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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

I CZYTANIE: Am 6,1a.4-7

    Michał - w Polsce
znany szczególnie jako
patron literackiej posta
ci, Michała Wołodyjowskiego, szanującego
archanioła za męstwo
i waleczność. To właśnie
Michał prowadzi w Apokalipsie św. Jana anioły do zwycięskiej walki
z szatanem i jego wojskami.
W Starym Testamencie
jest wodzem Izraela i stale mu
towarzyszy. Jako książę aniołów
został obdarzony przez Boga zaufaniem oraz kluczami do nieba.
Z jednaj strony stanowi istotę
uosabiającą sprawiedliwy sąd,
a z drugiej - łaskę i litość. Zapewne
dlatego w tradycji pojmowano
go jako anioła wstawiającego
się za ludźmi u Pana oraz stróża

REFREN PSALMU: Chwal, duszo
moja, Pana, Stwórcę swego.  

wezgłowia umierających, patrona
kaplic cmentarnych.
   Gabriel - w Księdze Daniela nosi
lniane szaty, ma twarz podobną
do blasku błyskawicy i objaśnia
prorokowi wizje. To on obwieścił
Zachariaszowi narodziny Chrystusa. Uważany jest za szczególnego
opiekuna Świętej Rodziny. W islamie miał być posłany do Mahome

ta. Spełnia rolę posłańca
przekazującego ludziom
polecenia od Boga.
   Rafał - to opiekun
podróżnych i typowy
anioł stróż. Pod ludzką
postacią Azariasza towarzyszył Tobiaszowi
jako przewodnik w drodze z Niniwy do Raga
w Medii. To on uratował go przed wielką rybą w rzece Tygrys i powiedział, co ma z nią czynić.
W Ekbatanie kazał Tobiaszowi
ożenić się z Sarą. Po powrocie
z podróży polecił mu, by oślepłemu ojcu pomazał oczy żółcią ryby
i ten odzyskał wzrok. Po ujawnieniu swojej tożsamości nakazał obu
uwielbiać Boga.

Październik Miesiącem Różańca
Różaniec
z Ojcem Świętym
w Heluszu
w każdą niedzielę
października
o godz. 15.00
przy Grocie Matki
Bożej Fatimskiej

Lekkomyślność bogaczy

II CZYTANIE: 1 Tm 6,11-16

Zachować przykazanie nieskalane
aż do przyjścia Chrystusa

EWANGELIA: Łk 16,19-31

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

J

ezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek
bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień
świetnie się bawił. U bramy jego
pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął
on nasycić się odpadkami ze
stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł
także bogacz i został pogrzebany.
Gdy w Otchłani, pogrążony
w mękach, podniósł oczy, ujrzał
z daleka Abrahama i Łazarza
na jego łonie. I zawołał: »Ojcze
Abrahamie, ulituj się nade mną
i poślij Łazarza; niech koniec
swego palca umoczy w wodzie
i ochłodzi mój język, bo strasznie
cierpię w tym płomieniu«. Lecz
Abraham odrzekł: »Wspomnij,
synu, że za życia otrzymałeś
swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje
pociechy, a ty męki cierpisz...
...»Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«...
...»Jeśli Mojżesza i Proroków nie
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”.

2 października
Pielgrzymka pracowników
Służby Zdrowia Archidiecezji
Przemyskiej

W piątek (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, gdzie Różaniec będzie prowadził ks. Prałat.

STRACHOCINA

16 X g. 10.00
Dzień Skupienia Kręgów
Domowego Kościoła

HELUSZ
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Mamy nowego błogosławionego

    John Henry Newman (18011890) był początkowo anglikańskim wikarym, jednym
z animatorów reformy kościoła anglikańskiego. W 1845 r.
w wieku 44 lat przeszedł na
katolicyzm. Założył w Anglii
pierwsze Oratorium św. Filipa
Nereusza - Kongregację księży
oraz laików zaangażowanych
w działalność charytatywną.
    Wspólnota tworząca oratorium ma autonomię (nie podlega
władzy zakonnej) i odpowiada
bezpośrednio przed papieżem.
W Anglii przyczyniła się do odrodzenia katolicyzmu w drugiej
połowie XIX w. i ma duże zasługi
w upowszechnieniu oświaty
wśród katolików - wówczas
obywateli drugiej kategorii. Sam
Newman był wszechstronnie
utalentowanym intelektualistą,
człowiekiem idącym w życiu za
głosem sumienia, który do Boga
miał głęboko osobisty stosunek.
    Newman był twórcą i pierwszym rektorem renomowanej
uczelni w Dublinie - University
College i jej pierwszym rektorem. W 1879 r. z rąk papieża

Leona XIII otrzymał kapelusz
kardynalski. Przez anglikanów
był niesprawiedliwie oskarżany
o to, że był w ich kościele „czarną
owcą”. Był obiektem ostracyzmu
i ciągano go po sądach.
   Jan Paweł II w 1991 r. przyznał
mu tytuł Sługi Bożego. Mówił
o nim także w czasie swojej
wizyty duszpasterskiej w Anglii
w 1982 r. Nazwał go wówczas
„pielgrzymem prawdy”.
   Benedykt XVI wyniósł go na
ołtarze 19 września w Birmingham, w ostatnim dniu swej apostolskiej pielgrzymki do Wielkiej
Brytanii.
   - Newman żył w zgodzie
z sumieniem w taki sposób, że
zawsze był otwarty na Boga
i nigdy nie wpadł w pułapkę indywidualizmu. Dylemat życia we
współczesnym świecie polega na
tym, że jako istoty ludzkie mamy
wolność osobistą i wolność filozofowania, ale popełniamy błąd
sądząc, że ta wolność związana
jest z wyzwoleniem się od Boga
i tradycji - powiedział o nim we
wcześniejszym wywiadzie dla
PAP Austin Ivereigh - koordyna-

tor portalu CatholicVoices.
   - Życie Johna Henry’ego Newmana pokazuje, że można być
wolnym, można żyć w zgodzie
z własnym sumieniem i nie jest
to sprzeczne z poszukiwaniem
prawdy w wierze i dążeniem
do zbliżenia z Bogiem. Nie
ma sprzeczności między wiarą
a rozumem, ani poszukiwaniem
Boga i poszukiwaniem prawdy
- dodał.
    Benedykt XVI, który sam
jest wybitnym teologiem, przy
różnych okazjach przyznawał, iż
myśl kardynała Newmana miała
na niego duży wpływ. Bliski jest
mu ideał oświaty wyznawany
przez Newmana, w którym widzi
dużą rolę dla szkół katolickich.

W rozwoju katolickiej oświaty opartej na ideach Newmana
widzi Benedykt XVI warunek
i szansę na to, by kościół mógł
uczestniczyć w życiu społecznym
i najważniejszych publicznych
debatach.
    W swoich wcześniejszych
homiliach papież stanowczo
występował przeciwko temu, co
nazywa „prywatyzacją religii”,
sprowadzaniem jej do jednej
z wielu opinii i spychaniem na
margines życia społecznego.
Wskazywał też na inne dziedzictwo Newmana - uwypuklenie
tego, że wiara i rozum są sobie
wzajemnie potrzebne, ponieważ
pozostawione same sobie są podatne na wypaczenia.           PAP

Poświęcenie tablicy prześladowanych przez UB

   18 września br. na budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Jarosławiu
została poświęcona przez ks. Prałata A. Surowca tablica dla upamiętnienia ofiar represji Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w latach
1944-1956.
   Ponad 50 lat temu - wówczas pod adresem Sienkiewicza 8 - m.in.
żołnierze Armii Krajowej byli poddawani przez funkcjonariuszy UB
okrutnym przesłuchaniom, osadzani w więzieniach, zsyłani do sowieckich łagrów. W tym roku mija 19 lat od odsłonięcia pierwszej tablica
upamiętniającej wszystkich, którzy tam cierpieli i zginęli. Ze względu
na jej nieczytelność, 18 września br. uroczyście odsłonięto nową.

W oczekiwaniu na beatyfikację zbliża się kolejny Dzień Papieski

Chrystus Królem
2 października

Wspomnienie św. Aniołów Stróżów

   Dobrze jest mieć kogoś bliskiego.
Dlatego Bóg dał każdemu człowiekowi, od narodzenia aż do śmierci,
nieodłącznego towarzysza - Anioła
Stróża. Ten niezwykły przyjaciel
i opiekun nieustannie troszczy
się nie tylko o ludzką duszę, ale
także ciało. Choć przeważnie nie

zdajemy sobie z tego sprawy, Anioł
Stróż oddala od nas niebezpieczeństwa i ostrzega nas przed złym. Ile
to razy o włos tylko uniknęliśmy
nieszczęścia, wypadku?
    Ale przez brak świadomości nie
zawsze okazujemy wdzięczność
naszemu Aniołowi Stróżowi,
zwłaszcza gdy przestajemy być
dziećmi. A on stale jest przy nas,
bez względu na wiek i pochodzenie, i martwi się, gdy grzeszymy,
zaś nasze dobre uczynki bardzo
go radują. Człowiek posiada wolną wolę, dlatego zdarza się, że
mimo opieki Anioła Stróża błądzi
i grzeszy. Możemy sobie tylko
wyobrażać, jakie smutne musi
być dla Anioła Stróża potępienie
człowieka po śmierci! Tak samo,
jak wszystkie nasze grzechy popełniane na co dzień. Nie sprawiajmy
więc przykrości naszym Aniołom
Stróżom, bo nie zasłużyli sobie
na to!

Pielgrzymka Młodzieży
do Bazyliki Archikatedralnej



Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
środa 15.00),
historia: Ryszard Polkowski (codziennie od 15.00),
język polski, matematyka: Agnieszka Jusięga (środa 15.00-16.00),
język polski, logopedia: Monika Noworol (środa 15.00-17.30),
zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Radca prawny:
Maria Drabik - 28 IX, 26 X, 30 XI - godz. 16.30.
Tomasz Oronowicz - 4 X, 6 XII - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
27 IX
Sekcja
kulinarna

Wtorek
28 IX

Środa
29 IX

Czwartek
30 IX

W. Śmiech

L. Puchyr

M. Potoczny

Piątek
1 X
Ł. Rzepa

7 października godz. 19.00
Zebranie nauczycieli i instruktorów sekcji
Krąg św. Piotra i Duszpasterz
zapraszają na

Filmowy Klub
Dyskusyjny
z projekcją filmu

„Podaj dalej”

W niedzielę - 10 października 2010 - Pielgrzymka Młodzieży do
Bazyliki Archikatedralnej inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej
29.IX. godz. 18:45
i z okazji Dnia Papieskiego. Hasło Dnia Papieskiego: Jan Paweł II
- Odwaga Świętości.
KCK
Podczas Pielgrzymki nastąpi także uroczyste otwarcie duchowej drogi
wstęp wolny
w kierunku Madrytu, gdzie odbędą się Światowe Dni Młodych (11-21
sierpnia 2011). Do udziału w Pielgrzymce zapraszamy także młodzież
ze szkół archidiecezji przemyskiej, które noszą imię Jana Pawła II (ze
Sztandarem szkoły). Dekanalnego duszpasterza młodzieży prosimy, Strzelectwo sportowe
aby wyznaczył osobę, która przywiezie świecę i w imieniu dekanatu
uczestniczyć będzie w obrzędzie przyjęcia Światła (osoby te zgłaszają
się do zakrystii katedralnej o godz. 11.00). Bardzo prosimy duszpasterzy,
nauczycieli i wychowawców o towarzyszenie młodzieży w tym ważnym
wydarzeniu wiary.
   W dniach 17-19 września 2010 r. na strzelnicy znajdującej się 250 m
pod powierzchnią ziemi, TKKF „Promień” w Bochni przeprowadziło
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI
IV Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej. Wśród
10.00 - Zawiązanie wspólnoty i godzina świadectwa
kilkudziesięciu zawodniczek i zawodników z całej Polski znalazła się
                                                                        (Zamek Kazimierzowski) seniorka PKS Kolping-Jarosław Małgorzata Szymczycha, która po dwu
11.15 - Procesja z Krzyżem Spotkań Młodych AP do Archikatedry 40. strzałowych seriach zajęła wysokie trzecie miejsce.
11.30 - EUCHARYSTIA z obrzędem przyjęcia Światła i misji...
          - przewodniczy Ks. bp Marian Rojek

Sukces naszej zawodniczki

Diakonia muzyczna
Zapraszamy młodych (począwszy od gimnazjum) do posługi w Diakonii Muzycznej działającej przy Duszpasterstwie Młodzieży, która
animuje ważne wydarzenia wiary. Pierwsze, po wakacjach, warsztaty formacyjno-muzyczne odbędą się w dniach 8-10 października
2010 r. w Przemyślu. Podczas warsztatów zostanie przygotowany
m. in. repertuar pieśni, którymi modlić się będziemy w czasie Pielgrzymki Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej inaugurującej nowy
rok pracy formacyjnej i z okazji Dnia Papieskiego (niedziela - 10
października 2010 roku). Zgłoszenia uczestników - do 30 września
- należy kierować na adres: diakmuz@diakmuz.pl; tel. kom.: 606 153
431; informacje: www.diakmuz.pl; Duszpasterzy i katechetów prosimy
o zainteresowanie młodych posługą w Diakonii Muzycznej.
Na zdjęciu: Sędzia Jerzy Madej dekoruje Małgosię.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 26 IX 10 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, S. Kanclerz, A. Kasjan,
E. Ptasiński, S. Sadowski, K.
Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - B. Pajda, R. Rusinkiewicz, M. Siry, A. Sopel,
S. Strójwąs, A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak,
M. Łakomski.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny
Niedziela 3 X 10 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

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

Ogłoszenia parafialne
1. ������������������������
Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Bożego
Miłosierdzia.
2. �����������������������������
W piątek (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, gdzie Różaniec
będzie prowadził ks. Prałat. Ten
wyjazd można połączyć z czasem
na rodzinny wypoczynek.
3. �������������������������������
W środę o godz. 17.00 odbędzie
się spotkanie rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych połączone
z rozdaniem dzieciom – różańców.

Obecność jest obowiązkowa.
4. ����������������������������
Krąg św. Piotra z duszpasterzem zapraszają 29 września
(środa) na godz. 18.45 do KCK
na Dyskusyjny Klub Filmowy
połączony z projekcją filmu „Podaj dalej”.
5. ����������������������������
W tym tygodniu wypada pierwszy piątek i sobota miesiąca.
W piątek rano odwiedziny u chorych, po południu spowiedź od
godz. 16.00. W pierwszą sobotę
na nabożeństwie wieczornym
błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
6. �����������������������������
Za tydzień składka na Seminarium Duchowne w Przemyślu.
7. ���������������������������
Za tydzień zmiana Tajemnic
Różańcowych o godz. 17.00,
a dla Róż dziecięcych i młodzieżowych po Mszy św. o godz.
11.00. Będzie też zebranie Koła
Misyjnego.
8. ��������������������������������
Dyżur do sprzątania kościoła 27
IX (poniedziałek wieczorem) os.
Słoneczne bl. 5 m. 16- 30 oraz 2
X 10 (sobota rano) os. Słoneczne
bl. 5 m. 31 – 45.
9.�������������������������������
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary
na Pomnik Jana Pawła II, Drogę
Krzyżową w Heluszu i na nagłośnienie. Spłata nagłośnienia jest
aktualnie największym naszym
problemem.

Zbieramy kamień na Golgotę

9:30

++ Z Rodziny Kluk: Tadeusz
w 6 roczn. śmierci, Anna,
Szczepan, Jan, Józef.

11:00

O błogosł. Boże dla Marii Łuc
z okazji 80 roczn. urodzin - od
Rodziny.

12:15

+ Michał Hamelusz w 2
roczn. śmierci.

16:00

+ Krzysztof Blok o łaskę życia
wiecznego - od sąsiadów.

18:00

Za parafian.
Poniedziałek 27 IX

7:00
18:00

1) O zdrowie i błogosł. Boże
dla Anny Spiradek w 90
roczn. urodzin.
2) + Michał.
Wtorek 28 IX

7:00
18:00

+ Zygmunt w 5 roczn. śmierci.

7:00

1) ++ Michał, Anna Maciałek.
2) + Danuta Jurczak w 15
roczn. śmierci.

18:00

1) O zdrowie i Boże błogosł.
dla Michała.
2) ++ Lucyna, Helena, Stanisław.

Środa 29 IX

Czwartek 30 IX
7:00
18:00

1) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) + Bogumiła Kupczakiewicz
(int. Kręgu św. Wojciecha).
Piątek 1 X

18:00

1) + Henryk Kondracki (począt. greg.).
2) + Janina Baster (począt.
greg.).

7:00

+ Danuta Zborowska w 2
roczn. śmierci.

18:00

1) + Henryk (2).
2) + Janina (2).

Sobota 2 X

za sprzątanie kościoła:

18.09.2010 r. os. Słoneczne bl.
4 m. 76-85. Sprzątali: Nikt nie
przyszedł. Ofiara: Bełz, Kamińska, Polańska, Kondycka, Uderkiewicz. Razem - 90 zł na środki
czystości i kwiaty.

Niedziela 3 X

Potrzebny jest kamień
i potrzebna pomoc fizyczna.

Polecamy w modlitwach
20.09.2010 r. os. Słoneczne bl.
4 m. 86-95. Sprzątali: J. Puk, Ja- w rocznicę ślubu:
niec, Telichowska. Razem - 30 zł
26.09.87 – Władysław i Teresa F.
na środki czystości i kwiaty.

E. Sokołowski (droga krzyżowa + pomnik + nagłośnienie);  
G. i M. Olszańscy (pomnik +
nagłośnienie); Sajdutka (nagłośnienie). Razem 350 zł.

+ Władysław.

7:00

D z i ę k u j e m y ...

Dziękujemy za dodatkowe ofiary
na Drogę Krzyżową, pomnik Jana
Pawła II i nagłośnienie:

Niedziela 26 IX
8:00

26.09.98 – Robert i Renata K.
27.09.97 – Witold i Beata K.
27.09.03 – Waldemar i Magdalena W.
28.09.02 – Krzysztof i Katarzyna P.
30.09.06 – Łukasz i Ewa D.
01.10.88 – Rafał i Beata G.

w rocznicę śmierci:
26.09.86 – Zofia Stanisławczyk
30.09.88 – Agata Cenar
27.09.91 – Józef Szandrowicz

29.09.95 – Danuta Jurczak
29.09.98 – Janina Gągola
26.09.99 – Maria Marszał
27.09.99 – Aniela Szołek
26.09.02 – Eugeniusz Wiglusz
27.09.04 – Tadeusz Kluk
27.09.05 – Jerzy Kuźma
28.09.05 – Zygmunt Dominiak
28.09.06 – Marianna Rusinek
26.09.08 – Michał Hamelusz
29.09.08 – Marian Górski
02.10.86 – Józef Kisiel
01.10.88 – Zofia Baster

8:00

+ Henryk (3).

9:30

+ Janina (3).

11:00

O błogosł. Boże, zdrowie,
dary i łaski Ducha Św. w 50
roczn. sakramentu małżeństwa Józefy i Stanisława
Pietluch wraz z dziękczynieniem Bogu.

12:15

+ Krzysztof Blok o łaskę
zbawienia i radość wieczną
- od sąsiadów.

16:00

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla całej Rodziny.

18:00

Za parafian.

W minionym tygodniu ...

Odeszły do Pana:

Bogumiła KUPCZAKIEWICZ
Maria DOMINIKÓW

