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14 września

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Święto Podwyższenia Krzyża
obchodzone jest w Kościele katolickim 14 września. Nawiązuje do
wielkiego wydarzenia w dziejach
chrześcijaństwa – odnalezienia
drzewa krzyża, na którym umarł
Jezus Chrystus. Istotą święta jest
ukazanie tajemnicy Krzyża jako
ceny zbawienia człowieka.
Początki święta związane są
z odnalezieniem przez św. Helenę
relikwii krzyża na początku IV
wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335
r. Na pamiątkę, tego wydarzenia – ostatecznie 14 września –
w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża
Świętego.
Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także
później nie ukazywano Jezusa
umęczonego, lecz chwalebnego:
jako Króla z diademem zamiast
cierniowej korony na głowie, albo
jako Arcykapłana, bądź jako Dobrego Pasterza. Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego
czasu aż do dziś w Kościele łacińskim zwykle używany jest krzyż
gotycki, pasyjny, który wskazuje
na mękę i śmierć Chrystusa jako
cenę zbawienia. W tradycji pra-

wosławnej do dziś używany jest
krzyż chwalebny.
Od czasów Konstantyna – kiedy
to chrześcijanie uzyskali wolność
wyznawania swojej wiary – krzyż
stał się znakiem rozpoznawczym
chrześcijan. Od tego czasu jest

bardzo często używany w liturgii
i uświęca całe życie chrześcijańskie: zaczyna i kończy modlitwę,
dzień i każdą ważniejszą czynność,
uświęca przestrzeń i jest używany
przy wszelkich błogosławieństwach.

Ojcowie Kościoła podkreślali, że
krzyż jest symbolem, w którym
streszczają się najistotniejsze
prawdy wiary chrześcijańskiej. Św.
Jan Damasceński pisze: „Krzyż
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
a nie cokolwiek innego, zwyciężył
śmierć, zgładził grzech praojca,
pokonał piekło, darował nam
zmartwychwstanie, udzielił siły do
wzniesienia się ponad doczesność
i ponad samą śmierć, zgotował
powrót do dawnej szczęśliwości,
otworzył bramy raju, umieścił
naturę naszą po prawicy Boga,
uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami”.
Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina.
W liturgii jest gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi,
w mieszkaniu, w pracy, stawiany
na szczytach świątyń przypomina
wierzącym o ich powołaniu. Jego
znaczenie staje się szkołą życia
dla chrześcijan widzących w nim
ostateczne zwycięstwo dobra nad
złem.
Największa część drzewa Krzyża
Świętego znajduje się w kościele
pw. Św. Guduli w Brukseli.
za ekai.pl

15 września

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
15 września Kościół katolicki czci
Matkę Bożą Bolesną. Liturgia
tego dnia ukazuje Maryję ściśle
złączoną z męką swego Syna.
W chwilach męki Jezusa, Matka
jest z Nim związana, tak jak była
z Nim we wszystkich kolejach
Jego życia. Świadczy o tym czwarta stacja Drogi Krzyżowej, w której
Pan Jezus spotyka w drodze na
Kalwarię swoją Matkę; wymienia
z Nią spojrzenie, Ona patrzy na
Niego cierpiącym wzrokiem, nic
nie mówiąc, tylko rozważając to
wszystko w swoim sercu. Maryja
szła za Jezusem drogą Jego męki:
cierpiała z Nim wspólnie. Była
posłuszna woli Bożej, gotowa
powtarzać nieustannie Fiat zwiastowania, każde nowe cierpienie

przyjmowała z posłuszeństwem
jako wolę Najwyższego. Razem
ze swym Synem wskazuje nam
drogę posłuszeństwa. I choć Pismo
Święte niewiele mówi o Maryi,
to scenę spod krzyża Pana Jezusa
wszyscy znamy doskonale. Wtedy
to Jezus w duchowym testamencie powierza św. Janowi, a przez
niego i wszystkim nam, Maryję
jako Matkę. Od tej chwili Maryja
jest Matką naszą i Matką całego
Kościoła. W Betlejem, w ciszy
nocy i wśród niezmiernej radości,
Maryja zrodziła Jezusa; na Kalwarii, wśród okrzyków oprawców
i w niewymownym cierpieniu,
zrodziła ludzi do życia łaski.
Św. Bernard, wielki czciciel Maryi,
wypowiedział o Niej, Bolesnej

takie słowa: „O Święta Matko,
prawdziwie miecz boleści przeniknął Twoją duszę, inaczej nie mógłby przeszyć ciała Twojego Syna.
Istotnie, kiedy Twój Jezus – Jezus
wszystkich, tak, lecz szczególnie
Twój – wydał ostatnie tchnienie,
okrutna włócznia otworzyła Jego
bok... nie przeszyła Jego duszy,
lecz Twoją. Jego dusza już teraz
nie była w ciele: lecz Twoja nie
mogła być wyrwana z ciała. Ogrom
bólu przeniknął dusze Twoją tak,
że my uważamy Cię więcej niż za
męczennicę. Ty bowiem współcierpiałaś z Nim w duchu w taki
sposób, że przeżywałaś cierpienie
ciała”.

I CZYTANIE: Syr 2,30–28,7
Odpuść winę bliźniemu

REFREN PSALMU: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
II CZYTANIE: Rz 14,7–9
W życiu i w śmierci należymy do
Pana

EWANGELIA: Mt 18,21–35
Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy
przeciwko mnie? Czy aż siedem
razy?”. Jezus mu odrzekł:„Nie
mówię ci, że aż siedem razy,
lecz aż siedemdziesiąt siedem
razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który
chciał się rozliczyć ze swymi
sługami... ...Darowałem ci cały
ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym
współsługa, jak ja ulitowałem
się nad tobą?«. I uniesiony
gniewem pan jego kazał wydać
go katom, dopóki mu całego
długu nie odda. Podobnie uczyni
wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy
z serca swemu bratu”.
Kalendarz wydarzeń

13. IX. g. 16.00

Inauguracja świetlicy
„U Kolpinga”

24. IX. g. 9.30

Archidiecezjalna
Pielgrzymka Róż Żywego
Różańca do Krosna
Wyjazd g. 5.30 z parkingu koło FRACA
Cena biletu 30 zł od osoby

24. IX. g. 16.00
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Chrystus Królem

Skandal w telewizji publicznej
Nie płacimy za „Nergala”
Program 2 TVP zaplanował
na jesień emisję programu
z udziałem Adama Darskiego
„Nergala”, który nie kryje
swoich związków z satanizmem.
Przeciw temu zaprotestował ks.
bp Wiesław Mering, wzywając
wiernych do zdecydowanego
sprzeciwu wobec próby promowania satanizmu w telewizji publicznej z pieniędzy podatników
W specjalnej odezwie skierowanej do kapłanów i świeckich
ks. bp Wiesław Mering wyraził
zdumienie, że publiczna telewizja, która powinna respektować
wartości uniwersalne i służyć
ładowi moralnemu, zdecydowała
o udziale w programie „The Voice of Poland” człowieka, który
publicznie wyraża pogardę dla
chrześcijaństwa. „Bluźnierca,
satanista, miłośnik wcielonego
zła dostanie do dyspozycji ekran
publicznej telewizji, by łatwiej
mógł głosić swoje trucicielskie
nauki”, pisze, nie kryjąc oburzenia, ordynariusz włocławski.
Jednocześnie wskazuje, że jako
ludzie wierzący nie musimy i nie
możemy pozostawać bezczynni.
„Nie możemy milczeć”, apeluje.
Wyrażając swoje zdecydowane
„non possumus”, ksiądz biskup
wzywa wszystkich do działania:
wysyłania protestów do dyrekcji Programu Drugiego TVP,
składania podpisów na stronie
Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy, modlitwy, zwłaszcza do św. Michała Archanioła,
„by w Polsce Imię Boga nie było
publicznie obrażane”. Podkreśla, że nie wolno nam udawać,
że nic się nie stało. „Nie! Jako
obywatele mamy prawo ujawniać
i głosić swoje zdanie”, podkreśla ordynariusz włocławski.
Udział w programie publicznej
telewizji „Nergala” to drastyczne
uderzenie w nas, chrześcijan.
Kolejne po bulwersującym wyroku sądu, który 18 sierpnia br.
uniewinnił Adama Darskiego
w procesie za publiczne znieważanie Biblii, nazwanie jej „księgą
kłamstw”, a Kościoła „zbrodniczą
sektą”. Podarcie Pisma Świętego
dla sędziego nie było naruszeniem
uczuć religijnych... To wszystko
jeszcze bardziej ukazuje, jak
haniebna jest decyzja TVP2
o zaproszeniu tego wroga chrześcijańskich wartości do programu
„The Voice of Poland”. Stoi to
w zupełnej sprzeczności z misją
Telewizji Polskiej jako nadawcy publicznego. Przypominają
o tym zapisy uchwały z roku 1994
Zarządu TVP, której zadaniem

jest popularyzowanie wartości
chrześcijańskich i narodowych.
Zwraca na to uwagę w swym
proteście również Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, które
alarmuje, że Darski w swojej
publicznej działalności dokonuje
licznych profanacji, dopuszcza się
bezczeszczenia symboli Kościoła
katolickiego, poniża godność
katolików. Te bulwersujące wydarzenia mają miejsce podczas
koncertów zespołu Behemoth,
którego jest liderem. Znajdują
też swój wyraz w tekstach utworów tego zespołu, teledyskach
i materiałach promocyjnych.
Anna Pietraszek, wiceprezes
KSD, wieloletni członek Zarządu TVP, zwraca uwagę, że
decyzja o udziale Darskiego
w programie telewizji publicznej
jest jawną prowokacją przed
wyborami parlamentarnymi.

Podobną do tej, gdy przy Pałacu
Prezydenckim, miejscu modlitwy pod krzyżem, otwarto tanią
knajpę z alkoholem i pijani przechodnie prowokowali modlących
się. Również tutaj - zauważa
Pietraszek - zaproszenie Nergala
do dochodowego programu to
jawna prowokacja, by ośmieszyć
katolików, pokazać, iż są „spadową” grupą, mówiąc językiem
młodzieżowym, która ma odejść.
- To nic innego jak rozjuszanie katolików, pokazywanie,
że nie znają się na niczym, że
nie mają prawa się odzywać
- wskazuje nasza rozmówczyni.
Warto zwrócić też uwagę na
bezczelne zachowanie Darskiego,
który po uniewinniającym go wyroku w sprawie profanacji Biblii
złożył szczególne „podziękowania” na swoim profilu na Facebooku: napisał w języku angielskim,
że „Szatan znów zwyciężył”,
i zakończył tekst pozdrowieniem
„Heil Satan”. Mimo to Juliusz
Braun, prezes TVP, przed sejmową Komisją Kultury i Środków
Przekazu stwierdził, że Darski

w czasie programu „The Voice of
Poland” ma wypowiadać się tylko
w sprawach muzyki. Natomiast
jeśli podczas programu pojawią
się jednak inne treści, „będzie to
naruszeniem umowy, jaka z nim
(Nergalem) została zawarta”.
Ksiądz Andrzej Grefkowicz,
egzorcysta z archidiecezji warszawskiej, w rozmowie z nami nie

ma wątpliwości, iż decyzja TVP
o zaproszeniu Adama Darskiego
do programu jest jawnym promowaniem sekt i satanizmu. I to jest
najbardziej w tej sytuacji groźne.
Dlatego tak ważne jest podjęcie
wszelkich możliwych sposobów
obywatelskiego nacisku na TVP.
Małgorzata Jędrzejczyk
Nasz Dziennik, 5 września 2011
Włocławek, 3 września 2011 r.

Odezwa do Braci Prezbiterów i Wiernych Świeckich diecezji włocławskiej w sprawie sprzeciwu wobec promocji satanizmu w Telewizji
Polskiej
Siostry i Bracia,
Oniemiałem ze zdumienia: publiczna telewizja, utrzymywana
z pieniędzy podatników, mająca respektować to, co się nazywa wartościami uniwersalnymi, a więc: prawdę, dobro, sprawiedliwość; która
powinna służyć wszechstronnemu rozwojowi człowieka, budowaniu
społecznego pokoju, obiektywizmowi i ładowi moralnemu - planuje
udział „Nergala” (Adama Darskiego) - niekryjącego swojego zaangażowania w satanizm i pogardy dla chrześcijaństwa - w programie
„The Voice of Poland” od jesieni 2011 roku w Programie Drugim
Telewizji Polskiej!
Bluźnierca, satanista, miłośnik wcielonego zła dostanie do dyspozycji
ekran publicznej telewizji, by łatwiej mógł głosić swoje trucicielskie
nauki.
„Non possumus!” - powiedzieli kiedyś Polscy Biskupi Cezarowi
moszczącemu sobie gniazdo na ołtarzu. Nie wolno udawać, że nic się
nie stało, nawet jeśli okrzyczą nas wstecznikami, nietolerancyjnymi
katolikami czy jakimiś tam „beretami”! Nie! Jako obywatele mamy
prawo ujawniać i głosić swoje zdanie.
Moich Diecezjan proszę o odwagę w obronie Bożych Praw; błagam
i żarliwie zachęcam Młodzież i Dorosłych do:
- ujawniania swojej niezgody na obecność „Nergala” w publicznej
TVP poprzez protesty kierowane do Dyrekcji Programu Drugiego
TVP;
- składania podpisów na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy: www.ksd.media.pl;
- modlitwy, zwłaszcza do św. Michała Archanioła, by w Polsce Imię
Boga nie było publicznie obrażane; tą modlitwą obejmijmy także
wspomnianego bluźniercę, „który nie wie, co czyni”;
- aktywnego włączenia się duchownych w akty protestu, pokierowanie
nimi; jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju i wolno
nam ujawniać swoje poglądy;
- nagłośnienia tej sprawy w całej diecezji: z kulturą, ale równocześnie
bardzo zdecydowanie;
- wykorzystania wszelkich publikatorów do akcji protestacyjnych,
ambony, pism parafialnych, sal katechetycznych, lokalnych rozgłośni
radiowych i telewizyjnych;
- uświadamiania wiernym, że mamy bardzo realne sposoby wpływu
na to, co pojawia się na ekranach - choćby przez obywatelski protest
niepłacenia za abonament, jeżeli prośby i apele pozostaną bez echa.
Nie możemy milczeć, kiedy w drastyczny sposób narusza się przywiązanie wiernych do chrześcijaństwa. Niedawno „Nergal” został
„rozgrzeszony” przez Sąd w Gdyni za publiczne poniżenie Pisma
Świętego i słowa: „...żryjcie to gówno...!”, a Kościół nazwał „zbrodniczą sektą”.
Nie możemy milczeć ani ze strachu, ani z woli przypodobania się osobistym wrogom Pana Boga, ani z motywów politycznej poprawności
czy obojętności! Nie obawiajmy się: „na świecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” - mówi nam Chrystus!
(J 16, 33).
Wszystkim zatroskanym o Bożą sprawę najserdeczniej błogosławię.
+Wiesław Mering, BISKUP WŁOCŁAWSKI

Chrystus Królem



Uroczystość Instalacji Relikwii bł. Jana Pawła II
w kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu

4 września 2011

Monika Brewczak dała świadectwo
o uzdrowieniu męża Marka z udziałem piuski bł. Jana Pawła II.

Dariusz
Kiełb

Uroczystościom przewodniczył Abp Metropolita Lwowski
Mieczysław Mokrzycki, który podarował papieskie nakrycie
głowy.

Marek
Klasek

Relikwiarz autorstwa artysty rzeźbiarza Macieja Zychowicza
jest odlewem w brązie pokrytym grubą warstwą srebra
z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej (jako lustro),
poliwęglanu, z którego wykonana jest rura podtrzymująca
piuskę oraz półokrągłe drzwiczki, a w środku umieszczony jest
kryształ z relikwią pierwszego stopnia czyli krwią bł. Jana Pawła
II. Kamienny napis oraz szlifowany kryształ wykonał Tadeusz
Jurkowski. Odlew rzeźby wykonał Piotr Piszczkiewicz. Całość
zmontowała Artystyczna Pracownia Ślusarska Słowik.

Krzysztof
Marcinowski

Relikwiami umieszczonymi w Kaplicy Miłosierdzia Bożego są: fragment
sutanny z krwią bł. Jana Pawła II (dar kard. Stanisława Dziwisza) oraz
papieska piuska.



Chrystus Królem

XV Piesza

Pielgrzymka
z kościoła Chrystusa Króla do Jodłówki

3 września 2011

Doszło 850 osób
Dojechało 250 osób

Chrystus Królem

Spotkanie prezesów POAK
27 sierpnia 2011 r. w Jarosławiu w kościele NMP Królowej Polski odbyło się
spotkanie Prezesów oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej i odpowiedzialnych za prace w dekanatach dla Archiprezbiteratów: Jarosław, Łańcut
i Przemyśl. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną przez ks.
Józefa Niżnika, który wygłosił słowo Boże zwracając szczególną uwagę
na zadania jakie są wyznaczone dla prezesów i członków Akcji Katolickiej w Kościele Katolickim. Ustalono, że jesienny Dzień Skupienia
dla wszystkich członków Archiprezbiteratu Jarosławskiego odbędzie się
w dniu 02.10.2011 r. w Kościele p.w. Św. Walentego w Wiązownicy.
W spotkaniu wzięło udział 150 Prezesów AK w tym również przedstawicielka naszej AK.

Tenis stołowy



Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak, Maria Konopelska.
Pomoc pedagoga. Krystyna Zygmunt, Zofia Ożyło, Małgorzata Naleśnik, Katarzyna Marcińczak.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Barbara Kapała, Lidia Brodowicz.
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek 15.00), Maria Konopelska (środa 15.00),
język polski: Janina Fedan.
Radca prawny:
Maria Drabik - 27 IX, 25 X, 29 XI - godz. 16.00-17.00.
W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących

Młodzi zawodnicy sekcji tenisa stołowego PKS Kolping, wykorzystali sekcjach:
dobrze czas wakacji na przygotowanie się do nowego sezonu rozgrywek
2011/2012.
*s. taneczna:
Na Ogólnopolskim Turnieju z okazji X-lecia klubu PUKS Arka Łętownia, w dniu 30 sierpnia, uzyskali najlepsze wyniki:
Kategoria młodzik: I m. - Adrian Kowal, kategoria kadet: I m. - Maksymilian Mroczka, kategoria junior: I m. - Hubert Żołyniak.
Na I Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików w dniu 03.09.
w Nowej Sarzynie kwalifikacje do Finału Ogólnopolskiego wywalczyli:
V m. - Adrian Kowal, VI m. - Arkadiusz Suchy.
Na I wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Juniorów Juniorów
dniu 04.09 w Nowej Sarzynie kwalifikacje do Finału Ogólnopolskiego
wywalczyli: I m. - Hubert Żołyniak, VI m. - Paweł Oziębło.
O kwalifikacje w kategorii kadeta nasi zawodnicy: Maksymilian Mroczka, Gabriel Woźny, Adrian Kowal, Arkadiusz Suchy będą walczyć
w Krościenku Wyżnym 10.09., a w następnym dniu rozgrywany będzie
I WTK seniorów w miejscowości Rogi.

H. Mól
*s. komputerowa:
S. Durski
*s. literacko-fotograficzna:
M. Lotycz
*s. języka francuskiego:
J. Pysiak
*s. hafciarska:
J. Pysiak
*s. języka angielskiego:
M. Lotycz, M. Bojarska
*s. języka niemieckiego:
M. Bojarska, O. Spriestersbach
*s. teatralna:
ks. D. Odor, K. Panek
*s. modelarska:
J. Kruk
*s. plastyczna:
W. Kruk
*s. judo:
ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:
B. Czerep

poniedziałek 15.00-17.00;
KCK;
poniedziałek (19 IX); 16.15 - spotkanie organizacyjne;
s. komputerowa;
poniedziałek 17.00;
s. rycerska;
środa 15.00-16.00;
s. lustrzana;
piątek 15.00-17.00;
s. lustrzana;
M. Lotycz - poniedziałek (19 IX) 16.15-17.00;
M. Bojarska - czwartek 16.30-17.30;
s. oazowa;
wtorek 16.30-17.30;
sala oazowa;
poniedziałek 16.30-17.30;
s. lustrzana;
wtorek 16.15-17.30;
pracownia modelarska;
wtorek 15.30-17.30;
s. plastyczna;
wtorek - środa - czwartek 15.00-17.45;
KCK;
wtorek - czwartek 14.00-15.00;
sala sportowa;

*s. bilarda:
M. Kud

wtorek (13 IX); 18.45;
KCK - balkon;

*s. krótkofalarska:
G. Salabura

czwartek (8 IX); 16.00-17.30;
sala oazowa;

*s. kulinarna:
M. Mątkowska, E. Waszczuk, poniedziałek 16.00;
J. Niemczycka, W. Niem- wtorek 16.00;
świetlica - kuchnia;
czycka

Dyżury w kuchni
Poniedziałek
12 IX

Dariusz
Kiełb

Vitali
Nekhviadovich

Marek
Klasek

Wtorek
13 IX
Inauguracja

Środa
14 IX
M. Siry

Czwartek
15 IX
B. Sopel

Piątek
16 IX
B. Hofbauer

Komunikaty Duszpasterskie Archidiecezji
Krzysztof
Marcinowski

ciąg dalszy
17-18 września odbędą się Centralne Uroczystości obchodów Jubileuszu 400 lat Jarosławskiego Opactwa.
W dniach 24 - 25 września odbędzie się doroczna ogólnopolska PIELGRZYMKA RODZIN na Jasną Górę.
Zapraszamy na III Kongres Osób Niepełnosprawnych. Termin: 24
wrzesień 2011 r. (sobota), miejsce: Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu, rozpoczęcie o godz. 9.30.



Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 11 IX 11 GRUPA I
Niedziela 18 IX 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe
NIEDZIELA – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V –
D. Rzepka
PONIEDZIAŁEK – Wspólnota Biblioteki
WTOREK – Róża żeńska I św. Teresy
- p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety p. Balawender
ŚRODA – Róża II św. Marii - p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy p. Waszczuk
CZWARTEK – Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII - p. Rzepa
PIĄTEK - Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
SOBOTA – Róża V św. Anny - p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV - p. Kopczacki
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
02.09.2011 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
51-60. Sprzątali i ofiara: Cimirkiewicz,
Piątek + Julia, Natalia Darkowska.
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
05.09.2011 r. os. Słoneczne bl. 4 m.
61-75. Sprzątali i ofiara: Pikuła A.,
Sieczka A., Kluz-Motyka J., Kluz E.,
Kowalska M. Ofiara: Buczkowska W.,
Darkowski W., Krawczyk I. Razem
– 85 zł na środki czystości i kwiaty.
Całkowity koszt wykonania relikwiarza bł. JP II wynosi 29 320
zł. Jesteśmy wdzięczni za każdą
ofiarę:
N. i M. Przyczyna, A. i M. Brodowicz, M. i H. Kowal, S. i W. Chomik,
I. i B. Wysoccy, S. i J. Gintner,
M. i B. Kryczało, H. i J. Sroka,
M. i L. Rzeszut, D. i M. Stachowicz,
S. i W. Jaworscy, A. i M. Kucza,
M. i B. Słyszowie, M., M. i M. Soja,
Z. i T. Żak, E. i J. Kielczyk, K. Mierzejewska, A. Chmielowicz, H. Helon, A. Dziundzio, M. Bacza, Tuleja,
E. Czereba, Zawada, H. Taciuch,
W. Kanclerz, Rajzer, A. Smalski,
Róża św. Elżbiety, Róża św. Faustyny, Róża św. Marii. Razem 3880 zł.
Zapowiedzi przedślubne
Marcin HOŁOWIECKI
s. Stanisława i Zofii
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Katarzyna CIELICZKA
c. Michała i Alicji
zam. Chłopice
Piotr BEDNARSKI
s. Edwarda i Marii
zam. Jarosław, os. Niepodległości
Anna FILIPEK
c. Jacka i Elżbiety
zam. Andrychów

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. We środę (14 IX) święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a w czwartek
(15 IX) wspomnienie NMP Bolesnej.
3. We wtorek spotkanie ministrantów, w środę Wspólnoty Biblijnej,
a w piątek Bractwa Najświętszego Sakramentu i Bractwa MB Szkaplerznej.
Wszystkie spotkania odbędą się po
Mszach św. wieczornych.
4. Dyżur do sprzątania kościoła 12
IX 2011 (poniedziałek wieczorem)
Słoneczne bl. 4 m. 86-95 oraz 17 IX
2011 (sobota rano) os. Słoneczne bl.
5 m. 1-15.
5. Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy wsparli i nadal wspierają
powstanie relikwiarza Jana Pawła II.
Jest bardzo cenny i stanowi wyjątkowo
godne miejsce dla otrzymanych relikwii. Niech to będzie miejsce naszych
częstych spotkań z Panem Bogiem
i miejsce naszego duchowego wzrostu
pod opieką bł. Jana Pawła II.
6. Uroczysta inauguracja zajęć
w świetlicy „U Kolpinga” odbędzie
się we wtorek (13 IX) o godz. 16.00

w KCK. Zapraszamy dzieci, rodziców
i nauczycieli. Osoby dorosłe prosimy o pomoc przy funkcjonowaniu
świetlicy.
7. Na początku roku szkolnego przypominamy, że w całej naszej 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.
8. 24 września w Krośnie jest doroczny
uroczysty Zjazd Róż Różańcowych.
Bardzo zachęcamy wszystkich członków Róż na tą pielgrzymkę. W kiosku
już dziś można zapisywać się na
wspólny wyjazd. Cena biletu wynosi
30 zł. Zapisy będą do najbliższej
soboty.

Niedziela 11 IX
8:00

++ Tadeusz i Mateusz.

9:30

+ Bronisława Serafinko (11).

11:00

Dziękczynna z prośbą o dalszą
opiekę Bożą dla Romana w 50
roczn. urodzin oraz w 24 roczn.
ślubu Romana i Renaty.

12:15

W intencji dziękczynnej za 30 lat
sakramentu małżeństwa Elżbiety i Mieczysława o potrzebne
łaski dla całej Rodziny.

16:00

Dziękczynna w 38 roczn. ślubu Marii i Zygmunta z prośbą
o potrzebne łaski i opiekę MB
dla całej Rodziny.

18:00

+ Zofia Brudek w 5 roczn.
śmierci.

7:00

+ Bronisława Serafinko (12).

18:00

1) ++ Józef Piróg, Fryderyk
Marchewka.
2) + O szczęśliwe życie wieczne
Moniki Juszczak od sąsiadów
z os. Słoneczne bl. 4 klatka 3.

7:00

+ Bronisława Serafinko (13).

18:00

1) ++ Zdzisław Rzepa w 9 roczn.
śmierci, Genowefa, Stanisław,
Stanisława.
2) + Od chrześniaczki Joli z Rodziną z Ostrowa Wielkopolskiego za duszę Moniki Juszczak.

7:00

1) + Bronisława Serafinko (14).
2) O zdrowie i błogosł. Boże dla
Barbary i Rodziny Cukierdów
i Lichończaków, o szczęśliwe
rozwiązanie dla Barbary.

18:00

+ Teresa Kogut - od sąsiadów.

7:00

+ Bronisława Serafinko (15).

18:00

1) + Irena Piekuś w 2 roczn.
śmierci.
2) + Monika Juszczak od Rodziny Janików i Pacynów.

7:00

+ Bronisława Serafinko (16).

18:00

1) O Boże błogosł. i opiekę MB
Szkaplerznej dla Jej czcicieli
- int. od Bractwa MB Szkaplerznej.
2) ++ Aleksandra, Zygmunt,
Maria.

7:00

+ Bronisława Serafinko (17).

18:00

W dzień ślubu Barbary i Przemka o Boże błogosł. i łaski
w małżeńskim życiu.

8:00

+ Teresa Kogut - od Rodziny
Pacułów.

9:30

+ Bronisława Serafinko (18).

11:00

+ Jan Kuzia - od Rodziny Zemów
z Piotrowic.

Poniedziałek 12 IX

Wtorek 13 IX

Lwów tak bliski
a jednak daleki

Środa 14 IX

Czwartek 15 IX

Piątek 16 IX

W ostatnich dwóch dniach wakacji grupa naszych parafian, a także kilka osób zaprzyjaźnionych, miało okazję pod okiem ks. Daniela poznawać uroki tegoż starego
polskiego miasta, w którym dzisiaj próbuje się wyeliminować wszelkie „karty” polskiej
historii. Owa pielgrzymka była pięknym spojrzeniem w naszą przeszłość. Modliliśmy
się na Cmentarzu Łyczakowskim m.in. przy grobie Marii Konopnickiej i Gabrieli Zapolskiej. Oddaliśmy cześć poległym w obronie Lwowa „Orlętom Lwowskim”. Wśród
licznych zabytków (katedry, kościoły, wzgórze zamkowe, opera) wielkie wrażenie
zrobił na nas kościół Marii Magdaleny, o który nadal toczą się „boje”. Chodź wiele
widzieliśmy, najważniejszym jest i tak to co zachowujemy w swoim sercu.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
11.09.82 – Artur i Mariola B.
12.09.92 – Ernest i Danuta P.
12.09.09 – Rafał i Agnieszka P.
13.09.03 – Radosław i Agnieszka J.
13.09.08 – Rafał i Anna B.
13.09.08 – Łukasz i Katarzyna P.
14.09.02 – Bogusław i Agnieszka B.
15.09.90 – Zdzisław i Małgorzata S.
15.09.01 – Grzegorz i Anna P.
16.09.95 – Krzysztof i Stanisława K.
16.09.00 – Wojciech i Agnieszka D.
16.09.00 – Tomasz i Justyna D.
16.09.00 – Wacław i Magdalena Ch.
17.09.88 – Piotr i Alina W.
17.09.94 – Robert i Małgorzata ML.

Sobota 17 IX

w rocznicę śmierci:

16.09.88 – Jan Fecko
15.09.90 – Paweł Kostusik
15.09.95 – Wiesław Jarosz
17.09.96 – Bronisława Kuzyszyn
13.09.98 – Jan Wnuk
16.09.99 – Zbigniew Zakrzewski
11.09.02 – Anna Wybierała
17.09.02 – Maria Winiarz
13.09.03 – Mieczysław Magdziak
17.09.04 – Marian Jabłoński
13.09.05 – Franciszek Kiełt
12.09.06 – Maria Bąk
15.09.09 – Irena Piekuś
15.09.10 – Józef Bukowy
17.09.10 – Bogumiła Kupczakiewicz

Niedziela 18 IX

12:15
16:00

++ Maria, Dominik Knap.

18:00

Za parafian.

W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:

Monika JUSZCZAK

