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Interpretacja hasła „Jan Paweł II – Papież Dialogu”

Tegoroczny XIII już Dzień
Papieski, decyzją Konferencji
Episkopatu Polski, będziemy
obchodzili 13 października, pod
hasłem „Jan Paweł II – Papież
Dialogu”. Zgłębianie papieskiego nauczania w tym obszarze,
w łączności z Ojcem Świętym
Franciszkiem I, w klimacie
modlitwy i pogłębionej refleksji
może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania
ludzi odmiennych poglądów
czy wyznawanej wiary, ludzi
głęboko religijnych i szczerze
poszukujących Boga. Zmiana
sposobu debaty, zarówno
publicznej, jak i w wymiarze
indywidualnym, jest zadaniem
nie cierpiącym zwłoki. Dyskusja i polemika, jakkolwiek
niejednokrotnie konieczne,
nie zaspokajają potrzeby głębokiego spotkania pomiędzy
ludźmi, na gruncie szacunku
i zakładanej uprzednio dobrej
woli dotarcia do prawdy o sobie
nawzajem, o człowieku i jego
miejscu w świecie, o sensie
życia, wreszcie o możliwości
spotkania Boga, a więc o odkrywaniu Prawdy Ostatecznej.
Promowany wielokrotnie przez
Jana Pawła II dialog, rzeczywistość większa od wymiany
poglądów, krytyki czy sporu,
wydaje się zadaniem jak najbardziej aktualnym.

Błogosławiony Ojciec Święty
Jan Paweł II był mistrzem
dialogu. Nie tylko w sensie
teoretycznym. Jego pouczające słowa o tym zagadnieniu
zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania i swoisty blask
prawdziwości poprzez prezentowaną przez Papieża unikalną
postawę w kontakcie z drugim
człowiekiem. Cechował ją
niezwykły wręcz szacunek dla
tego „innego”, z którym się
spotykał, budowany na respektowaniu jego ludzkiej godności.
Wynikała ona ze świadomości,
że każdy człowiek ma przecież
Boży rodowód, nawet jeśli
tego nie uznaje lub jeszcze nie
odkrył.

Kolejną zasadą papieskiej sztuki dialogu było poszanowanie prawdy. Myślimy tutaj
o prawdzie faktów, nawet tych
najtrudniejszych, o prawdziwości ludzkich doświadczeń
oraz o nadziei wypływającej
z Prawdy Ostatecznej, a więc
o Bogu, który prowadzi nieustanny dialog z człowiekiem.
Celem tego dialogu zbawienia
jest ostateczne uszczęśliwienie
człowieka, przekraczające granice pojmowania czy ludzkiej
wyobraźni. To oglądanie Boga
takim, jaki On jest, a więc
twarzą w twarz, owo kontemplowanie „blasku Prawdy”,
stanowiło nadrzędny cel papieskiego dialogowania pełnego
nadprzyrodzonej nadziei, nawet
w sytuacji przepełnionej bólem,
cierpieniem, rozgoryczeniem
czy ocierającej się o rozpacz.
Jan Paweł II przekonywał nieustannie, że Bóg stoi po stronie

człowieka i działa na jego rzecz.
Postawa niezwykle istotna
szczególnie w dialogu z poszukującymi wiary czy z tymi,
którzy ją z jakichś względów
utracili. W adhortacji Reconciliatio et paenitentia Jan Paweł
II napisał: „Kościół bowiem
posługuje się metodą dialogu,
aby lepiej prowadzić ludzi którzy przez chrzest i wyznanie
wiary uważają się za członków
wspólnoty chrześcijańskiej,
oraz tych, którzy są poza nią
- do nawrócenia i pokuty na
drodze dogłębnej odnowy sumienia i życia w świetle tajemnicy odkupienia i zbawienia,
dokonanego przez Chrystusa
oraz powierzonego posłudze
Kościoła. Autentyczny dialog
jest zatem skierowany przede wszystkim ku odrodzeniu
każdego poprzez wewnętrzne
nawrócenie i pokutę, zawsze
jednak z zachowaniem głębokiego szacunku dla sumienia,
z cierpliwością i stopniowo, co
jest nieodzowne w warunkach,
w jakich żyją ludzie naszych
czasów” (RP 25). Ojciec Święty
pragnął ponadto, aby „dialog
między religiami doprowadził
do przezwyciężenia wszelkiej
wrogości, nieufności, wzajemnego potępiania czy nawet
wzajemnych zniewag, co stanowi wstępny warunek spotkania
przynajmniej w wierze w jednego Boga i w pewności życia
wiecznego dla nieśmiertelnej
duszy” (RP 25).

Kolejną ważną normą, której
Jan Paweł II był oddany do
końca, jest wierność wyznawanej wierze, której nie wolno
porzucić w imię jakichkolwiek
innych wartości. Rzecz jasna
chodzi tu o wiarę rozumną, zintegrowaną z dojrzałą osobowością, wiarę duchowo i życiowo
owocną. Jan Paweł II widział
taką pokusę intelektu, który
w imię powierzchownie pojmowanego kompromisu i chęci
zachowania spokoju za wszelką
cenę, był gotów zrezygnować
z części depozytu wiary i przez
to wyrzec się swej tożsamości.
W przemówieniu do Konferencji Episkopatu Polski
zaznaczył: „W dialogu trzeba
jasno mówić, kim ja jestem,
żebym mógł rozmawiać z kimś
drugim, który jest inny. Trzeba
bardzo jasno to mówić, bardzo
stanowczo: kim ja jestem, kim
ja chcę być i kim chcę pozostać.
Zdajemy sobie sprawę z tego,
że dialog ów nie może być
łatwy, gdy prowadzi się go ze
stanowiska diametralnie przeciwnych założeń światopoglądowych, ale musi być możliwy
i skuteczny, jeśli domaga się
tego dobro człowieka, dobro
narodu i wreszcie dobro ludzkości” (Częstochowa 1979 r.).

We wspomnianej już adhortacji Reconciliatio et paenitentia Ojciec Święty pisze
także o dialogu, który można
by określić jako wewnątrzkościelny: „U podstaw owego
dialogu z innymi Kościołami
i Wspólnotami kościelnymi,
dokończenie na str. 4

Interpretacja hasła „Jan Paweł II – Papież Dialogu”
dokończenie ze str. 3

a także innymi religiami, jako
warunek jego wiarygodności
i skuteczności, winien znaleźć
się szczery wysiłek stałego
i odnowionego dialogu wewnątrz samego Kościoła katolickiego. Kościół ten jest
świadomy, iż ze swojej natury
jest sakramentem powszechnej
komunii miłości; ale także jest
świadom istniejących w jego
łonie napięć, mogących stać
się czynnikami podziału. (…)
Aby przezwyciężyć konflikty
i sprawić, by zwykłe napięcia
nie szkodziły jedności Kościoła, musimy wszyscy stanąć
wobec Słowa Bożego i odrzuciwszy własne subiektywne
zapatrywania, szukać prawdy
tam, gdzie się ona znajduje, to
jest w samym Słowie Bożym
i w jego autentycznej interpretacji podawanej przez Magisterium Kościoła. W tym świetle
wysłuchanie wzajemnych opinii, szacunek i wstrzymanie się
od jakichkolwiek pospiesznych
sądów, cierpliwość, umiejętność ustrzeżenia się przed podporządkowaniem wiary, która
jednoczy, różnym poglądom,
modzie, wyborom ideologicznym, które dzielą - stanowią
przymioty dialogu, który - wewnątrz Kościoła - winien być

wytrwały, chętny, szczery”
(RP 25).

niezwykłą moc przekonywania.
Trzeba tutaj podkreślić choćby
międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu (1986 r.), prace Papieskiej Akademii Nauk,
nieustanny dialog z młodzieżą,
spotkania z dyplomatami niemal wszystkich krajów oraz
przemówienia w Organizacji
Narodów Zjednoczonych.

Ufamy, że obszerne zagadnienie dialogu w wymiarze
publicznym, indywidualnym,
wewnątrzkościelnym, ekumenicznym, międzyreligijnym,
kulturowym czy naukowym,
które podejmiemy podczas
tegorocznego XIII Dnia Papieskiego przyniesie błogosławione i oczekiwane owoce
Obok niezwykle istotnych poprawy wzajemnych relacji
słów Ojciec Święty pozosta- w naszej Ojczyźnie.
Ks. Dariusz Kowalczyk
wił nam także czyny, gesty
i spotkania, które doskonale
ilustrują jego poglądy i mają
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„Jan Paweł II – Papież dialogu”
Konkurs dla uczniów gimnazjum
Marta Malawska Kl. III A Gimnazjum nr 5 przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu
Jan Paweł II - Mistrz dialogu - praca wyróżniona
Pewnego dnia stałam na peronie w oczekiwaniu na pociąg
do domu. Nagle poczułam, że
ktoś mi się przygląda. Gdy
się odwróciłam, zobaczyłam młodą kobietę stojącą
przy rozkładzie jazdy. Nadjechał pociąg, więc nie zwracając na nią uwagi wsiadłam
i zajęłam miejsce w pustym
przedziale. Wyjęłam książkę
o Janie Pawle II i zaczęłam
czytać. Z lektury wyrwał mnie
cienki i nieśmiały głos:
- Czy mogę się dosiąść ? zapytał.
Zwróciłam oczy w kierunku
drzwi i zobaczyłam kobietę
z peronu.
- Oczywiście - odpowiedziałam i wróciłam do książki.
- Co czytasz ?- zapytała po
chwili.
- Książkę o Janie Pawle II.
- Och, jesteś katoliczką? Czy
mogłabyś opowiedzieć mi
o tym Janie Pawle II? Coś
o nim słyszałam, ale dokładnie
to nie wiem nic.
- Czyli jesteś innej wiary? - zapytałam z zaciekawieniem.
- To bardzo skomplikowane.
Moi rodzice byli katolikami,
ale gdy miałam siedem lat
przeszli na buddyzm. Od szesnastego roku życia nie wiem
w co wierzę. Chyba jestem
ateistką, jak myślisz?
To pytanie wprawiło mnie
w osłupienie i nie wiedziałam
co odpowiedzieć. Szukałam
w pamięci chociaż fragmentu
książki, który mówił o tym jak
papież nakazywał się zachowywać w takiej sytuacji.
- Już nieważne. Głupie pytanie. - powiedziała, widząc jak
się męczę przy odpowiedzi.
- Wiesz, zastanawiam się dlaczego ze mną rozmawiasz,
odpowiadasz na moje pytania
i masz do mnie taką cierpliwość. Dotąd spotykałam się
tylko z wyzwiskami gdy pytałam o katolicyzm. Jak tylko ludzie słyszą, że jestem ateistką
zaczynają mną pogardzać.

- Postępuję tak, jak głosił
papież. Nakazywał szacunek
do innych osób, nawet jeżeli
są niewierzący lub innej wiary. Gdy Ali Agca postrzelił
Jana Pawła II, on przebaczył
mu już w drodze do szpitala.
Kilka dni później powiedział:
„Modlę się za brata, który
mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem”. Dwa i pół
roku później papież odwiedził
zamachowca w więzieniu
i długo z nim rozmawiał w tym momencie przerwałam
nie wiedząc co dalej powiedzieć. Nastała cisza, dopiero
po chwili kobieta powiedziała:
- Tak pięknie o nim opowiadasz, mów dalej, proszę.
Nie mogłam jej odmówić.
Szukałam w głowie innych
fragmentów książki, podczas
gdy ona wzięła ją do ręki
i zapytała:
- Mogę ją od Ciebie odkupić?
Zastanawiałam się chwilę po
czym odparłam:
- Nie musisz jej odkupywać,
potraktuj ją jako prezent.
- Dziękuję - odpowiedziała ze
łzami w oczach.
Nagle przypomniałam sobie
fragment opowiadający o wizycie papieża w meczecie.
- A wiesz, że Jan Paweł II wielokrotnie spotykał się z muzułmanami, a podczas pielgrzymki do Syrii odwiedził meczet?

Podobnie podczas pielgrzymki
do Tajlandii odwiedził klasztor
buddyjski. Jako pierwszy papież o czasów św. Piotra złożył
wizytę w świątyni żydowskiej
i nazwał wyznawców judaizmu umiłowanymi i starszymi
braćmi- tutaj przerwałam szukając innych wiadomości.
Po chwili, jak za natchnieniem
Ducha Świętego, niewiadomo
skąd spłynęła na mnie kolejna
doza informacji. Spojrzałam
na moją towarzyszkę. Słuchała
z wypiekami na twarzy i oczami utkwionymi w podłogę,
zupełnie jakby analizowała
dokładnie każde moje słowo.
- Słuchasz? - zapytałam kontrolnie.
- Tak, tak, kontynuuj.
- Powszechnie znana jest też
przyjaźń Jana Pawła II ze
szkolnym kolegą, Żydem Jerzym Klugerem, a także innym Żydem - Rabinem Elio
Toaffem. W Anglii zaś, odkąd
Henryk VIII zerwał z papiestwem i założył kościół anglikański papież nie był mile
widzianym gościem. Wkrótce
po tym, jak prymas anglikański
Robert Runcie zaprosił Ojca
Świętego do złożenia wizyty
w Wielkiej Brytanii, wierni
podczas kazanie zaczęli go
zagłuszać i krzyczeć: „Judasz!
Zdrajca!”. Mimo tego Jan Paweł II w 1982 roku przekroczył
próg anglikańskiej świątyni.

Mimo wcześniejszych protestów anglikanów atmosfera
nabożeństwa był braterska
i podniosła - tutaj przerwałam,
aby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza.
Moja towarzyszka siedziała
uśmiechnięta i uważnie mnie
słuchała.
- Do historii przeszła też katolicko-luterańska deklaracja
o usprawiedliwieniu, kończąca
podstawowy spór między tymi
wyznaniami - kontynuowałam
- Papież spotkał się również
z Patriarchą Moskiewskim
i przekazał mu kopię cudownej ikony Matki Boskiej Kazańskiej, jednego z najdroższych wizerunków Maryi dla
wyznawców prawosławia
w Rosji. Patriarcha Aleksy II
specjalnym listem dziękuje za
dar. To wydarzenie ociepla stosunki katolicko-prawosławne.
Wielokrotnie jeszcze papież
spotykał się z wyznawcami
różnych religii a także kierował do nich swoje słowa.
Można śmiało powiedzieć
że był wspaniałym papieżem
dialogu. Potrafił nawiązać
kontakt z każdym, niezależnie
od jego wiary i przekonań.
- Gdy skończyłam, siedziała
nieruchomo a po jej policzkach ciekły łzy.
- Wszystko w porządku? - zapytałam.
- Tak, tak. Za chwilę wysiadam. Dziękuję Ci za wszystko.
Teraz już wiem jak powinnam
zmienić swoje życie. Dziękuję - powiedziała, po czym
wyszła.
Długo jeszcze myślałam nad
tym co się wydarzyło. Do dziś
zastanawiam się, czy zmieniła
swoje życie i czy odnalazła
szczęście w Bogu. Mam nadzieję, że tak i uważam, że
Jan Paweł II powinien być
wzorem dla każdego młodego
człowieka i nie tylko.

Fotoreportaż - wspomnienie
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Pieszo przed tron Matki Bożej Jodłowieckiej

7 września 2013

Ponad półtora tysiąca osób uczestniczyło w XVII Pieszej Pielgrzymce Jarosławskich parafii do sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia w Jodłówce. Eucharystii w jodłowieckim sanktuarium przewodniczył i homilię wygłosił metropolita przemyski
ks. abp Józef Michalik.
Pielgrzymka organizowana przez parafię pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu ma już wieloletnią tradycję. Od dwóch lat dołączają do
niej wszystkie parafie Jarosławia, które pielgrzymują w siedmiu grupach. W uroczystościach w Jodłówce uczestniczyli też ludzie
przybyli do tego miejsca z różnych stron archidiecezji przemyskiej, Polski, a nawet z zagranicy. Do wędrujących pieszo dołączają także osoby starsze, niepełnosprawne i chore, które przybywają do sanktuarium autokarami i własnymi środkami lokomocji,
by wspólnie poświęcić czas na modlitwę. Tradycyjnym elementem pielgrzymki było dzielenie się chlebem przez wszystkich jej
uczestników.
Ksiądz prałat Andrzej Surowiec, archiprezbiter jarosławski i proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu, w rozmowie
z portalem NaszDziennik.pl podkreśla, że obecnie jest to największa pielgrzymka z jednego miasta w całej archidiecezji przemyskiej, którą przed laty zapoczątkowali wierni parafii w intencji uzdrowienia ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Ślusarczyka.
Tematem rozważań dzisiejszej pielgrzymki był Rok Wiary, ale szczególną intencją, jaka towarzyszyła pątnikom, był apel Ojca
Świętego Franciszka o post i modlitwę o pokój na świecie.
Tym, co przyciąga pielgrzymów nie tylko z Jarosławia do sanktuarium w Jodłówce, jest słynący łaskami cudowny obraz Matki
Bożej Pocieszenia. Gościł tu także ks. kard. Karol Wojtyła, który 31 sierpnia 1975 r. dokonał koronacji obrazu. Przybył wówczas
w zastępstwie Prymasa Wyszyńskiego. W 1987 r. nieznani sprawcy skradli korony z oblicza Maryi. Był to akt świętokradztwa,
a zarazem „błogosławiona wina”, bowiem 2 czerwca 1991 r., podczas IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, cudowny obraz Matki
Bożej Pocieszenia z Jodłówki został przewieziony do Rzeszowa i w czasie Mszy św. Papież dokonał aktu rekoronacji wizerunku
Maryi, który wcześniej koronował jako kardynał krakowski.                                          
Mariusz Kamieniecki
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Abp Józef Michalik

9 września 2013

XIII Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński

Po uroczystej Mszy św.
motocykliści złożyli
kwiaty i oddali cześć
ofiarom upamiętnionym w Pomniku Katyńsko-Smoleńskim.

Chrystus Królem
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Helusz
w nowej szacie

Ścieżka edukacyjna

Dofinansowane przez WFOŚiGW

30 września gościliśmy w Heluszu osoby niepełnosprawne

Fotoreportaż - wspomnienie
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XX Jubileuszowy Festiwal Piosenki Religijnej Przemyśl 2013
W sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w
Przemyślu odbył się XX Festiwal Piosenki Religijnej
- Przemyśl 2013. W Jubileuszowym Konkursie wystąpiło 20 wykonawców, w tym
15 solistów i 5 zespołów.
Jurorzy pod przewodnictwem
ks. dra Tadeusza Bratkowskiego oceniali jakość aranżacji i interpretacji utworów.
Pierwszą nagrodę jury przyznało solistce Monice Czarny
z Jarosławia. Miejsce drugie
wyśpiewała Aleksandra Zabłocka z Przeworska, a dwa
równorzędne trzecie miejsca
zajęli Mateusz Buż z Rzeszowa i Katarzyna Kulpaczyńska
z Przemyśla. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Aleksandra
Dalmata z Krosna - za aranżację piosenki „Cała ziemia
Panu odda cześć”, Uliana
Zawada z Żółkwi (Ukraina)
- za ciekawe opracowanie
pieśni „Niech chwała Maryi”,
Arkadiusz Miś z Przemyśla - za subtelne wykonanie
kompozycji, zespół „CDG”
z Krosna - za instrumentarium i aranżacje oraz Teresa
Kość z Przemyśla - ta młoda
artystka zdobyła także nagrodę publiczności. Festiwalowy wieczór prowadziły Elżbieta Maciołek i Agnieszka
Łach. Gościem Festiwalu był
bp Adam Szal, który w słowie
skierowanym do uczestników
zaznaczył miedzy innymi, że
ewangelia w piosence wpisuje
się w dzieło nowej ewangelizacji. Następnie bp Adam
- wraz z dyrektorem i twórcą
Festiwalu ks. Andrzejem Surowcem - wręczył nagrody
laureatom i wyróżnionym
artystom. Festiwal Piosenki
został zorganizowany przez
Duszpasterstwo Młodzieży,
Przemyskie Centrum Nauki
i Kultury „Zamek” oraz Parafię Chrystusa Króla w Jarosławiu. Wielkie podziękowania należą się 12 osobowej
grupie wolontariuszy pod
kierownictwem Anny Darmobit z Duszpasterstwa Akademickiego w Przemyślu
oraz dyrekcji Zamku Kazimierzowskiego i tamtejszym
pracownikom .

Sala widowiskowa
w nowej szacie
po gruntownym remoncie

Monika Czarny

Konferansjerki z nagrodą publiczności

Bp Adam Szal

Nagrodzeni i wyróżnieni
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Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina
Fedan, Krystyna Zygmunt, Maria Mielniczek, Monika Trąd.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Katarzyna
Ziemba - jęz. angielski, Greta Trojnar - jęz. hiszpański.
Radca prawny: Maria Drabik.
13 września dzieci ze Świetlicy skorzystały z gościnności Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego „ZEK Radymno”.

Niezwykła atrakcja na początek 14 roku działalności Świetlicy

Zbiórka na tacę
Niedziela 13 X 13 GRUPA II
Niedziela 20 X 13 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża żeńska I św. Teresy
- p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety
- p. Balawender
PONIEDZIAŁEK – Róża II św. Marii
- p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Waszczuk
WTOREK – Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII p. Rzepa
ŚRODA – Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
CZWARTEK – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca
IV - p. Kopczacki
PIĄTEK – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki
- p. Skorupska
SOBOTA – Wspólnota Biblijna, Róża
VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża
XV św. Bernadetty - p. Przepłata
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

05.10.2013 r. os. 1000-lecia bl. 11
m. 1-18. Sprzątali i ofiara: Homa,
Tomkiewicz, Oważany + 1 osoba,
Chruszczyk, Kolano, Nycz. Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.
07.10.2013 r. os. 1000-lecia bl. 12
m. 1-22. Sprzątali i ofiara: Gwóźdź
+ 1 osoba. Ofiara: Wysocka. Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia
parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone
z Koronką.
2. Dziś w drugą niedzielę miesiąca jest u nas specjalna składka
w kopertach z adresami na utrzymanie naszej świątyni.
3. Dziś obchodzimy XIII Dzień
Papieski, którego celem jest
m.in. lepsze poznanie nauczania
Jana Pawła II. Ofiary zbierane
przed polskimi kościołami mają
pomóc w edukacji biedniejszej,
ale zdolnej młodzieży.
4. W poniedziałek (14 października) Dzień Edukacji Narodowej.
W modlitwach pamiętajmy
o nauczycielach.
5. W środę (16 X) - 35 rocznica
wyboru kardynała Karola Wojtyły – bł. Jana Pawła II na Stolicę
Piotrową. Tego dnia pamiętamy
również o Księdzu Arcybiskupie
Józefie Michaliku, z racji rocznicy jego święceń biskupich.
6. W piątek (18 X) święto św.
Łukasza Ewangelisty. Jest to patronalne święto służby zdrowia.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 14
X 13 (poniedziałek wieczorem)
ul. Morawska 1E m. 1-26 oraz 19
X 13 (sobota rano)ul. Morawska
1B m. 1-20.

Chrystus Królem

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: 2 Krl 5,14-17
Uzdrowienie Naamana

REFREN PSALMU: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
II CZYTANIE: 2 Tm 2,8-13

Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem

Niedziela 13 X

8:00

+ Augustyna Wałczyńska (13).

9:15

+ Józefa Płonka w 1 roczn.
śmierci.

11:00

+ Zofia Brodowicz - int. z Róży
św. Faustyny.

12:15

++ Józefa i Stanisław.

16:00

+ Irena Piekuś w 4 roczn. śmierci.

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(14).
2) ++ Maria, Wojciech, Mieczysław.

18:00

1) + Halina Markowicz w 1 roczn.
śmierci od koleżanek i kolegów
z Przedszkola nr 10 w Jarosławiu.
2) ++ Jan w 3 roczn. śmierci,
i zmarłych z Rodziny Dołemskich.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(15).
2) + Janina.

18:00

1) + Maria Serafin - int. od Janiny
Pysiak z Rodziną.
2) ++ Zdzisław Rzepa w 11 roczn.
śmierci, Genowefa, Stanisław
i Stanisława.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(16).
2) + Arkadiusz.

18:00

1) ++ Za zmarłych Rodziców:
Anielę i Stanisława oraz za zmarłego Bogdana.
2) + Teresa Wyczawska-Słowik.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(17).
2) + Aniela Sokołowska w 3
roczn. śmierci.

18:00

1) ++ Emilia, Piotr, Adam.
2) ++ Józef, Fryderyk.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(18).
2) ++ Józef, Antoni, Mieczysław.

18:00

1) O zdrowie, Boże błogosł.
i opiekę MB dla Róży św. Faustyny i ich Rodzin.
2) O zdrowie, Boże błogosł.
i opiekę MB dla Róży św. Anny
i ich Rodzin.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska
(19).
2) + Danuta Jurczak w 18 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Janusz Fudala w 1 roczn.
śmierci.
2) ++ Józef, Ryszard.

8:00

+ Augustyna Wałczyńska (20).

9:30

++ Krzysztof Blok, Franciszka,
Szymon.

11:00

++ Lucyna, Weronika, Władysław.

12:15

+ Cecylia Pasiecznik.

16:00

+ Roman Usiądek w 22 roczn.
śmierci.

18:00

Za parafian.

EWANGELIA: Łk 17,11-19

Poniedziałek 14 X

Wiara uzdrowionego cudzoziemca

Stało się, że Jezus zmierzając
do Jerozolimy przechodził przez
pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do pewnej wsi,
wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali
się z daleka i głośno zawołali:
„Jezusie, Mistrzu, ulituj się
nad nami”. Na ich widok rzekł
do nich: „Idźcie, pokażcie się
kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden
z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga
donośnym głosem, upadł na
twarz do nóg Jego i dziękował
Mu. A był to Samarytanin. Jezus
zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu
zostało oczyszczonych? Gdzie
jest dziewięciu? Żaden się nie
znalazł, który by wrócił i oddał
chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł:
„Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła”.

Wtorek 15 X

Środa 16 X

Czwartek 17 X

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
13.10.07 – Leszek i Małgorzata W.
14.10.95 – Mariusz i Agnieszka Ch.
15.10.05 – Krzysztof i Katarzyna R.
16.10.82 – Edward i Maria K.
16.10.99 – Tomasz i Katarzyna S.
16.10.10 – Piotr i Aneta Ż.
17.10.92 – Marek i Krystyna P.
17.10.92 – Andrzej i Agnieszka D.
17.10.98 – Arkadiusz i Anna K.
17.10.98 – Jerzy i Zofia S.
18.10.08 – Bruce i Anna P.
19.10.85 – Tadeusz i Czesława Z.
19.10.85 – Mirosław i Dorota K.
19.10.85 – Jarosław i Marta B.
19.10.00 – Władysław i Stefania Ch.

w rocznicę śmierci:

13.10.82 – Bronisława Staniszewska
14.10.82 – Marzena Ponieważ
17.10.88 – Emilia Chmielowicz
19.10.88 – Roman Usiądek
17.10.98 – Stanisław Wawro
15.10.99 – Franciszka Sobień
15.10.02 – Barbara Strumska
16.10.02 – Karol Fidler
18.10.02 – Teodora Wowczak
16.10.03 – Łukasz Gorlach
16.10.04 – Bogdan Szalast
14.10.05 – Henryk Pękalski
14.10.08 – Krystyna Gruca
19.10.09 – Maria Ofiara
17.10.10 – Józefa Frendo
13.10.11 – Lidia Olesek
17.10.12 – Zygmunt Pajda
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Piątek 18 X

Sobota 19 X

Niedziela 20 X
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W dniach 27 - 29 września 2013 odbyły się Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację Pruchnik - Helusz. Pojawili się na nich
uczestnicy oraz zespoły z niemal całej Polski. Organizatorami Mistrzostw Polski w Biegu na Orientację byli: Podkarpacki Okręgowy
Związek Orientacji Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Orientacji Sportowej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Gmina i Miasto Pruchnik, UKS „Azymut” Dębów, Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku,
Nadleśnictwo Kańczuga.
Pomysł zorganizowania tych mistrzostw zrodził się rok temu, podczas lokalnej imprezy tego typu, na której byli obecni przedstawiciele Podkarpackiego Okręgowego Związku Orientacji Sportowej. Zachwyciły ich lokalne tereny i ich różnorodność idealnie
nadające się na uprawianie tego typu sportu.
Bieg na orientację jest to dyscyplina sportowa w której zawodnik posługując się mapą i kompasem ma za zadanie przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie w jak najkrótszym czasie. Na mapie zaznaczone są punkty kontrolne, które musimy potwierdzić
w odpowiedniej kolejności aby ukończyć bieg. Każdy start jest niepowtarzalny, gdyż trasy przed zawodami objęte są tajemnicą
i projektuje się je na konkretny bieg. Zawodnicy otrzymują je dopiero w chwili startu, dlatego zawsze możemy sprawdzić swoje
umiejętności wyboru wariantu trasy.
Sztuką jest odnalezienie równowagi pomiędzy szybkim biegiem, a poprawnym odczytywaniem mapy i nawigowaniem w terenie.
Dlatego w tym sporcie nie liczy się tylko szybki bieg ale także inteligencja. Nie można pominąć także tego że może to być doskonały sposób spędzenia wolnego czasu.
Tegoroczne mistrzostwa na terenie Gminy Pruchnik rozpoczęły się w piątek 27 września w Ośrodku Rekolekcyjno – Szkoleniowym
Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w Heluszu. Pierwszą konkurencją był bieg nocny, przeprowadzony w okolicy Helusza. W sobotę
natomiast odbyły się sztafety miksowe wokół zabytkowego Rynku w Pruchniku, a w niedzielę bieg klasyczny.
Dekoracja zwycięzców odbyła się w Ośrodku Rekolekcyjno – Szkoleniowym w Heluszu. Za miejsce 1 – 3 zawodnicy otrzymali medale,
zawodnicy starsi wiekowo biorący udział w Biegu Weterana otrzymali pamiątkowe statuetki wykonane przez Pana Jana Kochanowicza
z Pruchnika, a ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Burmistrz Pruchnika Pan Wacław Szkoła ufundował
puchary, które trafiły w ręce zwycięzców biegu sztafetowego. Wszyscy zwycięzcy miejsc od 1 – 6 otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Zawody odbyły się w miłej atmosferze i sprzyjającej pogodzie. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z tras oraz miejsca przeprowadzenia tych mistrzostw. Na zakończenie prezes PZOS – Jerzy Antonowicz – pogratulował wszystkim zwycięzcom, podziękował
wszystkim którzy przyczynili się do tego aby te mistrzostwa mogły mieć miejsce, oraz wyraził chęć powrotu w te piękne, malownicze oraz gościnne strony naszej Pruchnickiej Ziemi. W Mistrzostwach Polski w Biegu Na Orientację wzięło udział około 300
zawodników.

Chrystus Królem
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Z najlepszymi w nowy sezon

Drużyna II ligi tenisa stołowego - od lewej stoją: Jacek Flaumenhaft, Paweł Oziębło, W tylnym rzędzie od lewej stoją: Adrian Kowal, Maksymilian Mroczka, Kamil Pierzycki,
Konrad Zieliński, Hubert Żołyniak.
Bogusław Czerep - trener. W pierwszym rzędzie od lewej: Arkadiusz Suchy, Antoni
Rejterowski, Jakub Kondrat.

Judo

Młodzi judocy z trenerem ks. Stanisławem Dyndałem

Chrystus Królem

Helusz
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