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Niedziela Misyjna - Boże Miłosierdzie dla całego świata
Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 20 października 2013 r. /fragmenty/
Drodzy Bracia ciu Soboru Watykańskiego II,
wzywa nas do tego, aby cały
i Siostry!
Kościół odnowił świadomość
W t y m r o k u swojej obecności we współŚwiatowy Dzień czesnym świecie, swojej misji
Misyjny będzie- wśród ludów i narodów. Jego
my obchodzić charakter misyjny nie jest tylko
pod koniec Roku kwestią obszarów geograficzWiary. Jest to wspaniała okazja, nych, lecz odnosi się do ludów,
aby umocnić naszą przyjaźń kultur i osób właśnie dlatego, że
z Panem i nasze wędrowanie „granice” wiary nie przebiegają
z Nim jako Kościół, który tylko przez terytoria i tradycje
odważnie głosi Ewangelię. ludzkie, ale też i przez serce
W takiej perspektywie chciał- każdego człowieka…
bym zaproponować kilka refleksji.
1. Wiara jest cennym darem
Boga, który otwiera naszego
ducha, byśmy mogli Go poznać
i kochać. On chce nawiązać
z nami relację, abyśmy mogli
uczestniczyć w Jego życiu
i uczynić nasze życie bardziej
sensownym, lepszym, piękniejszym. Bóg nas kocha! Jednakże
wiara musi być przyjęta. Domaga się więc naszej osobistej
odpowiedzi, odwagi, by Bogu
zaufać, by żyć Jego miłością,
wdzięczności za Jego nieskończone miłosierdzie. Ponadto
nie jest ona darem zarezerwowanym jedynie dla niektórych,
ale ofiarowanym z hojnością.
Wszyscy powinni móc doświadczyć radości czucia się
kochanymi przez Boga, radości
zbawienia! Jest to dar, którego
nie wolno zatrzymać dla siebie, ale trzeba się nim dzielić:
gdybyśmy chcieli zatrzymać go
jedynie dla siebie, stalibyśmy
się wówczas chrześcijanami
wyizolowanymi, jałowymi
i chorymi. Głoszenie Ewangelii
jest nieodłączne od faktu bycia
uczniem Chrystusa i zakłada
nieustanne zaangażowanie,
które podtrzymuje całe życie
Kościoła...

Ewangelii: niemożliwe jest
głoszenie Chrystusa bez Kościoła. Ewangelizowanie nigdy
nie jest aktem odosobnionym,
indywidualnym, prywatnym,
ale zawsze eklezjalnym…
4. W naszych czasach powszechne przemieszczanie się
ludzi i łatwość komunikacji
dzięki „nowym mediom” spowodowały wymieszanie się
między sobą ludów, ich wiedzy
i życiowego doświadczenia. Ze
względu na pracę całe rodziny
przemieszczają się z jednego
kontynentu na drugi. Wymiana zawodowa i kulturowa, za
którymi postępują turystyka
i zjawiska jej podobne, powodują wielkie migracje ludzi.
Niekiedy nawet wspólnotom
parafialnym trudno jest stwierdzić z całą pewnością, które
osoby przebywają czasowo,
a które mieszkają na stałe na
terytorium ich parafii. Ponadto
na obszarach, które od zawsze
były regionami tradycyjnie
chrześcijańskimi, wzrasta liczba tych, dla których wiara jest
obca, są obojętni religijnie albo
mają inne wierzenia. Zresztą
nie jest rzadkością, że niektórzy ochrzczeni dokonują
takich życiowych wyborów,
które oddalają ich od wiary, co
sprawia, że potrzebują „nowej
ewangelizacji”…

3. Dzieło ewangelizacji napotyka często na przeszkody nie tylko zewnętrzne, ale i wewnątrz
samej wspólnoty kościelnej.
Czasem zapał, radość, odwaga, nadzieja, z jakimi głosimy
wszystkim przesłanie Chrystusa
i pomagamy ludziom naszych …Zachęcam tych wszystkich,
czasów, aby Go spotkali, są którzy czują się wezwani, aby
słabe…
wielkodusznie odpowiedzieli
na głos Ducha Świętego, zgod…Sprawą naglącą jest, by nie z ich sytuacją, i aby nie bali
w naszych czasach uwypuklić się być wspaniałomyślnymi dla
piękno życia według Ewangelii Pana…
poprzez jej głoszenie i świadectwo o niej, czyniąc to także …Kieruję wreszcie moje myśli
wewnątrz samego Kościoła, w stronę chrześcijan, którzy
dlatego że w tej perspekty- w różnych częściach świata
wie ważne jest, aby nigdy nie napotykają na trudności doty2. Rok Wiary, obchodzony zapominać o fundamentalnej
dokończenie na str. 2
pięćdziesiąt lat po rozpoczę- zasadzie każdego głosiciela
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I CZYTANIE: Wj 17,8-13

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad
Amalekitami

REFREN PSALMU: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
II CZYTANIE: 2 Tm 3,14-4,2

Wszelkie Pismo natchnione jest
pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

EWANGELIA: Łk 18,1-8
Wytrwałość w modlitwie

...„W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał
i nie liczył się z ludźmi. W tym
samym mieście żyła wdowa,
która przychodziła do niego
z prośbą: »Obroń mnie przed
moim przeciwnikiem«...
...»Chociaż Boga się nie boję
ani się z ludźmi nie liczę, to
jednak ponieważ naprzykrza mi
się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez
końca i nie zadręczała mnie«”.
I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten
niesprawiedliwy sędzia mówi.
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę
swoich wybranych, którzy dniem
i nocą wołają do Niego, i czy
będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak
Syn Człowieczy znajdzie wiarę
na ziemi, gdy przyjdzie?”.
Kalendarz wydarzeń

21.10.2013 g. 19.00
Klub Seniora organizuje
spotkanie z doktorem
Hubertem Żakiem

Sala Rycerska
pod kościołem
Zapraszamy Seniorów

7.11.2013 g. 10.00
Helusz
Spotkanie integracyjne
dla Klubu Seniora
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Chrystus Królem

Orędzie papieża Fran- formy prześladowania. Wielu nym zaś dokumencie biskupi imieniu, przy czym odpowieciszka na Światowy Dzień jest takich, którzy ryzykują wyrazili stanowisko w sprawie dzialność i zadośćuczynienie
Misyjny
za czyny spoczywa na sprawcy
nawet życie, aby dochować ochrony najmłodszych.
dokończenie ze str. 1

czące otwartego wyznawania swojej wiary i uznania
ich prawa do życia zgodnie
z wiarą. Nasi bracia i siostry
są odważnymi świadkami –
liczniejszymi niż męczennicy
pierwszych wieków – którzy
z apostolską wytrwałością
znoszą różne współczesne

wierności Ewangelii Chrystusa. Pragnę zapewnić, że poprzez modlitwę jestem blisko
tych osób, rodzin i wspólnot,
które doświadczają przemocy
i nietolerancji i powtarzam im
pocieszające słowa Jezusa:
„miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).

W kontekście aktualnie prowadzonej kampanii medialnej
biskupi nie zgadzają się na
wykorzystywanie grzechów
niektórych duchownych do
piętnowana całego środowiska
Kościoła. Krzywdzące jest także pomijanie prawdy o ofiarnej
pracy duszpasterskiej tysięcy
Papież Franciszek księży zatroskanych o wiarę
Polaków i dobro narodu. Zło
powinno być nazwane po

popełnionego zła.

W miesiącu październiku polecamy Matce Bożej Różańcowej sprawy naszej Ojczyzny
i Kościoła. Błogosławimy
wszystkim rodakom w kraju
i poza jego granicami.
Pasterze Kościoła katolickiego
w Polsce
Warszawa, 9 października 2013 r.

Komunikat z 363. zebrania plenarnego Konferen- O ś w i a d c z e nie świeckich
cji Episkopatu Polski
członków Rady
W dniach od 8 do 9 październi- się z Papieżem Franciszkiem
ka 2013 r. w Warszawie odbyło oraz przy grobach Apostołów Duszpasterskiej
się zebranie plenarne Konfe- św. Piotra i św. Pawła, a także
rencji Episkopatu Polski.
bł. Jana Pawła II modlić się i Społecznej
w intencji Kościoła i naszej
1. Biskupi polscy z ogromną
wdzięcznością przyjęli decyzję Ojca Świętego Franciszka
o kanonizacji błogosławionych
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego, 27 kwietnia 2014 roku
w Rzymie. Czas dzielący nas
od tego radosnego wydarzenia
będzie naznaczony różnymi
działaniami duszpasterskimi,
które mają za cel rozbudzenie
pragnienia świętości u wszystkich wierzących. W związku
z kanonizacją uda się do Rzymu pielgrzymka narodowa,
organizowana w ramach poszczególnych diecezji, parafii
czy ruchów lub stowarzyszeń
katolickich. Do udziału w niej
biskupi zachęcają jak największą liczbę naszych Rodaków.

Ojczyzny.

3. W Niedzielę Palmową, 13
kwietnia 2014 roku, delegacja
polskiej młodzieży otrzyma
w Rzymie Krzyż Światowych
Dni Młodzieży. Rozpocznie się czas modlitewnego
przygotowania do spotkania
młodych w Krakowie w 2016
roku. Modlitwa przy Krzyżu
będzie szczególną formą wyznania wiary, które złączymy
z dziękczynieniem za Chrzest
Polski. Wspomnienie 1050.
rocznicy tego historycznego
wydarzenia zobowiązuje nas
do pogłębiania naszej formacji
chrześcijańskiej, aby nie tylko
słowami, lecz całym życiem
wyznawać: „Jestem chrześcijaninem i dlatego zdecydowanie idę za Chrystusem we
Niech sama uroczystość kano- wspólnocie Jego Kościoła”.
nizacji i następujące później
ogólnopolskie uroczystości 4. Biskupi przyjęli dokumenty
dziękczynne na Jasnej Górze, związane z „Wytycznymi dotyw Gnieźnie, w Krakowie oraz czącymi postępowania w przyw Warszawie staną się okazją padkach oskarżeń duchownych
do wdzięczności Panu Bogu o pedofilię”. Odnoszą się one
za ten niezwykły i wspaniały do pomocy pokrzywdzonym,
dar, jakim był dla Kościoła, formacji przygotowujących
Polski i świata pontyfikat bł. się do kapłaństwa i życia zakonnego oraz prawnej proJana Pawła II.
cedury postępowania w tych
2. W dniach od 1 do 8 lutego przypadkach. Episkopat Polski
2014 roku biskupi polscy, zatwierdził także dokument
zgodnie z wielowiekowa tra- na temat zapobiegania naddycją, udadzą się do Wa- użyciom seksualnym wobec
tykanu z wizytą „ad limina dzieci i młodzieży oraz osób
Apostolorum”, aby spotkać niepełnosprawnych. W osob-

Jako członkowie Rady Duszpasterskiej i Społecznej Archidiecezji Przemyskiej uznaliśmy za naszą powinność
wsparcie słów Pasterzy odnoszących się do toczonej walki
z Kościołem, inspirowanej
przypadkami zjawiska pedofilii. Jako rodzice mamy głębokie pragnienie przekazania
naszym dzieciom właściwego
spojrzenia na dar ludzkiej
płciowości, która jest wielkim
bogactwem osoby ludzkiej,
wówczas gdy jest odpowiednio rozumiana. Korzystanie
z niej powinno uwzględniać
integralny wymiar osoby ludzkiej oraz wiekowe doświadczenia pokoleń. Z niepokojem
dostrzegamy podejmowane, a nawet intensyfikowane
próby niwelowania naszych
wysiłków. Jednym ze szczególnie groźnych zjawisk jest
postępujący proces epatowania
seksem. Silny trend niwelujący
wszelkie reguły moralne rządzące tą sferą życia ludzkiego,
oprócz miło brzmiących słów
o wolności, ma również ciemną stronę. Zwalczanie patologii
takich jak pedofilia wymaga
zmierzenia się z ich faktycznymi przyczynami. Jedną z nich
jest zupełnie niekontrolowany
dostęp do pornografii w Internecie. Apelujemy do Pana
Marka Biernackiego, Ministra
Sprawiedliwości, by zreali-

zował zapowiadane ograniczenie rozprzestrzeniania się
pornografii drogą internetową. To pornografia powoduje
szczególnie demoralizujące
skutki. Nie jest przypadkiem,
iż w większości informacji
o ujęciu pedofila, w następnym
zdaniu pojawia się również kolejna, o zabezpieczeniu przez
Policję na jego komputerze
olbrzymich ilości treści pornograficznych. Zrealizowanie
zapowiedzi Pana Ministra
stałoby się milowym krokiem
dla zwalczania skutku w postaci pedofilii. Konieczność
ochronienia zwłaszcza dzieci
i młodzieży przed internetową
pornografią jest powszechnie
dostrzegana. Niedawno wiele
o tym mówił premier Wielkiej
Brytanii Dawid Cameron.
Seksualne skandale, które
wstrząsnęły w ostatnim czasie
opinią publiczną w Polsce
sprawiają, iż musimy się z tym
problemem zmierzyć również
w naszym kraju - o ile chcemy
faktycznie rozwiązać problem
- a nie jedynie wykorzystywać
ujawnione przypadki patologii
dla wywołania sensacji.
Stanisław Kruczek, Piotr
Pilch, Paweł Kurasz,
Stanisław Kucharzyk,
Zdzisław Wójcik, Anna Lichoń,
Stanisław Piotrowicz,
Kazimierz Kryla

Przemyśl, 12 października 2013 roku

Chrystus Królem

Głos do medialnej dyskusji na temat pedofilii
Od pewnego czasu głównym
tematem informacji mediów
jest sprawa pedofilii. Przekaz
ten wydaje się jednoznaczny:
problem ma dotyczyć wyłącznie środowiska duchownych katolickich. Dziennikarze
w pogoni za sensacją nie silą się
nawet na pozory obiektywizmu.
W świetle przedstawianych
informacji ksiądz, bez procesu i wyroku skazującego, jest
przedstawiany jako winny zarzucanych mu czynów.

przypadki pedofilii kapłanów,
z których część nawet nie trafiło
do sądu, to zaledwie ułamek
procenta w ogólnie występującym zjawisku!
Dlaczego z równą intensywnością nie informuje się społeczeństwa o pozostałych sześćset
kilkudziesięciu przypadkach?
Kogo one dotyczą? Jakich grup
zawodowych?
Czy przyczyn tego zjawiska
nie należy szukać w rozkładzie moralnym społeczeństwa,
w pornografii dostępnej bez
ograniczeń, w błędach systemu
edukacyjnego?

Nagłaśniając kolejne medialne
doniesienia łamie się, podstawową w krajach cywilizowanych, zasadę domniemania niewinności przysługującą nawet
najcięższemu zbrodniarzowi. Takie i inne pytania winny
być stawiane przez dziennikaUważamy, że nie należy baga- rzy decydentom, naukowcom,
telizować problemu pedofilii, jeżeli przyświecała by im troska
także dotykającego ducho- dotarcie do prawdy.
wieństwo katolickie. Należy
jednak obiektywizować przekaz Piętnujmy zło, także dotykające Kościoła - ale pokazujmy
medialny.
prawdę obiektywną - a nie tylko
Jak bowiem, w zestawieniu jednostronny przekaz.
z nagłaśnianymi sprawami,
opinia publiczna odebrałaby Chyba, że cel tej kampanii meinformację opublikowaną na dialnej jest inny…
Kazimierz Kryla
stronie Ministerstwa SpraPrezes Zarządu Diecezjalnewiedliwości, że w roku 2012
go Instytutu Akcji Katolickiej
sądy w Polsce zasądziły 650
Archidiecezji Przemyskiej
wyroków za przestępstwa pePrzemyśl, 14 października 2013r.
dofilii? Przecież te nagłaśniane

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.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
21 X

Wtorek
22 X

Środa
23 X

Czwartek
24 X
E. Waszczuk
N. Przyczyna

Piątek
25 X

29 X

30 X

31 X
E. Waszczuk
N. Przyczyna

1 XI
Świetlica
nieczynna

5 XI

6 XI

7 XI
E. Waszczuk
N. Przyczyna

8 XI

G. Stępień
28 X
G. Stępień
4 XI
G. Stępień

Kolpingowski Klub Seniora
„Aktywni lokalnie, myślący globalnie”
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga działające przy parafii
Chrystusa Króla w Jarosławiu,
od kilku tygodni realizuje projekt na rzecz osób starszych
60+, który ma na celu zwiększenie różnorodności działań
w obszarze edukacji i aktywności społecznej seniorów.

Bezpośrednim celem jest założenie i prowadzenie Kolpingowskiego Klubu Seniora. Pod
koniec sierpnia br. odbyły się
dla seniorów pierwsze warsztaty rozwoju osobistego „Dojrzałość na czasie”, a prowadziła je
p. Lucyna Nuckowska, psycholog kliczniczny. Brak wiary we
własny potencjał, przekonanie
o braku przydatności osób
starszych w społeczeństwie, poczucie osamotnienia są częstą
przyczyną niskiej aktywności
Jeden z czołowych zawodników medal w rywalizacji debli- tych osób. Na warsztatach
zwrócono uwagę na rozpoznaWschodzący Białystok Superli- stów.
www.superliga.com.pl nie własnej siły i przekonania
gi - Wang Zeng Yi sięgnął po
o wartości osobistego potenzłoty medal mistrzostw Europy!
cjału, oraz na to, że działania
Reprezentant Kolpinga Frac Jaw grupie są receptą na samotrosław wspólnie z Tan Rui Wu
ność i izolację. Przeszkolono
z Chorwacji triumfowali w nietakże 3 liderów w zakresie opradzielnym finale gry podwójnej
cowywania projektów i pozyw austriackim Schwechat.
skiwania funduszy na działania
D l a p o p u l a r n e g o „ Wa n KKS. Już drugi miesiąc trwają
dżiego” to pierwszy w kakursy komputerowe dla ok. 40
rierze tytuł mistrza Europy
seniorów, które zwiększają dow grze podwójnej. Cztery lata
stęp osób starszych do nowych
wcześniej lider Kolpinga Frac
technologii. Zajęcia obejmują
Jarosław stanął już na podium
podstawy obsługi komputenajważniejszego turnieju na
ra (internet, pocztę mailową,
Starym Kontynencie. W 2009
proste arkusze tekstów itp.)
roku wspólnie z Lucjanem
i potrwają do listopada.
Błaszczykiem zdobyli srebrny

Tenis stołowy

Wandżi ze złotym medalem mistrzostw Europy!
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W najbliższym czasie przewiduje się spotkanie seniorów z lekarzem diabetologiem
i dyskusję odnośnie chorób cywilizacyjnych, oraz prowadzonej profilaktyki w tym zakresie,
warsztaty edukacji globalnej
„Senior-społeczeństwo-system”, które poprowadzi wykładowca z Krakowa oraz
wyjazd do Helusza na spotkanie integracyjne przy ognisku
z pieczoną kiełbaską. Ponadto
program działania Kolpingowskiego Klubu Seniora „Jak
mądrze i zdrowo się starzeć”
oferuje zajęcia w kawiarence
dla seniora, w której można
posiedzieć przy kawie czy
herbacie, poczytać książkę,
prasę, posłuchać muzyki,
a przede wszystkim porozmawiać z drugim człowiekiem.
Można też włączyć się w stałe
zajęcia w kilku grupach zainteresowań: krawieckiej, teatralnej, kulinarnej, muzycznej
i komputerowej i rozwijać
swoje pasje, hobby, czy zainteresowania, a także dzielić się
doświadczeniem z innymi.
Realizowane dotychczas działania oraz zainteresowanie nimi
osób starszych wskazują na
potrzebę prowadzenia Klubu
Seniora na naszym terenie.
Dotychczasowe zadania dofinansowano ze środków
Wojewody Podkarpackiego
w Rzeszowie, Fundacji Dzieła
Kolpinga w Krakowie w ramach środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.

4

Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 20 X 13 GRUPA I
Niedziela 27 X 13 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
PONIEDZIAŁEK – Róża Boga Ojca
VII - p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
WTOREK – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
ŚRODA – Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
CZWARTEK – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
PIĄTEK – Róża VI św. Krzysztofa p. Osuch
SOBOTA – Parafialny Klub Sportowy
Kolping-Jarosław
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

12.10.2013 r. ul. Morawska 3 m.
1-23. Sprzątali i ofiara: Komsza
+ 2 osoby, Wilk. Ofiara: Leżuch,
Draus. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.
14.10.2013 r. ul. Morawska 1E m.
1-26. Sprzątali i ofiara: Nikt nie
przyszedł. Razem – 25 zł na środki
czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
20.10.84 – Janusz i Mariola M.
20.10.84 – Witold i Elżbieta P.
21.10.89 – Jarosław i Halina M.
22.10.83 – Andrzej i Elżbieta T.
24.10.87 – Leszek i Maria K.
24.10.87 – Wiesław i Lucyna Ch.
24.10.92 – Andrzej i Wioletta t.
24.10.92 – Krzysztof i Renata B.
25.10.97 – Piotr i Małgorzata Sz.
25.10.97 – Andrzej i Beata S.
25.10.08 – Piotr i Ewa B.
26.10.91 – Adam i Barbara S.

w rocznicę śmierci:
26.10.83 –Michał Metyk
24.10.88 – Karol Gumiński
24.10.98 – Maria Kochan
24.10.98 – Janusz Kotyla
24.10.02 – Janina Metyk
22.10.06 – Ryszard Martyniuk
21.10.08 – Andrzej Wysocki
21.10.09 – Janusz Kłapa
20.10.10 – Józef Nauka
22.10.10 – Adolf Rychtyk
26.10.11 – Edward Baraniecki
20.10.12 – Janusz Fudala
24.10.12 – Kacper Jakubik
Dziękujemy za ofiary na pomnik
bł. JPII:

D. i S. Kowalczyk, E. i J.
Chmielowiec, S. i W. Jaworscy,
M. i J. Sobolewscy, U. Helon,
M. Gmyrek. Razem 470 zł.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś w całym Kościele polskim
jest liczenie wiernych przed kościołami.
2. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
różańcowe połączone z Koronką.
Zapraszamy w dni powszednie
na nabożeństwa o godz. 17.30,
a w środy o 17.15.
3. Dziś niedziela rozpoczynająca
Tydzień Misyjny. Pamiętajmy
o modlitwie w intencji misjonarzy,
zwłaszcza pochodzących z naszej
diecezji.
4. Dzisiejsza składka przeznaczona
na potrzeby misji.
5. We wtorek (22 X) liturgiczne
wspomnienie bł. Jana Pawła II.
6. W czwartek (24 X) przypada
liturgiczne wspomnienie bł. Jana
Wojciecha Balickiego – byłego
rektora naszego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Relikwie
wspomnianych Błogosławionych
znajdują się w naszej kaplicy
Miłosierdzia Bożego, dlatego
wspominamy ich w kanonie każdej
Mszy św.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
21 X 13 (poniedziałek wieczorem)
ul. Na Skarpie, Stojałowskiego,
Słoneczna i Boczna Słonecz-

Niedziela 20 X

nej oraz 26 X 13 (sobota rano)
ul. Przyklasztorna, Głęboka, Żołnierska i Basztowa.
8. Bardzo dziękujemy za ofiary
złożone na pomnik bł. Jana Pawła
II i na tablice przed kościołem.
9. W przedsionku kościoła znajdują
się kartki na wypominki. Prosimy
o czytelne wypełnianie i składanie
w zakrystii. Różaniec z wypominkami będzie przez cały listopad
o godz. 17.15, a w niedziele i środy
o godz. 17.00.
10. Przed uroczystością Wszystkich Świętych pamiętamy o uporządkowaniu grobów zarówno
rodzinnych jak i tych całkowicie
zapomnianych.
11. Do wiadomości parafian podajemy, że od początku roku do
dnia dzisiejszego podstawowe
opłaty za gaz, prąd, wodę i środki czystości wynoszą 82 960 zł.
Łatwo zauważyć, że nawet bez
wynagrodzeń pracowniczych suma
ta wielokrotnie przekracza kwoty,
jakie zbieramy na tacę. Prosimy
więc o uszanowanie trudu osób,
które zbierają składki po domach
i o świadome przyłączanie się do
utrzymania kościoła.

8:00

+ Augustyna Wałczyńska (20).

9:15

++ Krzysztof Blok, Franciszka,
Szymon.

11:00

++ Lucyna, Weronika, Władysław.

12:15

+ Cecylia Pasiecznik.

16:00

+ Roman Usiądek w 25 roczn.
śmierci.

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska (21).
2) + Józef w 3 roczn. śmierci.

18:00

1) O zdrowie i Boże błogosł.,
opiekę MB dla członkiń VII Róży
Boga Ojca i ich Rodzin.
2) ++ Genowefa, Feliks Sokulscy.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska (22).
2) O zdrowie i błogosł. Boże dla
Rodziny.

18:00

1) + Edward Blok.
2) W int. Róży św. Jadwigi
i ich Rodzin.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska (23).
2) ++ Rodzice: Wanda, Albin oraz
Weronika, Józef i brat Marek.

18:00

1) + Jan Stopa od Kręgów Domowego Kościoła z parafii Miłosierdzia Bożego.
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. i opiekę MB na
dalsze lata dla Marii i Tadeusza
Tarapackich w 37 roczn. ślubu int. córki.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska (24).
2) + Stanisław Iwański.

18:00

1) ++ Andrzej Wysocki i Rodzice
z obu stron.
2) + Aldona Tarapacka.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska (25).
2) ++ Ludwik, Katarzyna, Stanisława, Janina.

18:00

1) Dziękczynna w 5 roczn. ślubu
Ewy i Piotra o Boże błogosł.
i opiekę Matki Najświętszej.
2) + Michał Ciurko w 15 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Augustyna Wałczyńska (26).
2) + Stanisław Iwański.

18:00

1) ++ Rodzice: Anna i Stefan
i brat Zbigniew.
2) ++ Janina i Andrzej Rymarz.

8:00

++ Tadeusz i Wanda.

9:30

+ Augustyna Wałczyńska (27).

Poniedziałek 21 X

Wtorek 22 X

Środa 23 X

Finał Konkursu Papieskiego w KCK
Przeszło 500 gimnazjalistów
z archidiecezji przemyskiej
wzięło udział w konkursie
z okazji Dnia Papieskiego pod
hasłem Jan Paweł II Papież
Dialogu, organizowanym przez
Akcję Katolicką. Finał konkursu odbył się w Jarosławiu,
w parafii pw. Chrystusa Króla.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks.
prał. Józef Niżnik, Asystent
Diecezjalny.

zdjęciu przed pomnikiem bł.
Jana Pawła II uczestnicy tego
spotkania udali się pod Pomnik
Pamięci Narodowej, gdzie
modlili się za ofiary tragedii
katyńskiej i smoleńskiej oraz
złożyli wiązankę kwiatów.

     Druga część spotkania odbyła
się w Katolickim Centrum Kultury, gdzie finaliści przedstawili swoje prace konkursowe.
Wszyscy finaliści i wyróżnieni
otrzymali pamiątkowe dyplomy
Po Mszy św. i pamiątkowym oraz nagrody.

Czwartek 24 X

Piątek 25 X

Sobota 26 X

Niedziela 27 X

11:00

12:15

1) ++ W 25 roczn. śmierci Zofii,
Stanisław, Stanisław i Janinę
z Rodziny Baster.
2) + Anna Morończyk w 10 roczn.
śmierci.

16:00

Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Haliny z okazji
50 roczn. urodzin.

18:00

Za parafian.

