1

28
(652) 5 października 2014

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Zaszczytny obowiązek
Jezus Chrystus mówił do
swoich uczniów, że zawsze
trzeba się modlić i nigdy nie
ustawać. Na prośbę Apostołów zostawił im i nam wzór
najpiękniejszej modlitwy
- „Ojcze nasz”, która jest
streszczeniem całej Ewangelii. Natomiast ze słów
pozdrowienia Maryi przez
anioła Gabriela i Elżbiety Kościół ułożył w ciągu
wieków modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. Nasi rodzice
uczyli nas dzieci zwracać
się do Boga Ojca i do Matki
Najświętszej słowami tych
dwóch modlitw. Obecnie
my mamy spełniać ten sam
zaszczytny obowiązek wobec następnego pokolenia.
W miesiącu październiku
wierni całego świata zanoszą
do Boga przez ręce Maryi

I CZYTANIE: Iz 5,1–7
Pieśń o winnicy

REFREN PSALMU: Winnicą Pana
jest dom Izraela.
II CZYTANIE: Flp 4,6–9

Czyńcie to, czego się nauczyliście,
a Bóg pokoju będzie z wami

EWANGELIA: Mt 21,33–43

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Rozdanie różańców dzieciom przed I Komunią Świętą

modlitwę różańcową, ułożoną jakby wieniec z róż,
ze słów modlitwy Pańskiej
i pozdrowienia anielskiego,
połączonych rozważaniem
tajemnic życia, cierpienia i
chwały Jezusa i Jego Matki.

Prośmy Boga, aby każda
nasza rodzina stawała się
przez modlitwę różańcową
prawdziwie domowym Kościołem i szkołą modlitwy
dla wszystkich dzieci.

Fragment listu Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski (12 X 2014r.)
Umiłowani w Chrystusie narodu wybranego, ale nie
Panu Bracia i Siostry!
tylko. Umiłowaną winnicą
jest człowiek, który, dzięki
Pismo św. często przywołuje pracy nad sobą, przynosi
obraz winnicy. Liturgia Sło- dobre owoce lub też zaprzewa dzisiejszej niedzieli roz- paszcza otrzymane od Boga
poczyna się od przypomnie- dary. A Bogu zależy na tym,
nia tekstu z Księgi proroka by człowiek stworzony na
Izajasza: „Chcę zaśpiewać jego obraz i podobieństwo
mojemu przyjacielowi pieśń (Rdz 1, 27), nieustannie ten
o jego miłości do swojej win- obraz i podobieństwo donicy…” (Iz 5, 1). Również pełniał swym własnym wyChrystus odwołuje się do siłkiem, żyjąc w prawdzie,
tego motywu (por. Mk 12, w wolności, a nade wszystko
1-9). Opowiedziana przez w klimacie miłości Boga
Niego przypowieść dotyczy i braci.

1. Potrzeba świętości
Już za tydzień będziemy
przeżywać XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”
Słowa te zostały zaczerpnięte
z Księgi Kapłańskiej, gdzie
Pan Bóg nawołuje: „Bądźcie więc świętymi, bo Ja
jestem święty!” (Kpł 11, 45).
Wezwanie do świętości jest
jedną z przewodnich myśli
Starego i Nowego Testamentu oraz fundamentalną troską
Kościoła o każdego z nas...

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści.
Był pewien gospodarz, który
założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją
w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do
rolników, by odebrali plon jemu
należny. Ale rolnicy chwycili
jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne
sługi, więcej niż za pierwszym
razem, lecz i z nimi tak samo
postąpili. W końcu posłał do
nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«.
Lecz rolnicy, zobaczywszy
syna, mówili do siebie: »To jest
dziedzic; chodźcie, zabijmy go,
a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc
właściciel winnicy przyjdzie, co
uczyni z owymi rolnikami?”.
Rzekli Mu: „Nędzników marnie
wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim,
którzy mu będą oddawali plon
we właściwej porze”...

Różaniec

w Kościele
codziennie g. 17.30
w środę g. 17.15
w niedzielę g. 17.00

12. X. g. 10.00

Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 5 X 14 GRUPA I
Niedziela 12 X 14 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:
27.09.2014 r. ul. Morawska 3 m.
1-23. Sprzątali i ofiara: Komsza +
Marzena – 10 zł na środki czystości
i kwiaty.
29.09.2014 r. ul. Morawska 1E m.
1-26. Sprzątali i ofiara: Sopel. Ofiara:
Chruszczyk (os. 100-lecia bl. 11) – 20
zł na środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:

Jakub BEDNARZ
Anis Michał LANDARI
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Damian Bartoszek i Anna Kowal
Konrad Kalemba i Katarzyna
Zakrzacka
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
05.10.96 – Ryszard i Ewa K.
06.10.01 – Paweł i Magdalena L.
07.10.89 – Piotr i Małgorzata W.
07.10.95 – Zbigniew i Marta Ch.
07.10.00 – Dariusz i Urszula K.
09.10.82 – Mirosław i Bogumiła K.
09.10.93 – Piotr i Beata Sz.
09.10.10 – Stanisław i Lucyna F.
11.10.08 – Paweł i Magdalena N.

w rocznicę śmierci:
06.10.85 – Bronisław Szołek
05.10.86 – Józefa Chycińska
07.10.91 – Witold Korzeń
11.10.92 – Katarzyna Łyczkowska
09.10.94 – Gustaw Milianowicz
11.10.98 – Maria Brzezińska
08.10.03 – Edmund Reczko
11.10.04 – Olga Odój
05.10.06 – Tadeusz Kmieć
06.10.09 – Stefania Kamińska
08.10.10 – Jan Dołemski
10.10.10 – Piotr Pochodaj
08.10.11 – Krystyna Strach
05.10.12 – Jadwiga Szymanowicz

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone z Koronką i ze zmianą
tajemnic różańcowych.
2. Dzisiejsza taca mszalna
przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. Za
tydzień w drugą niedzielę
miesiąca będzie specjalna składka na inwestycje
parafialne i na utrzymanie
kościoła.
3. 6 października o godz.
10.00 w parafii MB Królowej Polski w Jarosławiu
zostanie odprawiona Uroczysta Msza Święta inaugurująca kolejny rok pracy
Państwowej Wyższej Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej
w Jarosławiu. Zachęcamy
wszystkich studentów, by
w swoich ośrodkach naukowych zainteresowali się
spotkaniami duszpasterstw
akademickich i systematycznie włączyli się w ich
działalność.
4. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe są
o godz. 17.30, w środy
o 17.15. Zachęcamy do
licznego udziału w nabożeństwach różańcowych
w kościele, a tych, którzy
będą przeszkodzeni – do
odmawiania różańca w rodzinach lub indywidualnie.
5. W środę zapraszamy na
Nowennę do MB Częstochowskiej na godz. 17.15.
6. Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego
w Przemyślu zawiadamia,
że parafianin Krzysztof Kawulka został przyjęty do

Niedziela 5 X

Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu na
pierwszy rok studiów filozoficzno-teologicznych.
Ksiądz Rektor prosi całą
parafię o modlitwę w jego
intencji i o współudział
w trudzie formacji prowadzącej do kapłaństwa.
7. W następną niedzielę będzie obchodzony XIV Dzień
Papieski. Ofiary zbierane
przed polskimi kościołami
mają pomóc w edukacji
biedniejszej, ale zdolnej
młodzieży.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 6 X 14 (poniedziałek
wieczorem) ul. Na Skarpie, Stojałowskiego, Słoneczna, Boczna Słonecznej
oraz 11 X 14 (sobota rano)
ul. Przyklasztorna, Głęboka,
Żołnierska, Basztowa.
9. Zapraszamy dzieci ze
Szkoły Podstawowej do
wzięcia udziału w spotkaniach Oazy Dzieci Bożych
w każdą sobotę o godz. 10.00
w salce pod kościołem.
10. Jak łatwo zauważyć,
Krzyż misyjny, który stoi
przed naszym kościołem
wymaga odczyszczenia
i ponownej konserwacji.
Wypadałoby, aby odnowili
go nie opłacani pracownicy,
ale zatroskani parafianie,
którzy zechcą poświęcić
trochę czasu. Środki konserwujące zostaną zakupione,
rusztowanie posiadamy chodzi tylko o wkład pracy.
Prosimy, aby możliwie szybko chętne osoby zgłaszały
się do ks. Proboszcza.

8:00

+ Halina Markowicz.

9:30

+ Paweł (5).

11:00

+ Marianna Szerszeń (21).

12:15

1) Za parafian.
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (5).

16:00

++ Ryszard, Józef.

18:00

+ Arkadiusz Cielęcy (5).

7:00

1) + Arkadiusz Cielęcy (6).
2) + Józef Żołyniak w roczn.
śmierci.
3) ++ Józef i Krystyna Surowiec (6).

18:00

1) + Paweł (6).
2) + Marianna Szerszeń (22).

7:00

1) Za misje, misjonarzy i ks.
Opiekuna.
2) + Arkadiusz Cielęcy (7).
3) ++ Józef i Krystyna Surowiec (7).

18:00

1) + Paweł (7).
2) + Marianna Szerszeń (23).

7:00

1) + Arkadiusz Cielęcy (8).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosł. dla członkiń
i ich Rodzin z Róży św. Zofii.
3) ++ Józef i Krystyna Surowiec (8).

18:00

1) + Paweł (8).
2) + Marianna Szerszeń (24).

7:00

1) + Arkadiusz Cielęcy (9).
2) ++ Lucyna, Weronika, Władysław.
3) ++ Józef i Krystyna Surowiec (9).

18:00

1) + Paweł (9).
2) + Marianna Szerszeń (25).

7:00

1) + Piotr Pochodaj.
2) + Arkadiusz Cielęcy (10).
3) ++ Józef i Krystyna Surowiec (10).

18:00

1) + Paweł (10).
2) + Marianna Szerszeń (26).

7:00

1) + Arkadiusz Cielęcy (11).
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (11).

18:00

1) + Paweł (11).
2) + Marianna Szerszeń (27).

8:00

+ Marianna Szerszeń (28).

9:30

+ Paweł (12).

11:00

++ Zmarłych z Róży św. Teresy
i ich Rodzin o wieczną radość
w niebie.

12:15

1) Za parafian.
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (12).

16:00

+ Arkadiusz Cielęcy (12).

18:00

++ Ignacy i Czesław.

Poniedziałek 6 X

Wtorek 7 X

Środa 8 X

Czwartek 9 X

Piątek 10 X

Sobota 11 X

Niedziela 12 X

