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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Według Pisma Świętego Michał,
Gabriel i Rafał to trzej spośród
siedmiu Archaniołów stojących
przed Bogiem. Tradycja chrześcijańska uznaje istnienie aniołów
i wierzy w ich specjalne posłannictwo oraz szczególną służbę, jaką
mają oni do spełnienia wobec ludzi

z przykazania Bożego.
Archanioł Michał - Jego imię
znaczy „Któż jak Bóg?” W tradycji
biblijnej uznany za szczególnego opiekuna narodu Wybranego
i Kościoła. W Apokalipsie (Ap
12, 7-9) przedstawiony jako
przywódca zastępów anielskich

w walce z Szatanem.
Archanioł Gabriel - Jego
imię znaczy „Bóg jest Mocą”.
Jest specjalnym posłannikiem
Boga w zapowiadaniu niezwykłych wydarzeń zbawczych. To on przepowiedział
przyjście Mesjasza prorokowi
Danielowi, a według Ewangelii św. Łukasza był posłany do
Zachariasza i do Maryi w dniu
zwiastowania.
Archanioł Rafał - Jego imię
oznacza „Bóg uzdrawia”. Sam
siebie przedstawia, jako tego, który
zanosi modlitwy ludzi przed tron
Boży. Według Ewangelii św. Jana
jest on łączony z sadzawką Betesda
w Jerozolimie, gdzie dokonywały
się liczne uzdrowienia.

Październik Miesiącem Różańca

Zapraszamy
na Różaniec
z Ojcem Świętym
w Heluszu
w każdą niedzielę
października
o godz. 15.00
przy Grocie Matki
Bożej Fatimskiej
W sobotę (1 X) początek nabożeństw październikowych. W dni powszednie nabożeństwa będą o godz. 17.30,
w środy o 17.15, a w niedzielę o 17.00. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych
w kościele, a tych, którzy będą przeszkodzeni – do odmawiania różańca w rodzinach lub indywidualnie.
Przypominamy, że za odmówienie różańca (5 tajemnic) zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, ilekroć różaniec odmawia się w kościele, lub w rodzinie. W miesiącu październiku oprócz nabożeństw
różańcowych w naszym kościele, będzie również w każdą niedzielę o godz. 15.00 Różaniec w Heluszu przy
Grocie Matki Bożej Fatimskiej. Tych, którzy mogą dojechać serdecznie zapraszamy do Helusza.

I CZYTANIE: Ez 18,25–28

Bóg nie chce śmierci grzesznika

REFREN PSALMU: Wspomnij,
o Panie, na swe miłosierdzie.
II CZYTANIE: Flp 2,1–5

Jezus Chrystus wzorem pokory

EWANGELIA: Mt 21,28–32

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał
dwóch synów. Zwrócił się do
pierwszego i rzekł: »Dziecko,
idź dzisiaj i pracuj w winnicy«.
Ten odpowiedział: »Idę, Panie«,
lecz nie poszedł. Zwrócił się do
drugiego i to samo powiedział.
Ten odparł: »Nie chcę«. Później
jednak opamiętał się i poszedł.
Któryż z tych dwóch spełnił
wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten
drugi”. Wtedy Jezus rzekł do
nich: „Zaprawdę powiadam
wam: Celnicy i nierządnice
wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł
bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wyście
mu nie uwierzyli. Celnicy zaś
i nierządnice uwierzyli mu. Wy
patrzyliście na to, ale nawet
później nie opamiętaliście się,
żeby mu uwierzyć”.
Kalendarz wydarzeń

1. X.

Pielgrzymka maturzystów,
wychowawców i katechetów
Archidiecezji Przemyskiej
na Jasną Górę

14 - 16. X.

Konferencja Episkopatu
Polski w Przemyślu

16. X. g. 11.00

Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry



Chrystus Królem

Różaniec - modlitwą serca
Kardynał Józef Ratzinger zapytany, ile jest dróg, które prowadzą
do Boga, odpowiedział: „Tyle, ilu
jest ludzi”. Październik i związane
z nim nabożeństwa różańcowe są
okazją odkrycia lub uporządkowania drogi do Boga. Dlaczego
mamy problemy z wytrwałością
w drodze do Boga? To nie brak
chęci czy zła wola; wola jest
dobra, tylko często słaba. Może
uda nam się ją umocnić właśnie
w październiku, dzięki darowi
Różańca świętego?
Różaniec jest skuteczną bronią
przeciw szatanowi i jego zaku-

som. Przede wszystkim jednak
jest szczególną szkołą miłości,
dzięki której budujemy wspólnotę
rodzinną, parafialną, wspólnotę
całego Ludu Bożego.
Modlitwa to podarunek miłości.
Jest ona podobna do rozmowy narzeczonych. To rozmowa
z kimś bardzo bliskim, na kim
nam bardzo zależy, z kimś, kogo
bardzo kochamy. Wzorem wiary
i nauczycielką modlitwy jest
Maryja. Ona uczy nas, jak modlić
się sercem. Ona jest pełna łaski,
napełniona Duchem Świętym.
Bóg i nam udziela daru modlitwy
przez Ducha Świętego, który
woła w naszych sercach Abba
- Ojcze. A gdy nie umiemy się
modlić, Duch Święty przyczynia
się za nami. Modlitwa jest Bożym

i Maryję, Ich życie.

pragnie, byśmy mogli zbliżyć
się do Jezusa i na modlitwie doznali prawdziwej radości Nieba.
Czy Różaniec może uczynić nas
szczęśliwymi? Tak. Jeśli stanie się
modlitwą serca.

W Różańcu zawarta jest tajemnica
Maryi zjednoczonej przez miłość
ze swoim Boskim Synem. I my,
Mówimy często: mam coraz modląc się, uczymy się być coraz
mniej czasu na modlitwę, życie bliżej Niego, żyć w łasce. Maryja
codzienne uległo takiemu przyspieszeniu, dzisiaj mam tyle ważnych spraw do załatwienia, jutro
pomodlę się dłużej. A prawda jest
taka: jutro z pewnością też będzie Rozpoczęcie roku formacyjnego
coś pilnego, pojutrze również.
W naszym zabieganiu i trosce W ostatnią niedzielę 18 września młodzież nao ciało zapominamy o duszy, (liturgiczne wspomnienie św. Sta- szych parafialo potrzebie nakarmienia jej. nisława Kostki - patrona dzieci, nych wspólnot
Najczęściej nasze dusze są nie- młodzieży i Polski) na Mszy św. (Liturgiczna
dożywione z powodu braku mod- o godz. 12.15 zainicjowaliśmy Służba Ołtarza,
litwy. Z dnia na dzień odkładamy kolejny rok formacyjny młodzie- Oaza, KSM i schola). Bogata
modlitwę i nie modlimy się wcale ży naszej parafii. W Eucharystii, liturgia ukazała, iż młodzi ludzie
albo modlimy się tak mało, że jest której przewodniczył ks. Daniel również potrafią i chcą żyć żyto racja głodowa przyznawana (opiekun Oazy), a na której Sło- ciem duchowym. Błogosławiony
naszej duszy. Różaniec święty wo Boże wygłosił ks. Krzysztof Jan Paweł II do młodzieży przejest szansą powrotu do modli- (opiekun KSM-u) uczestniczyła cież powiedział: „Musicie od
twy. Maryja stale zachęca nas - młodzież przygotowująca się do siebie wymagać choćby inni od
w Lourdes, w La Salette, w Fati- sakramentu bierzmowania, oraz was nie wymagali”.
mie - byśmy odmawiali Różaniec.
Różaniec jest przede wszystkim
modlitwą serca, a to dalekie jest
od „bezmyślnego klepania zdrowasiek”. Modlitwa serca - oto
tajemnica modlitwy różańcowej.
Owszem, w Różańcu mamy rozważać tajemnice radosne, bolesne,
chwalebne i światła z życia Maryi
i Jezusa, ale mamy to czynić tak,
jak Ona: rozważając słowo usłyszane od Pana w swoim sercu.
Istotą modlitwy różańcowej jest
kontemplacja serca Jezusa i Maryi
w różnych sytuacjach ich życia.
Rozważając zaś życie Jezusa
i Maryi, wszczepiamy, wchłaniamy je w siebie. Przez kontemplację życie Jezusa i Maryi staje się
naszym życiem. I tak oto, jak pisze św. Paweł, już nie my żyjemy,
ale żyje w nas Chrystus. Ojcowie
Kościoła mówią nam, że stajemy się tym, co kontemplujemy.
Trzeba przy okazji uświadomić
sobie, kim stają się ci, którzy cały
dzień „kontemplują” telewizję lub
rozważają wady i błędy bliźnich...
Gdy kontemplujemy Jezusa i Maryję, upodabniamy się do Nich,
nabywamy z czasem Ich pokorę,
łagodność, miłosierdzie, radość,
miłość i pokój; Ich piękno. Różaniec to po Eucharystii najbardziej
mistyczna modlitwa, gdyż przez
nią przyjmujemy w siebie Jezusa
dziełem w nas.

Młodzi - Bogiem silni...

16 października

25-lecie święceń biskupich
Abpa Józefa Michalika

Chrystus Królem

Duchowy Dar



Świetlica „U KOLPINGA”

W dniach 14-16 października w Przemyślu odbędzie się Zebranie
Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, a Msza Święta na jego zakończenie sprawowana przez Księży Biskupów zakończy ogólnopolskie
dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II. Dla naszej Archidiecezji
dodatkową okazją tych uroczystości będzie podziękowanie Panu Bogu
za 25-lecie święceń biskupich udzielonych przez bł. Jana Pawła II
w Watykanie Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi.
Pragniemy podczas Mszy Świętej wręczyć Księdzu Arcybiskupowi
KSIĘGĘ POSTANOWIEŃ I DARÓW DUCHOWYCH. Zostanie ona
przygotowaną z przesłanych do Kurii deklaracji Czcigodnych Księży,
Sióstr Zakonnych, Alumnów i osób świeckich, którzy oczywiście taki
dar duchowy czy też postanowienie zechcą złożyć. Deklaracje mogą
być anonimowe. Chodzi o np. deklarację duchowej adopcji dziecka,
modlitwy za rodziny zagrożone rozbiciem, deklarację AA, modlitwę
za kapłanów przeżywających trudności.
Prosimy wszystkich, którzy zechcą złożyć tego typu dar Księdzu Arcybiskupowi by odesłali go osobiści przez Księdza Proboszcza (najpóźniej
do dnia 30 września br.).

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak, Maria
Konopelska. Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Barbara Kapała,
Lidia Brodowicz, Małgorzata Naleśnik, Katarzyna Marcińczak. Pomoc
pedagoga. Krystyna Zygmunt, Zofia Ożyło.
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek godz. 15.00), Maria
Konopelska (środa godz. 15.00);
język polski: Janina Fedan, język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek (11 X, 8 XI, 13 XII godz. 16.0017.00).
Radca prawny:
Maria Drabik - 25 X, 29 XI - godz. 16.00-17.00 .
Tomasz Oronowicz - 10 X, 7 XI, 5 XII - godz. 17.00.
mec. Jerzy Mitkowski - 12 X, 9 XI, 14 XII.

Pielgrzymka Młodzieży
do Bazyliki Archikatedralnej

W glinie już jest

Dyżury w kuchni
Poniedziałek
26 IX
Stażystki

Wtorek
27 IX
B. Grzyb

Środa
28 IX
E. Chmura

Czwartek
29 IX
Ł. Rzepa

Piątek
30 IX
B. Hofbauer

W niedzielę - 16 października 2011 - Pielgrzymka Młodzieży do
Bazyliki Archikatedralnej inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej
i z okazji Ogólnopolskiego Dziękczynienia za Beatyfikację Jana
Pawła II z udziałem Episkopatu Polski.
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI
10.00 - Zawiązanie wspólnoty i godzina świadectwa
(Archikatedra Przemyska)
11.00 - MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA
13.00 - Agapa (Plac Wolności przy pomniku Jana Pawła II)

Judo

Sukces naszych judoków
17 września w 72 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę
we Lwowie odbył się Turniej Przyjaźni w Judo. PKS Kolping-Jarosław
reprezentowało 11 zawodników odnosząc piękny sukces na rozpoczęcie sezonu. Złote medale zdobyli: Ernest Czarniecki, Maciej Zielnicki
oraz Dominika Kotów. Sześciu zawodników zdobyło brązowe medale:
Konrad Kotów, Karol Białowąs, Karol Łaba, Adrian Majcher, Bartek
Zielnicki i Wojciech Saj. Pozostali judocy uplasowali się na miejscach
5-7.

Klaudiusz Nowak

Tenis stołowy
Aktualne wyniki
II Liga

PKS KOLPING II - MLKS Nurt Przemyśl 5 : 5

Punkty: Flaumenhaft - 2, Zieliński - 1,5, Żołyniak - 1,5.

W pracowni znakomitego artysty rzeźbiarza Klaudiusza Nowaka powstaje pomnik bł. ks. Adolpha Kolpinga, który stanie około połowy
października obok 14 stacji w Heluszu. Pomnik ten wraz z pięcioma
innymi figurami świętych miał być wykonany do końca maja w pracowni
Józefa Siwonia. Artysta nie dotrzymał terminu i w czasie poświęcenia
figur świętych na Pikniku - tych 6 figur brakowało. Po negocjacjach
jedna z figur miała powstać ponad miesiąc temu. Pan Józef Siwoń wziął
zaliczkę 3000 złotych, obiecał, że figura zostanie odlana w ciągu jednego
tygodnia. W piątek minionego tygodnia obiecał, że figura będzie po tej
niedzieli. A więc nadal czekamy.
Natomiast dziękujemy panu Klaudiuszowi Nowakowi, za wykonanie
trzech zaległych figur i obietnicę że chętnie wykona kolejne piękne
figury świętych.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 25 IX 11 GRUPA I

godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, S. Płoskoń, J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
godz. 12:15 - K. Chrapek,
M. Kiper, T. Sabat.
g o d z . 1 6 : 0 0 - J. Gwóźdź,
T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 2 X 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VI św. Krzysztofa
- p. Osuch
PONIEDZIAŁEK – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
WTOREK – Armia Pana + Wspólnota osób zbierających składki na
inwestycje
ŚRODA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII
- p. Chomik
CZWARTEK – Róża XVI św. Klary
- p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
PIĄTEK - Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym + Dzieło Pomocy
Powołaniom
SOBOTA – Krąg I św. Wojciecha +
Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. W sobotę (1 X) początek nabożeństw październikowych. W dni
powszednie nabożeństwa będą
o godz. 17.30, w środy o 17.15,
a w niedzielę o 17.00. Zachęcamy
do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych w kościele,
a tych, którzy będą przeszkodzeni
– do odmawiania różańca w rodzinach lub indywidualnie. Przypominamy, że za odmówienie różańca
(5 tajemnic) zyskuje się odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami, ilekroć różaniec odmawia się
w kościele, kaplicy lub w rodzinie. W miesiącu październiku oprócz nabożeństw różańcowych w naszym kościele,
będzie również w każdą niedzielę
o godz. 15.00 Różaniec w Heluszu
przy Grocie Matki Bożej Fatimskiej. Tych którzy mogą dojechać
serdecznie zapraszamy do Helusza.

Ten wyjazd można połączyć z czasem na rodzinny wypoczynek.
3. Zebranie dla rodziców dzieci
klas II przed I Komunią św. będzie
w poniedziałek 26 września po
Mszy św. wieczornej.
Przypominamy, że zarówno dzieci
z kl. II jak i młodzież przed Bierzmowaniem odbywają przygotowanie tylko w swojej parafii.
4. W tym tygodniu wypada pierwsza sobota miesiąca. Po nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.
5. Za tydzień zmiana Tajemnic
Różańcowych.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 26
IX 2011 (poniedziałek wieczorem)
Słoneczne bl. 9 m. 1-16 oraz 1 X
2011 (sobota rano) os. Słoneczne
bl. 9 m. 17-32.
7. Bardzo dziękujemy za ofiary
złożone na relikwiarz Jana Pawła
II.

Będzie dodatkowa kuchnia w plenerze

D z i ę k u j e m y ...

Niedziela 25 IX
8:00

Za parafian.

9:30

+ Bronisława Serafinko (25).

11:00

++ Stanisława i Michał w 7
roczn. śmierci.

12:15
16:00

++ Wiktoria, Władysław, Józef.

18:00

++ Tadeusz Kluk w 7 roczn.
śmierci i Jego Rodziców: Anna
i Szczepan oraz za Jan i Józef.

7:00

1) ++ Czesława, Edward.
2) W int. członkiń Róży św.
Marii i ich Rodzin oraz za duszę
śp. Józefa Jucha w 2 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Bronisława Serafinko (26).
2) W intencji Bronisławy w 83
roczn. urodzin.

7:00

+ Jan Wardyga - Msza św. od
sąsiadów z działek.

18:00

1) + Bronisława Serafinko (27).
2) + Michał Hamelusz w 3 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Danuta Jurczak w 16 roczn.
śmierci.
2) Dziękczynna za otrzymane
relikwie z prośbą o dalsze łaski
dla całej parafii od Róży św.
Kingi.

18:00

1) + Bronisława Serafinko (28).
2) + Zygmunt w 6 roczn. śmierci.

7:00

1) ++ Michał i Anna Maciałek.
2) + Emilia Brzezińska (począt.
greg.).

18:00

1) + Bronisława Serafinko (29).
2) Za księży: Radka i Krzysztofa
o błogosł. Boże w posłudze
w naszej parafii z Róży św.
Klary.

7:00

+ Emilia Brzezińska (2).

18:00

1) + Bronisława Serafinko (koniec greg.).
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7:00

1) + Stanisław Kanclerz (począt.
greg.).
2) + Franciszek Pawlak.

18:00

1) + Emilia Brzezińska (3).
2) + Marian Górski w 3 roczn.
śmierci.

8:00

Za parafian.

9:30

+ Stanisław Kanclerz (2).

11:00

+ Emilia Brzezińska (4).

12:15

O błogosł. Boże dla Macieja
z okazji chrztu.

16:00

Msza św. dziękczynna z prośbą
o błogosł. Boże dla Rodziny
Waldemara.

18:00

+ Katarzyna w 25 roczn. śmierci.

Poniedziałek 26 IX

Wtorek 27 IX

Środa 28 IX

Czwartek 29 IX

za sprzątanie kościoła:
17.09.2011 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
1-15. Sprzątali i ofiara: E. i A. Kawulkowie + Małgorzata + Krzysztof,
Żurawska. Ofiara: Kowalczyk, Narolscy, Sternik. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.
19.09.2011 r. os. Słoneczne bl. 5 m.
16-30. Sprzątali i ofiara: Wierzbieniec,
J. i W. Załuscy, Mazur, D. i B. Paj- W minionym tygodniu trwały dalsze prace wykończeniowe przy kuchni polowej
dowie, Kruk, M. i J. Konopelscy, w Heluszu. Już niedługo będzie można piec pachnące placki „na blasze” - nawet osoAdameczek, Ungeheuer. Razem – 110 biście. Zachęcamy do rodzinnego wypoczynku z leśnym zdrowym powietrzem.
zł na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach
Dziękujemy za ofiary na relikwiarz w rocznicę ślubu:
29.09.95 – Danuta Jurczak
Jana Pawła II:
25.09.96 – Edmund Pająk
25.09.93 – Piotr i Iwona S.
29.09.98 – Janina Gągola
M. i J. Uszkowscy, M. i Z. 25.09.10 – Michał i Joanna W.
25.09.99 – Genowefa Niemczyk
Pawełek, M. Drabik, J. Sibiga, 25.09.10 – Piotr i Karolina M.
26.09.99 – Maria Marszał
H. Pawlak, B. Pawlak, S. Maj, 26.09.87 – Władysław i Teresa F.
27.09.99 – Aniela Szołek
I. Kubach, A. Kasjan, B. Berno- 26.09.98 – Robert i Renata K.
25.09.02 – Maria Świątek
lak. Razem 620 zł.
27.09.97 – Witold i Beata K.
27.09.03 – Waldemar i Magdalena W. 26.09.02 – Eugeniusz Wiglusz
25.09.04 – Janina Tomaszewska
28.09.02 – Krzysztof i Katarzyna P.
Kancelaria parafialna
27.09.04 – Tadeusz Kluk
30.09.06 – Łukasz i Ewa D.
Czynna od poniedziałku do soboty 01.10.88 – Rafał i Beata G.
27.09.05 – Jerzy Kuźma
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.0028.09.05 – Zygmunt Dominiak
w rocznicę śmierci:
17.30.
28.09.06 – Marianna Rusinek
26.09.86 – Zofia Stanisławczyk
26.09.08 – Michał Hemelusz
Nieczynna w Święta i Pierwsze 30.09.88 – Agata Cenar
29.09.08 – Marian Górski
Piątki Miesiąca.
27.09.91 – Józef Szandrowicz
01.10.88 – Zofia Baster

Piątek 30 IX

Sobota 1 X

Niedziela 2 X

