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W dniu 30 września każdego roku w okresie międzywojennym Trzeci Pułk Piechoty Legionów obchodził swoje
doroczne święto, upamiętniając rocznicę wymarszu na front węgierski we wrześniu 1914 r.
W nawiązaniu do tej tradycji 30 września br. zorganizowano uroczystości patriotyczne w Parafii pw. Chrystusa Króla
w Jarosławiu z okazji setnej rocznicy powstania Trzeciego Pułku Piechoty Legionów.
W wygłoszonych w Katolickim Centrum Kultury referatach ks. dr mjr Tomasz Skupień, oraz mjr Dariusz Tyl
przywołali istotne fakty z bogatej historii Trzeciego Pułku Piechoty Legionów stacjonującego w Jarosławiu
w latach 1923-1939.
Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Adam Szal. Podczas Eucharystii homilię wygłosił Redaktor
Naczelny Przemyskiej „NIEDZIELI”, ks. Prałat Zbigniew Suchy.
Następnie, przed Katyńsko-Smoleńskim Pomnikiem Pamięci Narodowej odbył się Apel Poległych Kompanii
Honorowej Wojska Polskiego oraz Salwa Honorowa i składanie wiązanek kwiatów.
W wydarzeniu wzięli udział duchowni jarosławskich i okolicznych parafii, Rodziny Legionistów, parlamentarzyści, lokalne władze powiatowe i samorządowe, radni miejscy, przedstawiciele służb mundurowych
z Wojskiem Polskim, Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską, a także poczty sztandarowe szkół gimnazjalnych
i średnich, Kompania Honorowa WP, reprezentanci wielu fundacji i stowarzyszeń.

Chrystus Królem
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”

I CZYTANIE: Iz 25, 6-10a

List Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski

Umiłowani w Chrystusie
Panu Bracia i Siostry!
Pismo św. często przywołuje
obraz winnicy. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od przypomnienia tekstu z Księgi proroka
Izajasza: „Chcę zaśpiewać
mojemu przyjacielowi pieśń
o jego miłości do swojej winnicy…” (Iz 5, 1). Również
Chrystus odwołuje się do
tego motywu (por. Mk 12,
1-9). Opowiedziana przez
Niego przypowieść dotyczy
narodu wybranego, ale nie
tylko. Umiłowaną winnicą
jest człowiek, który, dzięki
pracy nad sobą, przynosi
dobre owoce lub też zaprzepaszcza otrzymane od Boga
dary.
A Bogu zależy na tym, by
człowiek stworzony na jego
obraz i podobieństwo (Rdz
1, 27), nieustannie ten obraz
i podobieństwo dopełniał
swym własnym wysiłkiem,
żyjąc w prawdzie, w wolności, a nade wszystko w klimacie miłości Boga i braci.
1. Potrzeba świętości

Uczta mesjańska

tu oraz fundamentalną troską tość Jan Paweł II? Do jakiej
świętości wzywa nas dzisiaj?
Kościoła o każdego z nas.
„Świętość stanowi kres drogi
Świat różnie podchodzi do nawrócenia” – mówił Papież
świętości. Jest ona tema- – „jest pielgrzymowaniem do
tem z jednej strony obcym Boga. Dlatego naśladowanie
współczesnej mentalności, Jego świętości, nie jest nia z drugiej niezwykle pożą- czym innym niż przedłużadanym. Niektórzy zdają się niem historii miłości, szczenie interesować świętością gólnie względem ubogich,
w ogóle, czasem odrzuca- chorych i potrzebujących”
ją ją jako niemożliwą do (por. Ecclesia in America,
osiągnięcia lub nawet nie- nr 30). Fundamentem naszej
potrzebną. Tymczasem Jan świętości jest Bóg – jedyPaweł II przekonywał, że ny prawdziwie Święty! On
świętość jest głębokim, choć kształtuje nasze serca weczasem nieuświadomionym dług Serca swego Syna. Jest
pragnieniem człowieka oraz to droga pokory, prostoty
odpowiedzią na wiele nurtu- i ubóstwa, która sprawia, że
jesteśmy wolni i szczęśliwi.
jących nas problemów.
Święci zawsze zadziwiali
Niewątpliwie dążąc do świę- swoją zwykłością, normaltości powinniśmy unikać nością i pokorą. Potrafili łą-

REFREN PSALMU: Po wieczne
czasy zamieszkam u Pana.
II CZYTANIE: Flp 4, 12-14.
19-20

Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia

EWANGELIA: Mt 22, 1-10

Przypowieść o zaproszonych na
ucztę

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla,
który wyprawił ucztę weselną
swemu synowi. Posłał więc
swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz
ci nie chcieli przyjść. Posłał
jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją
ucztę: woły i tuczne zwierzęta
pobite i wszystko jest gotowe.
Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni
zlekceważyli to i poszli: jeden
na swoje pole, drugi do swego
kupiectwa; a inni pochwycili
jego sługi i znieważywszy ich,
pozabijali. Na to król uniósł się
gniewem. Posłał swe wojska
i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wizytacje
kanoniczne
w dekanacie Jarosław II
* bp Stanisław Jamrozek
23. X. - Tuczempy
wszystkiego co ją wypacza.
Nie można ograniczać świętości jedynie do praktyk pobożnych. Trudno ją odnaleźć
także w postawie ucieczki
przed życiem, odpowiedzialnością czy światem. Świętość
to nie tylko troska o piękno
własnego człowieczeństwa,
ale to więź z Bogiem oraz
bohaterskie niekiedy otwarcie się na człowieka. Zamieńmy tę teoretyczną refleksję
na przykład świętości Jana
Pawła II.

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 2. Jan Paweł II o świętości
jedną z przewodnich myśli
Starego i Nowego Testamen- Jak zatem rozumiał świę-

czyć to z heroicznością cnót
uznanych przez Kościół.

24. X. - Chłopice

Papież Polak zaznaczał, że:
„świętość jest darem i zadaniem (…) dla świeckich, tak
samo jak dla zakonników
i kapłanów, w sferze prywatnej tak jak w działalności
publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak rodzin
i wspólnot” (Orędzie Ojca
Świętego Jana Pawła II do
młodzieży całego świata
z okazji XIII Światowego
Dnia Młodzieży, nr 7).

30. X. - Morawsko

dokończenie na str. 4

29. X. - Munina
16. XI. - Królowa Polski
20. XI. - Miłosierdzie
Boże
21. XI. - wizyta w szkołach: SP nr 10, Gimnazjum
nr 1, LO Kopernik, Odzieżówka i Budowlanka
23. XI. - Chrystusa Króla
w Jarosławiu (odpust
parafialny i zakończenie
wizytacji)

3

4

Chrystus Królem

„Jan Paweł II – Świętymi nie, zwracamy się do nich
bądźcie!”
z prośbami i ufamy, że pomogą nam jako nasi orędokończenie ze str. 3
downicy przed Bogiem.
Znamienne słowa, nietra- Świadectwa świętych Jana
cące niczego ze swej ak- XXIII i Jana Pawła II są tym
tualności, wypowiedział silniejsze, że zostały złożoOjciec Święty w 1991 roku ne w niełatwych czasach.
w Lubaczowie: „Wiara Ich życie było naznaczone
i szukanie świętości jest przez systemy totalitarne
sprawą prywatną tylko i najokrutniejsze w historii
w tym sensie, że nikt nie świata wojny.
zastąpi człowieka w jego
osobistym spotkaniu z Bo- W homilii kanonizacyjnej
giem. (…) Postulat neutral- Ojciec Święty Franciszek
ności światopoglądowej jest podkreślił, że papieże Jan
słuszny głównie w tym za- XXIII i Jan Paweł II: „Byli
kresie, że państwo powinno kapłanami, biskupami i pachronić wolność sumienia i pieżami dwudziestego wiewyznania wszystkich swo- ku. Poznali jego tragedie,
ich obywateli, niezależnie ale nie byli nimi przytłood tego, jaką religię lub czeni. Silniejszy był w nich
światopogląd oni wyznają. Bóg”. Papież podkreślił, że
Ale postulat, ażeby do życia
społecznego i państwowego
w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości,
jest postulatem ateizowania
państwa i życia społecznego
i niewiele ma wspólnego
ze światopoglądową neutralnością”. Zdaniem Jana
Pawła II świętość nigdy nie
osłabia życia publicznego,
ale je dynamizuje wznosząc
na wyższy poziom. Dojrzała
świętość obywateli zawsze
służyła wielkości Rze- nadzieja i radość, które obyczypospolitej. Ogołacanie dwaj Jego poprzednicy obczłowieka z tych wartości ficie przekazywali Ludowi
prowadzi do jego degradacji Bożemu, miała swe źródło
i jest przyczyną wielu życio- w kontemplacji paschalnej
wych tragedii. Ich brak po- drogi Jezusa Chrystusa. Bliwodował w historii niezwy- skość Pana ukrzyżowanego
kle bolesne, często trwające i zmartwychwstałego daprzez wieki dramaty w skali wała im siłę do czytelnego,
narodu. Świętość nie ro- pociągającego i radosnego
dzi się w próżni. Rozwój świadectwa wiary.
i wzrastanie do świętości
domagają się przyjazne- Papież Franciszek przygo środowiska, wspólnoty pomniał również, że „to
żyjącej ewangelicznymi właśnie święci prowadzą
zasadami, gwarantującej Kościół naprzód i sprawiają,
wzajemne wsparcie.
że się rozwija”. Jan Paweł
II czynił to szczególnie
3. Kanonizacja Jana XXIII poprzez obronę rodziny
i Jana Pawła II
i świadectwo Bożego miłosierdzia. Przekonywał
Niedawne uroczystości ka- nieustannie, że, aby czynić
nonizacyjne dwóch papieży Kościół wspólnotą żywą,
były głębokim doświad- trzeba pozwolić prowadzić
czeniem duchowym. Wie- się Duchowi Świętemu,
rząc w świętych obcowa- który wzbudza w nas au-

tentyczne pragnienie świę- i wdzięczność Bogu za
święte życie Papieża Potości.
laka i jego kanonizację.
W życiu Jana XXIII i Jana Swoje podziękowanie wyPawła II troska o więź raźmy jeszcze raz modlitwą
z Bogiem była zawsze na dziękczynną, świętością
pierwszym miejscu. Święci życia oraz wrażliwością na
Papieże wiedzieli, że Bóg potrzeby bliźnich. Za tyi tylko Bóg jest mocą swo- dzień będziemy mieli okazję
jego ludu oraz mocą ich wspomóc dzieło, które od
pasterskiego posługiwania. lat nazywane jest „żywym
To między innymi dlatego pomnikiem” Jana Pawła II.
widzieliśmy Jana Pawła Fundacja „Dzieło Nowego
II jako wielkiego świadka Tysiąclecia” poprzez stymodlitwy, kontemplacji pendia wspiera materialnie
i adoracji. Świadka więzi i duchowo ponad dwa i pół
z Bogiem widocznej za- tysiąca młodych ludzi z cawsze, a szczególnie podczas łej Polski. Dzięki ofiarności
sprawowania Eucharystii. rodaków w kraju i poza jego
Ileż razy podczas pielgrzy- granicami mogą oni realimek patrzyliśmy na Nasze- zować swoje edukacyjne
go Papieża tak zatopionego aspiracje. W duchu wartow modlitwie, jakby był ści, którym służył kanonizowany Papież, stypendyści
pragną dobrze przygotować
się do zadań czekających
ich w dorosłym życiu. Tę
inicjatywę Kościoła w Polsce Jan Paweł II już za życia
określił mianem pomnika
„najbliższego jego sercu”.
Tym bardziej zachęcamy
do wspierania jej modlitwą,
i dobrym słowem. Podczas
kwesty przy kościołach, na
ulicach i w innych miejscach publicznych będziejuż nieobecny duszą na my mogli przekazać także
tym świecie. To nieustanne środki materialne na to wyzjednoczenie z Chrystusem jątkowe dzieło solidaryzutłumaczy Jego całkowite jąc się ze zdolną młodzieżą
oddanie Bogu, Maryi i Koś- z mniejszych miejscowości
ciołowi. Ta więź z Bogiem w Polsce.
stanowiła fundament Jego
Udzielamy wszystkim paświętości.
sterskiego błogosławieństwa na czas przeżywania
Drodzy Bracia i Siostry!
XIV Dnia Papieskiego, poTegoroczny Dzień Papie- dejmowania trudu dążenia
ski będziemy obchodzili do świętości oraz pomagaw przyszłą niedzielę pod nia bliźnim.
Podpisali:
hasłem: „Jan Paweł II –
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
Świętymi bądźcie!”. Nasze serca wypełnia radość

Dziś zbiórka przed kościołami w całej Polsce na rzecz uzdolnionej młodzieży

Chrystus Królem
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XXI Festiwal Piosenki Religijnej w Przemyślu

W sobotę, 27 września, w sali
widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu
odbył się XXI Festiwal
Piosenki Religijnej – Przemyśl 2014. W Konkursie
wystąpiło 13 wykonawców,
w tym 7 solistów i 5 zespołów. Jurorzy, pod przewodnictwem ks. dra Tadeusza
Bratkowskiego, oceniali jakość aranżacji i interpretacji
utworów. Pierwszą nagrodę jury przyznało solistce Aleksandrze Zabłockiej
z Przeworska (Parafia pw.
Ducha Świętego). Miejsce
drugie wyśpiewała Dagmara Moskwa z Cząstkowic

k. Jarosławia, a miejsce trzecie zdobył rodzinny duet:
Sylwia i Teresa Kość z Oratorium Sióstr Michalitek
w Przemyślu. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Schola
Młodzieżowa z parafii pw.
Ducha Świętego w Przewor-

Aleksandra Zabłocka

sku za piosenkę „Przemień
mój czas”; Dobrosław Jabłoński, gitarzysta z zespołu
„MAP Band” z Przemyśla,
zespół „Amiculus” z Wysokiej Łańcuckiej za ciekawą
aranżację piosenki „Błogosław duszo moja Pana”

Metropolitalnej w Przemyślu, Parafię Chrystusa Króla
w Jarosławiu, Przemyskie
Centrum Nauki i Kultury
„Zamek”, oraz Wydział Kultury, Promocji i Współpracy
Urzędu Miasta Przemyśla.
Dyrektorem Festiwalu jest
ks. prałat Andrzej Surowiec.
Festiwal ujawnił nie tylko
talenty wokalne i muzyczne,
ale także i logistyczne. DlateFestiwal Piosenki został go słowa uznania i wdzięczzorganizowany przez Dusz- ności należą się festiwalopasterstwo Młodzieży Kurii wym wolontariuszom.
oraz Małgorzata Świetlicka
z Przemyśla za klimat modlitwy w piosence „Modlitwa
o sens”. Festiwalowa publiczność swoją nagrodę przyznała zespołowi „MAP Band”
z Przemyśla. Festiwalowy
wieczór prowadziły Elżbieta
Maciołek nauczyciel religii
i Agnieszka Łach pedagog
z Przemyśla.
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Uroczystość 25-lecia powstania Koła Jarosławskiego
15 - 16 października 2014 r.

Św. Brat Albert

zapewniający mu trwałe
(Adam Chmielowski, 1845 miejsce w sztuce.
-1916)
W pełni sił twórczych ten
• gorący patriota, powsta- świetny artysta, przyjaciel
niec 1863r,
Wyczółkowskiego, Gie• utalentowany artysta ma- rymskiego, Witkiewicza,
larz,
Modrzejewskiej oraz wielu
• heroiczny sługa i ojciec innych ludzi kultury i nauki,
ubogich.
porzucił karierę, aby w 42
roku życia oddać swe siły
Jako człowiek wyjątkowego temu „co najważniejsze”
talentu, wrażliwy artysta, - pomocy ludziom bezprzez wiele lat poszukiwał domnym. Dla nich zakładał
Adam Chmielowski coraz przytuliska i warsztaty ucządojrzalszych wymiarów ce pracy.
piękna dobra i prawdy. Znalazł je w drugim człowieku,
i to w tym najbiedniejszym,
w którego twarzy dostrzegł
znieważone oblicze Chrystusa. Właśnie to mistyczne
przeżycie stanęło u podstaw
jego przemiany. Jak powiedział o nim kard. Karol Wojtyła, „rzucony na
kolana przed majestatem
Bożym, upadł na kolana
przed majestatem człowieka i to najbiedniejszego,
najbardziej upośledzonego,
przed majestatem ostatniego
nędzarza”.
Sam z nimi zamieszkał
Urodzony w rodzinie szla- dzieląc ich warunki życia
checkiej, wcześnie osieroco- jako biedny wśród biedny, w latach młodzieńczych nych, by drogą apostolstwa
wziął udział w Powstaniu obecności dźwigać człoStyczniowym, w którym wieka z nędzy moralnej
stracił nogę. Obdarzony i materialnej, pomagać odsilną wiarą i niebywałą siłą zyskiwać ludzka godność
charakteru - jak na osiem- i podmiotowość. Będąc
naście lat - nie załamał się, z ubogimi nie udzielał im
lecz z uporem szukając swo- lecz dawał samego siebie,
jej drogi życiowej, dał się gdyż rozumiał dobrze Brat
porwać sztuce. Studiował Albert, że aby naprawdę
malarstwo w Warszawie, pomóc biednym, trzeba stać
Paryżu i Monachium. Po się tak ubogim jako oni i tak
ukończeniu studiów pla- dobrym jak chleb. Jak móstycznych, jako dojrzały wił „żeby podeprzeć kulawy
i utalentowany malarz roz- stół, nie można go obciążać,
począł okres twórczości pochylić się trzeba i z dołu

podeprzeć. To samo z nędzą
ludzką”. Jego humanizm był
konkretny, realny i zaraźliwy, od jego serca zapalały
się inne i samoistnie przyłączali się do jego dzieła
heroiczni naśladowcy.
Sam przywdział habit zakonny i złożył śluby zakonne dając początek Zgromadzeniom Braci i Sióstr
Posługujących Ubogim
(Albertynów i Albertynek),
których organizację i sposób
życia oparł na pierwotnym
franciszkanizmie, praktykując radosne, ewangeliczne
ubóstwo. Do końca oddany
dziełu miłosierdzia dla najuboższych, po prawie 30
latach służby zmarł Brat

Albert w opinii świętości
w sam dzień Bożego Narodzenia 1916 roku. Jego
pogrzeb był manifestacja
uznania i miłości. Cały Kraków żegnał tego „najpiękniejszego człowieka pokolenia”. Obok duchowieństwa,
władz, świata artystycznego
w pochodzie za trumną
szedł tłum najbiedniejszych.
Nazywany drugim św. Franciszkiem z Asyżu, gdyż
jak on wcielał w swe życie
z prostotą i dosłownością
całą treść Ewangelii, pozostał jednocześnie Brat
św. Brat Albert na zawsze
artystą, by służyć pięknu
w sponiewieranym człowieczeństwie.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Jest niezależną katolicką • pracę socjalną, pomoc
organizacją dobroczynną. prawną i psychologiczną,
posługę religijną,
Celem Towarzystwa jest • prowadzenie kuchni, łaźni
niesienie pomocy osobom świetlic, klubów, organibezdomnym i ubogim - zowanie wigilii i śniadań
w duchu Patrona, św. Brata wielkanocnych, kolonii,
Alberta.
• wydawanie żywności,
odzieży , sprzętów, środków
Towarzystwo realizuje swo- czystości, leków,
je cele poprzez:
• współdziałanie z samo• zakładanie i prowadzenie rządem terytorialnym, adschronisk, noclegowni, dodokończenie na str. 7
mów stałego pobytu,

Chrystus Królem

Towarzystwo Pomocy • 10 mieszkań redaptacyj- w duchowej łączności z Oj- rzadko doświadczając z tej
im. św. Brata Alberta nych dla mężczyzn - 70 cem Świętym Franciszkiem racji medialnego i środowidokończenie ze str. 6

ministracją państwową,
Kościołem Katolickim,
organizacjami pozarządowymi,
• działalność informacyjną,
inspirowanie badań naukowych,
• szkolenie pracowników
i wolontariuszy.
Towarzystwo działa od
1981 roku
Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową która
zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 r nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy
im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 2900 członków
zorganizowanych w 66 kołach. Każde koło stara się
zorganizować schronisko,
kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym
i ubogim.
„... każdemu głodnemu dać
jeść, bezdomnemu miejsce,
a nagiemu odzież. Jak nie
można dużo to mało. ...”
Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach
organizowanych przez św.
Brata Alberta, staramy się
stosować i w naszych ośrodkach
Prowadzimy 86 placówek
noclegowych
• 43 schroniska dla mężczyzn
na ponad 2400 miejsc

miejsc
• 7 schronisk dla kobiet
i matek z dziećmi z 200
miejscami
• 16 noclegowni na 560
miejsc
• 1 dom dziecka z hostelem
dla dorosłych wychowanków - 48 miejsc
• 2 Domy Pomocy Społecznej, 1 Zakład Pielęgnacyjno
-Opiekuńczy i 5 schronisk
dla osób starszych i chorych
w których mieszka 200
osób
• ośrodek dla eksmitowanych
Ogółem w tych placówkach przebywa ponad
3800 osób.
Prowadzimy także
• 16 jadłodajni, które wydają
2600 posiłków dziennie,
• 9 ogrzewalni i 1 świetlicę
dla bezdomnych
• 5 bezpłatnych łaźni,
• 22 punkty wydawania
odzieży i żywności,
• 5 świetlic dla dzieci i 4
dla dorosłych, Klub Albertyński,
• Centrum Integracji Społecznej oraz 2 Kluby Integracji Społecznej

Uroczysta Msza św.
16. X. g. 11.30
Kolegiata

Komunikat Konferencji
Episkopatu Polski
Warszawa, 7 X 2014 r.

obradom przewodniczył
zastępca przewodniczącego,
abp Marek Jędraszewski.
W obradach uczestniczył
także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski
w Polsce.

W Warszawie w dniach
7 i 8 października 2014
r. odbyło się 366. zebranie plenarne Konferencji
Episkopatu Polski. Z racji
na udział abp. Stanisława
Gądeckiego, przewodniczą- 1. W Rzymie trwa Synod
cego Konferencji, w Syno- Biskupów na temat rodziny.
dzie Biskupów w Rzymie, Biskupi polscy, pozostając

oraz wszystkimi uczestnikami Synodu, wzywają dla
nich światła i mocy Ducha
Świętego. O tę modlitwę
proszą też wszystkich wiernych w Polsce.

skowego napiętnowania.

4. Pasterze Kościoła w Polsce zapoznali się ze stanem
przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które
odbędą się w naszej Ojczyźnie w lipcu 2016 roku.
Wyrażają nadzieję, że te dni
okażą się czasem łaski dla
całego Kościoła w Polsce.
Biskupi zachęcają wszystkich do osobistego zaangażowania się w to dzieło,
co będzie wyrazem naszej
troski i odpowiedzialności za przyszłość młodego pokolenia Polaków. To
ważne wydarzenie niesie
szansę duchowego przebudzenia, silnego doświadczenia wiary i wspólnoty,
wzmocnienia nadziei i odwagi do szukania odpowiedzi na najgłębsze pytania
o sens życia. Dzieło przygotowań do międzynarodowego spotkania młodych
w Polsce zawierzamy patronom tych Dni – św. Janowi
Pawłowi II i św. Siostrze
Faustynie.

2. W czasie zebrania plenarnego omówiony został program duszpasterski na rok
2014/2015 „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”.
Stanowi on drugi etap czteroletniej pracy pastoralnej
służącej ukształtowaniu
duchowości chrzcielnej,
w związku ze zbliżającą
się 1050. rocznicą Chrztu
Polski. Rok ten będzie poświęcony nawróceniu indywidualnemu i wspólnotowemu. Biskupi zachęcają
do kontynuacji rekolekcji
ewangelizacyjnych, głoszenia kerygmatu, a także
do poszerzenia form i upowszechnienia katechezy
dorosłych. Program podkreśla też znaczenie sakramentu pokuty i pojednania
oraz potrzebę pogłębienia
celebracji tego sakramentu
przez odwołanie się do sło5. Biskupi zwracają się
wa Bożego.
do wszystkich wiernych
3. W kontekście publicznej o świadomy udział w naddebaty na temat klauzuli chodzących wyborach.
sumienia biskupi wyrażają Obowiązek udziału wynika
troskę o poprawną formację ze wspólnotowej, społeczmoralną człowieka. Prawe nej natury człowieka. Jan
sumienie nie tworzy norm Paweł II w adhortacji Chrimoralnych, ale dokonuje stifideles laici naucza, że
rozumnej oceny postępo- „świeccy nie mogą zrezygwania osoby w świetle nie- nować z udziału w polityce,
zmiennych zasad etycznych czyli w różnego rodzaju
i zgodnych z nimi norm pra- działalności gospodarczej,
wa państwowego. Człowiek społecznej i prawodawczej,
wiary odkrywa w sumieniu która w sposób organiczny
głos Boży wzywający go do służy wzrastaniu wspólneprawego postępowania. Bi- go dobra” (ChL 42). Stąd
skupi wyrażają wdzięczność rodzi się zasada, że każtym osobom, które upomi- dy obywatel, a wierzący
nają się o pełne poszano- w szczególności, ma prawo
wanie wolności sumienia i obowiązek uczestniczenia
gwarantowanej także przez w polityce, a debaty poliKonstytucję RP. Dziękują tyczne opierać należy na
także wszystkim, którzy rozumnych argumentach
dają świadectwo wierności i wzajemnym szacunku,
sumieniu, prawdzie i dobru
dokończenie na str. 8
w życiu społecznym, nie-
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Komunikat Konferencji ewangelizacji w Polsce.
Z racji na zbliżający się
Episkopatu Polski
Tydzień Misyjny módlmy
dokończenie ze str. 7
się także za misjonarki
a nie tylko na arytmetycznej i misjonarzy, którzy będąc
większości. Jednym z aktu- świadkami Ewangelii są
alnych tematów takiej deba- również swoistymi ambaty w Polsce jest ratyfikacja sadorami Polski w świecie.
Konwencji o zapobiega- Dziękując za dar każdego
niu i zwalczaniu przemocy powołania do kapłaństwa
wobec kobiet i przemocy i życia zakonnego prosimy
domowej. Wyrażając po raz szczególnie o modlitwę
kolejny oczywisty sprzeciw w intencji nowopowstałego
wobec jakiejkolwiek prze- w Krakowie ogólnopolskiemocy jednego człowieka go seminarium dla starszych
nad drugim, biskupi nie kandydatów do święceń.
mogą jednak zaakceptować Wszystkie intencje Kościoła
niektórych twierdzeń Kon- w Ojczyźnie i rodaków poza
wencji, przede wszystkim granicami kraju zawierzazaś tezy upatrującej w religii my Bogu przez przyczynę
źródła przemocy, a także Matki Bożej Różańcowej.
prób redefiniowania płci Przyzywamy także wstai w ślad za tym małżeństwa wiennictwa św. Jana Pawła
i rodziny.
II, którego myśl i dzieło
przypomni nam najbliższy
6. Modlitwie wszystkich Dzień Papieski, oraz bł. ks.
wiernych powierzamy prze- Jerzego Popiełuszki, który
de wszystkim sprawę po- 30 lat temu oddał życie za
koju na świecie, zwłaszcza prawa człowieka i Kościoła
na Ukrainie i na Bliskim w Polsce.
Podpisali: Pasterze Kościoła
Wschodzie. Otoczmy modkatolickiego w Polsce
litwą także wszystkie dzieła

Tenis stołowy
Superliga

Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki
- PKS Kolping Frac Jarosław 3 : 0

W Dukli odbyły się 1. Grand Prix Podkarpacia Żaków
i Skrzatów w Tenisie Stołowym.
Klasyfikacja Żaczek: 1 m. - Chwojko Jagoda (PKS Kolping Jarosław); 2 m. - Początek Kamila (LZK Kąkolówka);
3 m. - Brzyska Anna (UKS Impuls Jarosław).
Klasyfikacja Skrzatów: 1 m. - Maciejewski Szymon (UKS
TKKF MOSiR Dukla); 2 m. - Szczygieł Dawid (PKS Kolping Jarosław); 3 m. - Szurlej Kacper (UKS Strzyżów).

„U Kolpinga” równe szanse dla wszystkich

Świetlica „U KOLPINGA”
Lokalna Świetlica Globalna
- Edukacja Dzieci i Młodzieży
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Krystyna
Zygmunt, Elżbieta Waszczuk, Elżbieta Mazur.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziałek miesiąca g. 16.00 - KCK.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących
sekcjach:
*s. taneczna:

czwartek, piątek g. 15.00 - 17.00;

H. Mól
*s. komputerowa:

KCK;
poniedziałek g. 16.10;

S. Durski
*s. teatralna:

sala komputerowa;
środa g. 16.00;

ks. M. Berdechowski
*s. modelarska:

scena KCK;
wtorek g. 16.00 - 17.30;

J. Kruk
*s. plastyczna:

pracownia modelarska;
wtorek g. 15.30 - 17.00;

W. Kruk
*s. judo:

sala plastyczna;
piątek g. 18.00 - 21.30, sobota g. 9.00 -

ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:

12.00, 14.00 - 17.00; KCK;
poniedziałek - piątek g. 15.00 - 16.00;

K. Dziukiewicz
*s. fotograficzna:

sala sportowa;
druga i czwarta sobota miesiąca g. 15.00;

ks. G. Gładysz
*s. muzyczna-gitara:

sala oazowa;
poniedziałek, wtorek, czwartek g. 16.00 -

ks. R. Wójtowicz
*s. krótkofalarska:

17.00; sala oazowa;
czwartek g. 17.00;

T. Mazur
*s. bilarda:

sala oazowa;
środa, piątek g. 13.00 - 15.00;

P. Maciałek

KCK;

Remont sali konferencyjnej w Heluszu

Od lewej: Jagoda Chwojko, terner Kamil Dziukiewicz, Dawid Szczygieł.

Ze względu na dużą wilgoć w sali konferencyjnej na Heluszu zmuszeni jesteśmy
zamontować klimatyzację. Koszty pokrywa
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga.

Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 12 X 14 GRUPA II
Niedziela 19 X 14 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

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

za sprzątanie kościoła:

04.10.2014 r. ul. Morawska 1B m.
1-20. Sprzątali i ofiara: Dublanin,
Saczko, Bukowa. Razem – 30 zł
na środki czystości i kwiaty.
06.10.2014 r. ul. Na Skarpie, Stojałowskiego, Słoneczna, Boczna
Słonecznej. Sprzątali i ofiara: Bilik, Głąb, F. Głąb, Jaworska, Batko
+ Karol, Pawełek. Razem – 80 zł
na środki czystości i kwiaty.
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.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone z Koronką.
2. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest specjalna składka na inwestycje parafialne
i na utrzymanie kościoła.
3. Dziś obchodzimy XIV
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. Na miarę
naszych możliwości pomóżmy tej młodzieży.
4. We wtorek (14 października)
Dzień Edukacji Narodowej.
W modlitwach pamiętajmy
o nauczycielach.
5. W czwartek (16 października) – 36 rocznica wyboru
kardynała Karola Wojtyły –
św. Jana Pawła II na Stolicę
Piotrową. Tego dnia pamiętamy również o Księdzu Arcybiskupie Józefie Michaliku, z
racji rocznicy jego święceń
biskupich.
6. W sobotę (18 października) święto św. Łukasza
Ewangelisty. Jest to patro-

Niedziela 12 X

nalne święto służby zdrowia.
Modlimy się o jej dobre
funkcjonowanie w służbie
człowiekowi.
7. Za tydzień w niedzielę we wszystkich polskich
kościołach będzie liczenie
wiernych.
8. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe są o godz.
17.30, w środy o 17.15 razem
z Nowenną do MB Częstochowskiej.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 13 X 14 (poniedziałek wieczorem) Jarosław
ul. Włókiennicza, Dziewiarska, Spółdzielcza oraz 18 X
14 (sobota rano) ul. 3 Maja
m. 51-84.
10. W dniach 24-26 października br. odbędą się rekolekcje
dla małżeństw i narzeczonych
z cyklu: „Pokochać na
nowo” w temacie: O lepszą
więź małżeńską. Rekolekcje poprowadzi p. Jacek
Pulikowski - wykładowca
Studium Rodziny Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, autor wielu
publikacji o tematyce rodzinnej.

Praktyki religijne w naszej parafii
5 października 2014 r.

18:00

++ Ignacy i Czesław.

9:30
11:00

12:15

Poniedziałek 13 X
7:00

18:00

1) + Arkadiusz Cielęcy (13).
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (13).
1) + Paweł (13).
2) + Marianna Szerszeń
(29).
Wtorek 14 X

7:00

18:00

1) + Arkadiusz Cielęcy (14).
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (14).
1) + Paweł (14).
2) + Marianna Szerszeń (30
- koniec greg.).
Środa 15 X

7:00

18:00

1) ++ Michał i Jadwiga Morończyk.
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (15).
1) + Paweł (15).
2) + Arkadiusz Cielęcy (15).
Czwartek 16 X

7:00

18:00

1) ++ Józef i Krystyna Surowiec (16).
2) ++ Tadeusz, Czesław,
Tadeusz w 8 roczn. śmierci, Stanisław, Józefa, Jan,
Maria.
1) + Paweł (16).
2) + Arkadiusz Cielęcy (16).
Piątek 17 X

Komunia św.
kobiet

Komunia św.
mężczyzn

8.00

73

30

w rocznicę śmierci:

9.30

69

17

13.10.82 – Bronisława Staniszewska
14.10.82 – Marzena Ponieważ
17.10.88 – Emilia Chmielowicz
12.10.94 – Danuta Potoczny
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
17.10.10 – Józefa Frendo
13.10.11 – Lidia Olesek
17.10.12 – Zygmunt Pajda
16.10.13 – Wacław Jaremko

11.00

63

23

12.15

69

19

16.00

69

11

18.00

15

11

Razem

358

111

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

16:00

+ Marianna Szerszeń (28).
+ Paweł (12).
++ Zmarłych z Róży św. Teresy i ich Rodzin o wieczną
radość w niebie.
1) Za parafian.
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec (12).
+ Arkadiusz Cielęcy (12).

8:00

Msze św.

Kancelaria parafialna
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7:00

18:00

1) ++ Józef i Krystyna Surowiec (17).
2) ++ Emilia i Piotr.
1) + Paweł (17).
2) + Arkadiusz Cielęcy (17).
Sobota 18 X

7:00

18:00

1) ++ Józef i Krystyna Surowiec (18).
2) + W 14 roczn. śmierci
Heleny Kochmańskiej.
1) + Paweł (18).
2) + Arkadiusz Cielęcy (18).
Niedziela 19 X

Chór
GOSPEL VITAE
zaprasza
chętnych do wspólnego śpiewu
Próby odbywają się w środy o g. 17.00 w studio nagrań
w podziemiach kościoła Chrystusa Króla i w piątki
o g. 17.00 w Klubie Kotłownia ZSO im. Książąt Czartoryskich
w Jarosławiu.

Czekamy na Ciebie !

8:00
9:30
11:00

12:15
16:00
18:00

O Boże błogosł. i opiekę
MB dla członkiń i ich Rodzin
z Róży św. Anny.
+ Paweł (19).
+ Aldona Tarapacka w dzień
imienin.
1) Za parafian.
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec.
+ Arkadiusz Cielęcy (19).
+ Augustyn Olejarski
w 1 roczn. śmierci.
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Terminarz 1 rundy
13.10. g. 18.30
ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz - PKS Kolping Frac Jarosław

21.10. g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław - CARBO-KOKS TTS Polonia Bytom
28.10. g. 18.30
KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów - PKS Kolping Frac Jarosław

03.11. g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław - KS DEKORGLASS Działdowo
10.11. g. 18.00
KST ENERGA-MANEKIN Toruń - PKS Kolping Frac Jarosław
11.11. g. 17.00
POLTAREX POGOŃ Lębork - PKS Kolping Frac Jarosław

18.11. g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław - ZKS PALMIARNIA Zielona Góra
25.11. g. 18.00
DOJLIDY Białystok - PKS Kolping Frac Jarosław

05.12. g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław - MORLINY Ostróda
09.12. g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław - ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz

Seniorzy
w Heluszu
11
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Koncert zespołu
NORO LIM

28 września
W czasie pobytu seniorów w Heluszu doszło
do dwukrotnej awarii wodociągowej. Seniorzy
natychmiast stanęli na wysokości zadania
i bardzo ofiarnie wynosili wodę z piwnic.

Szopka coraz bliżej

Wręczenie nagrody „Zasłużony dla PWSTE”

Krzyż
odnowiony

Dziękujemy p. Wacławowi Żurawskiemu
za odczyszczenie i odnowienie krzyża
misyjnego.

Montaż ochrony przed ptakami

12

Chrystus Królem

