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1 listopada

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość Wszystkich Świętych

I CZYTANIE: Jr 31, 7-9

1 listopada.
W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku
świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest
znacznie większa. Wiele
osób doszło do świętości
w zupełnym ukryciu.
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym
powołaniu do świętości.
Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi
życia - małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego - jest powołany do
świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć
własnymi siłami. Konieczna
jest pomoc łaski Bożej, czyli
dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje
do świętości wszystkich,
Znanych i anonimowych, świętych Kościół katolic- także każdemu człowiekowi
dawnych i współczesnych ki uroczyście wspomina pomaga swą łaską.

REFREN PSALMU: Pan Bóg
uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Pan wybawił swój lud

Wspólne Duchowe Dziedzictwo Chrześcijan i Żydów
List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate” /fragmenty/

Umiłowani w Chrystusie
Panu Bracia i Siostry!

pokoju i współpracy między
narodami. Zanim zaczęto
powszechnie używać pojęcia
„globalizacja”, Sobór już
ukazywał wagę pierwiastka
duchowego, obecnego we
wszystkich religiach, uznając
go za konieczny fundament
jedności wspólnoty ludzkiej
na obszarze całej naszej planety. Opowiedzenie się za
dialogiem międzyreligijnym
stało się profetycznym głosem Kościoła u progu epoki
globalizacji.

50 lat temu - w dniu 28
października 1965 roku Sobór Watykański II ogłosił
deklarację „Nostra aetate”
o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.
Badając znaki czasu, ojcowie Soboru wyraźnie dostrzegli konieczność dialogu
międzyreligijnego na rzecz
jedności rodzaju ludzkiego, Soborowa deklaracja pośród

innych rodzajów dialogu
wyróżnia dialog chrześcijan
i Żydów. Jego wyjątkowość
polega na tym, że rodzi się
on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu
religii. W duchu nauczania
Soboru św. Jan Paweł II
- nawiązując przy tym do
słów Adama Mickiewicza określał Żydów „starszymi
braćmi w wierze”, a Benedykt XVI dodawał, że są
oni dla nas również „ojcami
w wierze”.
dokończenie na str. 2

II CZYTANIE: Hbr 5,1-6

Chrystus kapłanem na wieki

EWANGELIA: Mk 10, 46-52
Uzdrowienie niewidomego

Gdy Jezus razem z uczniami
i sporym tłumem wychodził
z Jerycha, niewidomy żebrak
Bartymeusz, syn Tymeusza,
siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu,
zaczął wołać: „Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną”.
Wielu nastawało na niego, żeby
umilkł. Lecz on jeszcze głośniej
wołał: „Synu Dawida, ulituj się
nade mną”. Jezus przystanął
i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc
mu: „Bądź dobrej myśli, wstań,
woła cię”. On zrzucił z siebie
płaszcz, zerwał się i przyszedł
do Jezusa. A Jezus przemówił
do niego: „Co chcesz, abym
ci uczynił?” Powiedział Mu
niewidomy: „Rabbuni, żebym
przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź,
twoja wiara cię uzdrowiła».
Natychmiast przejrzał i szedł
za Nim drogą”.

Różaniec

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

1.11. g. 14.00
Msze św. i procesje na
Nowym i Starym Cmentarzu

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00
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Chrystus Królem

Pamiętamy w modlitwach
o pierwszym proboszczu i fundatorach placu kościelnego

Odpusty w listopadzie

W uroczystość Wszystkich
Świętych wierni mogą zyskać odpust zupełny, który
może być ofiarowany za
zmarłych. Warunkiem jest
wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet
lekkich, przystąpienie do
sakramentu pojednania
i pokuty, przyjęcie Komunii
sakramentalnej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam
Ojcze nasz, Wierzę w Boga
oraz jakiejkolwiek modlitwy
w intencjach Ojca Świętego.
W miesiącu listopadzie:
można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie
cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych

i modlitwę w intencjach Ojca
Świętego. W dniach od 1 do
8 XI, odpust jest zupełny,
w pozostałych zaś dniach
odpust cząstkowy. Warunki
zyskania odpustu zupełnego
podano wyżej, z tym, że
spowiedź sakramentalna
w starczy dla zyskania odpu
stów w wielu dniach.

List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy
„Nostra aetate”
prawdziwym przełomem
dokończenie ze str. 1
we wzajemnych relacjach
Rozwijając myśl Soboru, chrześcijan i Żydów. UtoroJan Paweł II uczył, że kto wała ona drogę do oczyszspotyka Jezusa Chrystusa, czania pamięci w imię
spotyka również judaizm. prawdy o więzach, których
Sprawia to, że religia Ży- często w przeszłości nie
dów nie jest dla chrześcijan dostrzegano i nie rzadko
religią zewnętrzną, lecz reli- zaprzeczano im w praktyce,
gią wewnętrzną. Zgłębianie co prowadziło do wzajemtajemnicy Kościoła prowa- nej wrogości. Antyjudaizm
dzi, bowiem ku spotkaniu i antysemityzm są grzechem
z Żydami będącymi uczest- przeciwko miłości bliźnienikami Przymierza, które go, grzechem niweczącym
Bóg zawarł w przeszłości prawdę o chrześcijańskiej
i któremu wielu potomków tożsamości i dlatego ich
Abrahama jest nadal wier- kategorycznego potępienia
nych, będąc świadkami Je- nie można łagodzić przez
dynego Boga, Stwórcy nie- uwarunkowania kulturowe,
ba i ziemi, zawsze obecnego polityczne czy ideologiczw dziejach człowieka. Du- ne, w jakich antyjudaizm
chowe dziedzictwo Żydów i antysemityzm występowastało się także dziedzictwem ły w przeszłości. Oczyszchrześcijan, którzy, według czenie pamięci, do którego
słów św. Pawła Apostoła, z taką mocą wzywał św. Jan
w większości wywodząc się Paweł II, a którego dokonał
z pogan, zostali wszczepieni oficjalnie także Episkopat
jak dziczka oliwna w moc- Polski, wypływa z odróżny życiodajny korzeń (Por. nienia autentycznych wyRz 11, 17-18). Czerpiąc mogów chrześcijaństwa od
z dawnych i współczesnych partykularnych zachowań
religijnych doświadczeń tych jego członków, którzy
Żydów, przeżywających wypaczyli przesłanie Ewandramaty wierności i nie- gelii. Wyznanie grzechu anwierności Bogu, chrześci- tysemityzmu jest dojrzałym
janie pełniej rozumieją swą owocem nawrócenia i wiary
własną duchową kondycję, w Ewangelię. Wypływa ono
której istotą jest żywa więź z najgłębszych religijnych
z prawdziwym Bogiem i moralnych źródeł chrześciw Jezusie Chrystusie.
jaństwa...

W przedsionku kościoła
znajdują się kartki na wypominki. Prosimy o czytelne wypełnianie i składanie
w zakrystii.
„Nostra aetate” stała się

Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce

Chrystus Królem

Tenis stołowy

Robert Floras i Bartosz Such na
podium Grand Prix Polski
W zakończonym w niedzielę pierwszym w tym sezonie
Grand Prix Polski Seniorów,
dwóch naszych zawodników zakończyło rywalizację
na podium. Robert Floras
awansował do finału, ulegając 3:4 Danielowi Bąkowi
(Warta Kostrzyn nad Odrą).
Wcześniej pokonał kolejno: Tomasza Kotowskiego
(4:0), Jakuba Perka (4:2),
Michała Bańkosza (4:1),
a w półfinale klubowego
kolegę Bartka Sucha 4:1
w setach.

Obietnice Matki Najświętszej
dla czcicieli Różańca św. dane św. Dominikowi i bł. Alanowi

grać 11:13. W kolejnych
trzech sytuacja diametralnie
się zmieniła i ostatecznie
Daniel Bąk sprawił wielką niespodziankę, zostając
zwycięzcą I Grand Prix
w Nowej Rudzie.

Na miejscach 3 i 4, wspólnie z Jakubem Kosowskim
(3S Polonia Bytom) uplasował się kapitan naszego
zespołu Bartek Such, który
w półfinale musiał uznać
wyższość Roberta (1:4).
Wcześniej bez straty seta
pokonał Karola PrusaW pojedynku finałowym Strowskiego, Michała MuRobert prowadził już 3:0, rawskiego (4:1) i Piotra
by czwartego seta prze- Chmiela (4:1).

Przedszkolaki blisko Pana Boga

Z małym opóźnieniem bo dopiero 19
października uroczyście rozpoczął
się nowy rok katechetyczny dla dzieci
z Przedszkola Nr 10 i Przedszkola Montessori Nr 8. Mszy św. przewodniczył Boże głosił ks. Mateusz, a śpiew proks. prałat Andrzej Surowiec, Słowo wadziła S. Irena z Muniny.

1. Którzy wiernie służyć mi
będą, odmawiając Różaniec
św., otrzymają szczególną
łaskę.
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie Różaniec
przyrzekam moją szczególną opiekę i wielkie łaski.
3. Różaniec będzie najpotężniejsza bronią przeciwko
piekłu, wyniszczy zdrożności, usunie grzechy, wytępi
herezje.
4. Cnoty i święte czyny
zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od
Boga, serca ludzkie odwróci
od próżnej miłości świata,
a pociągnie do miłości Boga
i pożądania rzeczy wiecznych. O, ileż dusz uświęci
się tą modlitwą!
5. Dusza, która poleca mi
się przez Różaniec św. nie
zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie Różaniec św. pobożnie
rozmyślając równocześnie
tajemnice św., nie dozna
nieszczęść, nie doświadczy
gniewu Bożego, nie umrze

nagłą śmiercią, nawróci
się, jeśli jest grzesznikiem,
jeżeli zaś sprawiedliwym,
wytrwa w łasce i osiągnie
życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele mego
Różańca nie umrą bez sakramentów św.
8. Chcę, by odmawiający
mój Różaniec, mieli w życiu
i przy śmierci światło i pełnię łask; w życiu i w śmierci
uczestniczyli w zasługach
świętych.
9. Codziennie uwalniam
z czyśćca dusze czczące
mnie modlitwą różańcową.
10. Prawdziwi synowie
mego Różańca wielką chwałę osiągną w niebie.
11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będzie, otrzyma.
12. Rozszerzającym mój
Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Uzyskałam u Syna
mojego, ażeby wpisani
do mojego Różańca mieli
w życiu i przy śmierci za
braci wszystkich mieszkańców niebios.
14. Odmawiający mój Różaniec są moimi dziećmi,
a braćmi Jezusa Chrystusa,
Syna mego Jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do mego
Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do niebios.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 25 X 15 GRUPA I
Niedziela 1 XI 15 GRUPA II
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
17.10.2015 r. Munina ul. Południowa m. 93-122. Sprzątali i ofiara:
Malec, M. Iwanowicz, B. Wawro,
A. Chmielowicz, B. Chmielowicz .
Razem – 100 zł na środki czystości
i kwiaty.
19.10.2015 r. Munina ul. Południowa
m. 124-160. Sprzątali i ofiara: Gierczak, Sulima. Ofiara: M. Rzeszut
(Munina ul. Włókiennicza). Razem
– 60 zł na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
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.
27.10.84 – Tadeusz i Ewa T.
28.10.89 – Jan i Ewa R.
28.10.95 – Jan i Mariola H.
28.10.06 – Łukasz i Wioletta B.
29.10.83 – Krzysztof i Elwira K.
29.10.94 – Leszek i Lucyna B.
29.10.11 – Grzegorz i Sylwia G.
29.10.11 – Marcin i Jadwiga A.
30.10.82 – Wacław i Maria B.
30.10.99 – Maciej i Agnieszka K.
30.10.04 – Bartosz i Małgorzata D.

w rocznicę śmierci:
26.10.83 – Michał Metyk
27.10.83 - Józef Stasiak
30.10.83 - Marian Leśniowski
31.10.86 - Olga Paszko
29.10.97 - Władysław Chamik
28.10.00 - Stanisław Kołodziejczyk
29.10.01 - Jan Rebuś
30.10.03 - Eugeniusz Król
30.10.07 - Katarzyna Gliniana
28.10.08 - Aurelia Łoza
26.10.11 - Edward Baraniecki
28.10.13 - Aniela Plęs
27.10.14 - Anna Makar
27.10.14 - Janina Korzeń
31.10.14 - Janina Falkowska
Zapowiedzi przedślubne
Paweł Waldemar BRUD

s. Jana i Lucyny
zam. Chałupki
Marzena Anna KLUZ
c. Marka i Ewy
zam. Handzlówka
Łukasz JÓŹWIAK

zam. Sosnowiec
Anna Maria MARCIŃSKA
zam. Jarosław, os. Słoneczne

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś w całym Kościele polskim jest liczenie wiernych przed
świątyniami.
2. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone
z Koronką.
3. W niedzielę (1 XI) Uroczystość Wszystkich Świętych.
W naszym kościele wszystkie
Msze św. są w porządku niedzielnym za wyjątkiem Mszy
św. o godz. 16.00, której nie
będzie. Natomiast Msze św.
z procesją na Nowym i Starym
Cmentarzu będą o godz. 14.00.
Wypominki będą o godz. 17.00.
Przed uroczystością Wszystkich
Świętych pamiętamy o uporządkowaniu grobów zarówno
rodzinnych jak i tych całkowicie
zapomnianych.
4. Odwiedzając cmentarz zwróćmy uwagę na godne zachowanie
dzieci i młodzieży.
5. Starajmy się też wesprzeć kwesty na rzecz odnowy nagrobków
na naszych cmentarzach.
6. W najbliższych dniach pamiętajmy w modlitwach m.in.
o pierwszym proboszczu naszej
parafii ks. Antonim Ślusarczyku,
oraz o zmarłych wikariuszach
z naszej parafii: ks. Mariuszu Miśko
i ks. Piotrze Lechowiczu. Szczególne zobowiązanie modlitewne
mamy wobec fundatorów placu kościelnego czyli zmarłych
z Rodziny: Pryjmów i Bauerów,
których groby znajdują się na
cmentarzu w Muninie.
7. W miesiącu listopadzie można
zyskać liczne odpusty i ofiarować je za zmarłych. Szczegóły
w gazetce. Pamiętajmy, że najcenniejszą modlitwą za zmarłych
jest Msza św. w ich intencji.
Godne zauważenia i pochwały
jest zamawianie Mszy św. od
sąsiadów lub rodziny przy okazji
pogrzebu.

Niedziela 25 X

8. Spotkania Klubu Seniora zostały przeniesione z poniedziałku
na wtorek na godz. 15.00.
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. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe do soboty włącznie są o godz. 17.30, w środy
o 17.15. W piątek prosimy dzieci o przyjście na nabożeństwo
z planszami do naklejania obrazków.
11. Dyżur do sprzątania kościoła
26 X 15 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 1
m. 10-19 oraz 31 X 15 (sobota
rano) Os. Kombatantów bl. 2
m. 1-15.
12. Za tydzień w niedzielę
(1 XI) nabożeństwo wypominkowe będzie o godz. 17.00. Natomiast zmiana tajemnic różańcowych będzie 8 listopada i od
tej niedzieli raz w miesiącu przy
okazji zmiany tajemnic będzie
zawsze półgodzinny wykład na
temat Pisma Świętego.
13. Ojciec Święty Franciszek
przypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą,
a uczestnictwo w życiu politycznym jest obowiązkiem moralnym”. A zatem każdy obywatel
- wierzący w szczególności - ma
prawo i obowiązek uczestniczenia w dzisiejszych wyborach
parlamentarnych.
Zachęcamy więc każdego z wiernych do głosowania w zgodzie
z własnym sumieniem, wrażliwym na dobro wspólne i stojącym na straży życia każdego
człowieka i na straży rodziny.

Tenis stołowy

8:00
9:30

+ Michał Florek (25).

11:00

Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Zofii w 75 roczn.
urodzin.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Arkadiusz Cielęcy w 2 roczn.
śmierci.

18:00

+ Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (25).

7:00

1) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (26).
2) ++ Czesław, Aniela.

18:00

1) + Michał Florek (26).
2) + Jan Rebuś w 14 roczn. śmierci.

7:00

1) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (27).
2) ++ Za zmarłych Rodziców: Annę
i Michała Makar.

18:00

1) + Michał Florek (27).
2) ++ Stanisław w 15 roczn. śmierci
i zmarli jego Rodzice: Józefa i Jan.

7:00

1) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (28).
2) ++ Józef, Emilia, Zofia, Franciszek.

18:00

1) + Michał Florek (28).
2) ++ W 15 roczn. śmierci Stanisława, oraz Rodziców: Józefy i Jana.

7:00

1) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (29).
2) ++ Władysław w 18 roczn.
śmierci, oraz zmarli Rodzice
z obu stron.

18:00

1) + Michał Florek (29).
2) Dziękczynna w 4 roczn. ślubu Sylwii i Grzegorza z prośbą
o Boże błogosł. i potrzebne łaski.

7:00

1) + Michał Florek (30 - koniec
greg.).
2) + Siostra Maria Albina od MB
Częstochowskiej (30 - koniec
greg.).

18:00

1) W int. dusz czyśćcowych - int.
Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym.
2) ++ W 8 roczn. śmierci Katarzyna,
Zygmunt, Mieczysław.

7:00

++ Zmarli z Rodziny: Szyler, Pieszko, Moneke.

18:00

1) ++ Helena, Wiktor, Antonina,
Józef w kolejną roczn. śmierci.
2) O Boże błogosł. dla Aleksandry
i Piotra Więcek.

8:00

+ Cecylia Kopczacka w 8 roczn.
śmierci.

9:30

++ Józef Kubiak, Ryszard Rakoczy.

11:00

++ Władysław Niedzielski, za zmarłych z Rodzin: Niedzielskich, Kiełt,
Jędrzejczak, Osiniak.

12:15

+ Lucjan Zarzeczny (począt.
greg.).

Poniedziałek 26 X

Wtorek 27 X

Środa 28 X

Czwartek 29 X

Piątek 30 X

Sobota 31 X

II liga

MLKS Nurt I Przemyśl - PKS Kolping II Jarosław 4 : 6

Niedziela 1 XI

Punkty: K. Dziukiewicz - 2,5, Ł. Adamski - 2,5, K. Zieliński - 0,5, H. Żołyniak - 0,5.

III liga
Koszty Parafii od stycznia
do października 2015
PKS Kolping III Jarosław
- KTS GOSiR I Krościenko Wyżne 10 : 8
* gaz - 41 533,46 zł
Punkty: G. Cukierda - 4, J. Kuźmicz - 3, M. Mroczka - 2, A. Suchy - 1.
* prąd - 14 909,74 zł
* woda + ścieki - 4 684,70 zł KS Pegaz II Łańcut - PKS Kolping III Jarosław 5 : 10
Punkty: J. Kuźmicz - 3,5, G. Cukierda - 3, A. Rejterowski - 1,5, M. Mroczka - 1,
Razem - 61 127,90 zł
K. Pierzycki - 1.

++ Aniela i Stanisław Metyk
i Janusz Kłapa w roczn. śmierci.

16:00

Nie ma Mszy św.

18:00

+ Wiesław Jan Lipczyński (począt.
greg.).

