Polski
/fragmenty/
dokończenie ze str. 1
to dane i równocześnie zadane.
W takim duchu trzeba ten dar
przyjąć w społeczeństwie chrześcijańskim i tak go sprawować. Potrzeba tutaj dużo dobrej woli, wysiłku, wszechstronnej życzliwości
ze strony wszystkich: katechetów,
nauczycieli, władz oświatowych,
rodziców, przede wszystkim ze
strony najbardziej zainteresowanych, to znaczy młodzieży i dzieci.
3. Wartość katechezy szkolnej
i jej korelacja z działaniami
szkoły
    Aby pełniej zrozumieć naszą
troskę o katechizację szkolną,
przybliżmy jej istotne elementy.
Zapisy w Katechizmie Kościoła
Katolickiego czynią to nader
głęboko i czytelnie: W samym
centrum katechezy znajduje się
przede wszystkim Osoba Jezusa
Chrystusa (...). Katechizować, (...)
to odkrywać w Osobie Chrystusa
cały odwieczny zamysł Boży, który
w Nim się wypełnił. To dążyć do
zrozumienia znaczenia czynów
i słów Chrystusa oraz znaków
dokonanych przez Niego (por.
KKK 426)...
   ...Katecheza, będąc nośnikiem
podstawowych i uniwersalnych
wartości, wzbogaca cały proces wychowawczy człowieka.
Wbrew niekiedy bardzo krzywdzącym opiniom i fałszywym
założeniom, nauczanie religii
w szkole niesie ze sobą istotne
walory wychowawcze. Nie da się
w pełni wychować człowieka bez
uwzględnienia także jego sfery
religijnej. Zostało to już zauważone w instrukcji wprowadzającej
naukę religii w szkole: Otwarcie
się na religię oraz na chrześcijańskie wartości etyczne będzie istotnym wzbogaceniem tego procesu
i przyczyni się do ukształtowania
właściwych postaw młodego pokolenia Polaków.
    Szkoła docenia wysiłki, jakie
wkładają katecheci w proces
wychowania młodego pokolenia,
a także dostrzega pozytywne
efekty ich pracy. Po dwudziestu
latach można powiedzieć, że dużo
udało się osiągnąć w zakresie
integracji środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły, parafii.
Ale też zauważamy, jak wiele
jeszcze pracy trzeba wykonać.
Dzisiaj wyrażamy wdzięczność
dyrekcjom wszystkich typów
szkół i przedszkoli, nauczycielom
oraz pracownikom szkolnym za
pomoc świadczoną katechetom
w ich codziennej pracy.
4. Współpraca rodziców, katechetów i nauczycieli

   Zawsze będzie istniał problem
doskonalenia przekazu katechetycznego. Dlatego stale pozostaje
zadaniem Kościoła troska o dobre przygotowanie katechetów,
o dobre podręczniki, o dostępność
Pisma Świętego i ubogacanie
jednostek lekcyjnych, z uwzględnieniem aktywnego zaangażowania uczniów. Są jednak dwa
elementy mające istotny wpływ
na jakość przekazu i przyjmowania orędzia ewangelicznego.
   Pierwszym jest rodzina. To ona
jest środowiskiem wiary oraz
miejscem spotkania i poznawania
Pana Boga. Nikt nie może pozbawić rodziców prawa do religijnego
wychowania i wykształcenia dzieci. Rodzina nie może tego prawa
w całości przerzucać na Kościół
i szkołę. Katechezą rodzinną
jest codzienna modlitwa, sposób
przeżywania niedziel i świąt,
szczere zainteresowanie wszystkim, czego dzieci nauczyły się
na lekcjach religii, a także troska
o właściwe postawy w wychowaniu.
   Od wielu lat rodzice są coraz bardziej świadomi swoich
praw i swojej roli odnośnie
do zadań realizowanych przez
szkołę. Rady rodziców uzyskały
w szkole bardzo duże kompetencje. Oznacza to, że w szkole
nie może się odbywać coś, co
mogłoby być sprzeczne z wolą
rodziców. A zatem rodzice mają
istotny wpływ na kształt edukacji,
jaka dokonuje się w polskich
szkołach. Dzisiaj zwracamy się
z apelem, aby rodzice korzystali
z tego prawa i upominali się
o poszanowanie praw ludzi wierzących.
   Drugim elementem są katechizujący. Ważne jest merytoryczne
przygotowanie do nauczania
religii. Nikt z katechizujących nie
czyni tego we własnym imieniu.
Otrzymuje misję od Kościoła,
który powtarza pełne pokory słowa Zbawiciela: Moja nauka nie
jest moja, lecz Tego, który Mnie
posłał (J 7,16). To wielka odpowiedzialność: przedłużanie działania Chrystusa. Dlatego istotę
katechetycznego przygotowania
i jego skuteczność stanowi budowanie jak najgłębszej osobowej
więzi z Chrystusem. Tego życzymy katechetom! Wyrażamy przy
tym słowa uznania dla ich pełnej
poświęcenia pracy katechetycznej
w szkole oraz pozaszkolnej pracy
wychowawczej w parafiach.
    Zachęcamy rodziców do ścisłej współpracy z katechetami,
którzy są gotowi wspomagać
ich w wypełnianiu obowiązku
religijnego wychowania dzieci.
Korzystajcie z ich pomocy i ściśle
współpracujcie ze wszystkimi
nauczycielami i wychowawcami
na rzecz integralnego rozwoju
Waszych dzieci...

   Wszystkich zawierzamy Matce Kościoła i Królowej Polski,
ogarniając każdego błogosławieństwem w duchu Jezusowego
zapewnienia: Poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli (J 8,32).

Podpisali: Pasterze Kościoła
Katolickiego w Polsce obecni
na 352. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
w Olsztynie-Fromborku, w dniach
18-20 czerwca 2010 r.

KOMUNIKAT
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
   Drogi młody Przyjacielu, jeśli jesteś u progu dorosłego życia, jeśli
zdałeś Egzamin Dojrzałości i zastanawiasz się, co dalej uczynić z własnym życiem, w imieniu Pana Rektora. Senatu, Profesorów i starszych
koleżanek i kolegów studentów pragnę Cię serdecznie zaprosić do
studiowania w naszej uczelni.
   Wybierając naszą uczelnię będziesz miał możliwość studiowania
na najwyższym poziomie. Gwarantuje to doskonała kadra naukowa. Współpracujemy, bowiem z Akademią Górniczo Hutniczą
w Krakowie, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Warszawskim,
Uniwersytetem Rzeszowskim i innymi renomowanymi uczelniami
w kraju. Nasza uczelnia oferuje studentom bezpłatne studia na 10
kierunkach: 3 inżynierskich i 7 licencjackich: zarządzanie, turystyka
i rekreacja, pielęgniarstwo, filologia angielska i niemiecka, informatyka, budownictwo, geodezja i kartografia, politologia i pedagogika
oraz całą gamę studiów podyplomowych w tym szeroki wachlarz
studiów pedagogicznych. Szczególnie warte są podkreślenia kierunki
zamawiane: budownictwo i informatyka - studenci tych kierunków
nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej, a w czasie studiów ci z najlepszymi
wynikami otrzymają stypendium 1000 zł przez cały okres studiów.
Każdy student może ubiegać się o stypendia socjalne oraz miejsce
w akademiku, obok pomocy materialnej dla najmniej zamożnych są
przyznawane stypendia mieszkaniowe i na wyżywienie. Za wyniki
w nauce przysługują stypendia naukowe. Osobno można otrzymać
stypendium za wyniki sportowe. Na PWSZ prężnie działa Akademicki
Związek Sportowy z kilkoma sekcjami w tym Judo. Nasi zawodnicy
odnoszą znaczące sukcesy na Podkarpaciu iw Akademickich Mistrzostwach Polski.
    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu dysponuje
nowoczesnymi, wyposażonymi w sprzęt najnowszej generacji,
laboratoriami i salami wykładowymi. Studenci mogą wyjeżdżać
w ramach programu Erasmus zagranicę do uczelni partnerskich, mogą
też odbywać praktyki w Grecji albo staż w Parlamencie Europejskim.
W naszej uczelni prężnie działa Duszpasterstwo Akademickie proponując studentom rozwój duchowy. Członkowie z Duszpasterstwa
Akademickiego czynnie angażują się w życie uczelni, natomiast
w czasie wolnym od zajęci wykładów wyjeżdżają na obozy, rekolekcje
i wspólne wędrówki górskie. Ostatnim wyjazdem była pielgrzymka do
Rzymu. Na przyszły rok planujemy wyjazd do Hiszpanii na Światowe
Dni Młodzieży z Papieżem Benedyktem XVI.
   Patronem naszej uczelni jest bł. ks. Bronisław Markiewicz, dlatego
oprócz znakomitych warunków do studiowania mamy wspaniałego
orędownika w Niebie, który u tronu Boga wstawia się za nami, by
czas studiowania był czasem wzrastania w łasce u Boga i ludzi. Młody
przyjacielu - dołącz do nas, czekamy właśnie na ciebie by razem się
uczyć, pracować, modlić i rozwijać swoje talenty.
Duszpasterz Akademicki
ks. Stanisław Dyndał

„Orlik” przy SP nr 10
Otoczenie przy SP
nr 10 stało się dużym placem budowy
- będą nowe boiska
typu „Orlik”. Pani
Dyrektor uprzedziła,
że dzieci czeka sporo
utrudnień, tym bardziej że przez conajmniej dwa lata będzie
tu także przedszkole.
Ale warto poczekać.
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Nowi duszpasterze wspólnot
W najbliższym roku ks. Marek Cecuła będzie opiekunem
następujących grup:
* Chór parafialny,   * Zespół muzyczny,   * Koło Misyjne,   * Bractwo Najświętszego Sakramentu,   * Bractwo
Matki Bożej Szkaplerznej,   * Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym.



Uwaga Rodzice i dzieci !
Zapisy do Świetlicy
„U Kolpinga”
2010/2011

Natomiast ks. Daniel Odor przejmie opiekę nad wspólnotami:
* Kręgi: IV św. Franciszka i Hiacynty, V św. Augustyna
i św. Jana, VI św. Piotra, VII św. Jana Vianney’a,   
* Wspólnota Biblijna,    * Stowarzyszenie Rodzin Ka-    W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących sekcjach zainteresowań (nazwa sekcji i prowadzący):
tolickich.

6-8 września godz. 16.00 - 17.00

*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, ks. D. Odor, *s. modelarska J. Kruk, *s. plastyczna - W. Kruk, *s. judo - ks. S. Dyndał,
*s. kulturalno-regionalna - J. Hołub, E. Mazur,  *s. hafciarska Dar mojej Matki przeznaczony dla J. Pysiak, *s. tenisa stołowego - B. Czerep, *s. kulinarna - M. Jaroni,
*s. bilarda - M. Kud.

Polecamy książkę

wszystkich, którzy pragną uczcić
Maryję przez odprawienie dziewięciodniowej nowenny przed 16
lipca i którzy pragną stać się apostołami Szkaplerza św. w Rodzinie
i Bractwie Szkaplerznym.
Od Autora
Do nabycia w kiosku.

ZAPISY

25 września g. 9.15
Archidiecezjalna Pielgrzymka

9 września godz. 19.00

Róż Żywego Różańca do Tuligłów

Zebranie nauczycieli i instruktorów sekcji

25 września g. 16.00
XVII Festiwal Piosenki Religijnej - Przemyśl 2010

13 września godz. 16.00
Inauguracja świetlicy „U Kolpinga”

Zamek Kazimierzowski

Tenis stołowy

Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu informuje,
że z dniem 6 września 2010r. wznawia działalność
Bardzo dobrze rozpoczęli sezon nasi młodzi zawodnicy. Na
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. 3 Maja 41 turnieju eliminacyjnym do I Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego w dniu 29.08. rozegranym w Rokietnicy wywalczyli
w Jarosławiu teł. 16 621-21-42 (Gurgul).
6 miejsc premiowanych awansem do turnieju wojewódzkiego.
Przychodnia będzie czynna od poniedziałku do piątku. Przyjmować W młodzikach: 1 m. - A. Kowal, 4 m. - A. Suchy, 5 m. - Jakub Zastyrec
będą doświadczeni lekarze specjaliści chorób dziecięcych i chorób (rezerwowy).
W kadetach: 1 m. - G. Woźny (młodzik), 3 m - M. Rejterowski (młodzik),
wewnętrznych.
4 m. -  K.  Guzowski.
Zapraszamy pacjentów dorosłych i dzieci do zapisywania się na listy W juniorach: 2 m - P. Oziębło.
W I WTK będzie uczestniczyć, łącznie z tymi którzy posiadają limity
lekarzy rodzinnych:
imienne: 6 młodzików, 7 kadetów i 3 juniorów.
• ����������������������������
Lek. med. Ewa Mroczek- Mazur
• �����������������������
Lek. med. Jolanta Hocek
• �����������������������
Lek. med. Roman Derbisz
W Przychodni można zapisać się również i korzystać z usług pielęgniarek i położnych środowiskowo - rodzinnych.
Po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne
od pracy Przychodnia w ramach Ambulatorium POZ świadczy usługi
lekarskie i pielęgniarskie na miejscu i w uzasadnionych przypadkach
w domu pacjenta.
Dyrektor COM Krzysztof Bałata
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Zbiórka na tacę
Niedziela 5 IX 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 12 IX 10 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
PONIEDZIAŁEK – Akcja Katolicka,
Rada parafialna
WTOREK – Koło Misyjne
ŚRODA – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II
- p. Chomik
CZWARTEK – Róża męska I św.
Józefa - p. Zięba + Róża V męska
św. Piotra - p. Przepłata
PIĄTEK -  Róża męska II św. Antoniego - p. Brodowicz + Róża IV
św. Benedykta - p. Chomik + Róża
Boga Ojca I - p. Brodowicz
SOBOTA – Bractwo Najświętszego
Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V
–D. Rzepka
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

27.08.2010 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 1-10. Sprzątali: Lasek, Sadowski, Ziobrowska, H. i M. Lotyczowie, M. Słysz. Razem - 50 zł na
środki czystości i kwiaty.
Bóg zapłać p. Kwaterczak za
kwiaty do kaplicy.
30.08.2010 r. os. Słoneczne bl. 4
m. 11-25. Sprzątali: Śmiech, Leżucha, J. Skorupska. Razem - 40
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 Bożego Miłosierdzia.
Po nabożeństwie będzie zmiana
Tajemnic Różańcowych i spotkanie
Koła Misyjnego.
2. �����������������������������
Dziś dzień dziękczynienia za
zbiory. Modlimy się o błogosławieństwo dla pracy rolników.
3. �������������������������������
Dziś Parafia Matki Bożej Królowej Polski zaprasza na piknik przy
kościele o godz. 16.00.
4. ��������������������������
W środę święto Narodzenia
NMP.
5. �������������������������������
Dyżur do sprzątania kościoła 6
IX 10 (poniedziałek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 4 m. 36- 50 oraz 11
IX 10 (sobota rano) os. Słoneczne
bl. 4 m. 51 – 60.
6. �������������������������������
Serdeczne Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary na Drogę Krzyżową
w Heluszu i na nagłośnienie.
7. ��������������������������
Zarząd Oddziału Sybiraków
w Jarosławiu zaprasza Członków Związku na uroczysty
Dzień Sybiraka, który odbędzie
się 17 września 2010 (tj. piątek)
o godz. 10.00. Uroczystość zapoczątkuje Msza św. w kościele
pw. św. Mikołaja i św. Stanisława
w Opactwie Sióstr Benedyktynek
w Jarosławiu.
8. �����������������������������
We wrześniu tradycyjnie wznawiamy działalność świetlicy charytatywnej  „U Kolpinga”. Zapisy
do 15 sekcji zainteresowań będą
od jutra do środy włącznie w KCK
w godz. 16.00 – 17.00. Wykaz sekcji znajduje się wewnątrz gazetki.
Przy zapisach do świetlicy dzieci
otrzymają plecaki szkolne. Przypominamy, że dzieci mogą być zapisywane tylko przez rodziców lub
dorosłych opiekunów, konieczne
jest także podanie numeru PESEL
dziecka. Uroczysta inauguracja
zajęć w świetlicy odbędzie się

w poniedziałek 13 września
o godz. 16.00 w KCK.
9. ���������������������������
Wraz z inauguracją świetlicy prosimy, aby zgłaszali się
chętni do pomocy w świetlicy
„U Kolpinga” – 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. Spotkanie organizacyjne zarządu, instruktorów
i wolontariuszy chętnych do pomocy
w świetlicy odbędzie się w czwartek 9 września o godz. 19.00. Jeszcze brakuje nam wolontariuszy do
podania posiłku dzieciom.
10. ���������������������������
Na początku roku szkolnego
przypominamy, że rozporządzeniem Ks. Arcybiskupa od wielu
lat w całej Archidiecezji dzieci zobowiązywane są do przyjmowania sakramentów świętych
w swoich parafiach. Dotyczy to
m.in. I Komunii św. i Bierzmowania. Dodatkowo przypominamy, że
przygotowanie do Bierzmowania
trwa przez 3 lata w czasie chodzenia młodzieży do gimnazjum
i odbywa się tylko i wyłącznie
w swojej parafii niezależnie od
miejsca uczęszczania do szkoły.
Zdarza się, że członkowie rodzin,
którzy nie chodzą do kościoła mają
z tym duży problem. Zebranie dla
rodziców dzieci klas II będzie 13
września po Mszy św. wieczornej.
11. ������������������������������
Dziś w kiosku promocja bardzo
ciekawej książeczki dotyczącej
Matki Bożej Szkaplerznej, którą
przysłali nam Karmelici Bosi. Gorąco polecamy.     

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

M. i H. Kowal (droga krzyżowa + pomnik + nagłośnienie);
K. Czepiel, Turoń (droga krzyżowa + pomnik); Róża św. Łucji
i XII Boga Ojca, Ł. Rzepa (pomnik); K. i Z. Welc (nagłośnienie).
Razem - 540 zł.

Niedziela 5 IX
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.
Poniedziałek 6 IX

7:00
18:00

Wtorek 7 IX
7:00
18:00

1) Za misje i misjonarzy.
2) + Małgorzata.

7:00

Dziękczynna za otrzymane
łaski w 37 roczn. ślubu Marii
i Zygmunta z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB dla całej
Rodziny.

18:00

1) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błogosł.
na dalsze lata życia i pracy.
2) Dziękczynna w 2 roczn.
urodzin Madzi z prośbą
o potrzebne łaski Boże i opiekę Najświętszej Panienki na
dalsze lata.

Środa 8 IX

Czwartek 9 IX
7:00
18:00

1) ++ Jan, Maria.
2) ++ Damian, Henryk, Maria.

7:00

+ Janina Bartnik w 5 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Marzena w 6 roczn.
śmierci.
2) ++ Bronisława i Jan Długosz.

Piątek 10 IX

Sobota 11 IX
7:00

18:00

1) + Krzysztof - int. od sąsiadów.
2) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosł. dla Teresy i Leszka
w 25 roczn. ślubu.

8:00

+ Anna Morończyk w 7 roczn.
śmierci.

9:30

++ Wiktoria, Władysław,
Józef.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
05.09.87 – Karol i Dorota M.
05.09.98 – Artur i Greta T.
05.09.98 – Piotr i Edyta K.
05.09.09 – Krzysztof i Iwona L.
06.09.97 – Robert i Dorota S.
07.09.85 – Marek i Zdzisława W.
07.09.85 – Krzysztof i Małgorzata Sz.
07.09.02 – Zbigniew i Anna K.
08.09.07 – Krystian i Katarzyna C.
08.09.07 – Kamil i Justyna M.
09.09.95 – Bogusław i Monika K.
09.09.00 – Marcin i Monika M.

09.09.00 – Robert i Sylwia G.
10.09.83 – Marek i Jolanta W.
11.09.82 – Artur i Mariola B.

w rocznicę śmierci:
06.09.85 – Jan Korytko
10.09.86 – Stanisław Łyczkowski
10.09.92 – Marian Wójcik
10.09.94 – Magdalena Korzeń
10.09.94 – Urszula Lasek
07.09.99 – Antoni Aleksowicz
11.09.02 – Anna Wybierała
08.09.06 – Zofia Bruder
06.09.09 – Kamińska

1) ++Mateusz i Tadeusz.
2) ++ Bolesław w 16 roczn.
śmierci, Helena w 21 roczn.
śmierci.

Niedziela 12 IX

11:00
12:15

Dziękczynna w 2 roczn. ślubu
Anny i Rafała z prośbą o dalsze
błogosł.

16:00

++ Tadeusz, Józef.

18:00

+ Maria Bąk w 4 roczn. ślubu.

