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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

V Dzień
Solidarności
z Kościołem
Prześladowanym

I CZYTANIE: 2 Mch 7,1-2.9-14

Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

REFREN PSALMU: Gdy zmartwychwstanę, będę widział
Boga.

Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy
Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski.
Dopiero I wojna światowa
dała ojczyźnie szansę na walkę
o niepodległość. 11 listopada
1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała wolność.
Właśnie dlatego obchodzimy
Dzień Niepodległości.
Tematem tegorocznego Dnia
Solidarności jest NIGERIA,
kraj w którym w ostatnich latach kilkanaście tysięcy chrześcijan przelało krew za Chrystusa, a wiele świątyń zostało
zburzonych. Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym każdego roku jest zachętą
do modlitwy za cierpiących
i prześladowanych chrześcijan,
których liczba na całym świecie przekroczyła już 100 mln.
Dzień ten jest także prośbą
o dar materialny dla wspólnot
chrześcijańskich, które w wyniku prześladowań nie tylko
cierpią biedę, ale także potrzebują odbudowy szkół, szpitali
i świątyń.

Msze św.
gregoriańskie
Msze gregoriańskie wywodzą
swoją nazwę od imienia papieża
Grzegorza Wielkiego (540-604;
papież od 590). Są związane
z wydarzeniem, które miało
miejsce z jego inspiracji. Grzegorz przed swoim wyborem
na papieża był przełożonym
założonego przez siebie w 575
roku klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. W IV Księdze

Odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości było procesem
stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11
listopada 1918 po kapitulacji
Niemiec na froncie zachodnim
zakończyła się I wojna światowa.

Dzień odzyskania przez Polskę
niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną
władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek
Piłsudski w tym dniu został
Naczelnym Dowódcą Wojsk
Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą
Żołnierską 11 listopada 1918
r. wojska niemieckie zaczęły
wycofywać się z Królestwa
Polskiego. W nocy żołnierze
rozbroili niemiecki garnizon,
który stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12.11.1918
Rada Regencyjna powierzyła
Piłsudskiemu misję tworzenia
rządu.

II CZYTANIE: 2 Tes 2,16-3,5

Trwać w dobrych czynach i szerzyć
Ewangelię

EWANGELIA: Łk 20,27-38

Uduchowione życie zmartwychwstałych

...„Dzieci tego świata żenią się
i za mąż wychodzą. Lecz ci,
którzy uznani są za godnych
udziału w świecie przyszłym
i w powstaniu z martwych, ani
się żenić nie będą, ani za mąż
wychodzić. Już bowiem umrzeć
nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc
uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to
i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie
jest mowa o krzaku, gdy Pana
nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«.
Bóg nie jest Bogiem umarłych,
lecz żywych; wszyscy bowiem
dla Niego żyją”.

12. 11. g. 12.00

Spotkanie z p. Krzysztofem
Wolskim, Sekretarzem
Naczelnym ZCDK
w Krakowie oraz otwarcie
Kolpingowskiego Klubu Seniora

20. 11. g. 12.00

Spotkanie z p. Magdaleną
Szczudło z Krakowa w sprawie
działania KKS

Dialogów Grzegorz stwierdza,
że ofiara Mszy św. pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci i jako przykład
podaje doświadczenie z życia
swojego klasztoru. Po śmierci
jednego z mnichów imieniem
Justus, w jego celi znaleziono
trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało się regule
życia zakonnego, przewidującej
wspólne korzystanie z dóbr materialnych. Grzegorz, aby pomóc zmarłemu oczyścić się po
śmierci z powyższego grzechu,

polecił odprawienie za niego
trzydziestu Mszy św. - każdego dnia jednej. Po trzydziestu
dniach zmarły Justus ukazał
się w nocy jednemu z braci,
Kopiozjuszowi, mówiąc, że
został uwolniony od wszelkiej
kary. Kopiozjusz nic nie wiedział o odprawianych Mszach
św. i gdy później ujawnił treść
swojego widzenia, pozostali
współbracia doszli do wniosku,
że nastąpiło ono w trzydziedokończenie na str. 2

27. 11. g. 12.00

Spotkanie z p. Marianną Król
z Krakowa nt. rozwoju KKS

20-24. 11.

Rekolekcje parafialne

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

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

Msze św. gregoriańskie
dokończenie na str. 1

Nowy wartościowy film

stym dniu, kiedy odprawiano Wielce Czcigodny Księże
Msze św. za Justusa. Uznano Proboszczu,
to za znak, że Msze św. odniosły oczekiwany skutek. dziękuję serdecznie za włączenie się w propagowanie
Pod wpływem autorytetu filmu „Cristiada” i wszelką
Grzegorza - także jako biskupa okazaną pomoc. Film ten
Rzymu - zwyczaj odprawiania wciąż stanowi dobre narzętrzydziestu Mszy św. za osobę dzie ewangelizacji podczas
zmarłą zyskiwał swoje miejsce pokazów, które odbywają się
w praktyce religijnej Wieczne- w całej Polsce. Do takich form
go Miasta.
ewangelizacji zachęca Ojciec
Święty Franciszek, który spoIstnieją szczegółowe regulacje tkał się niedawno z Eduardem
kościelne dotyczące Mszy Verasteguim, odtwórcą roli bł.
gregoriańskich. Określają one Anacleta Gonzaleza Floresa
liczbę Mszy św. na trzydzieści w „Cristiadzie”. Film ten w tym
odprawianych w trybie cią- miesiącu ukazał się na DVD
głym. Wyjątkami od tej reguły i Blu-Ray wraz z biografią i momogą być nieprzewidziane dlitwami do bł. Jose Sancheza
przeszkody, takie jak np. choro- del Rio. Specjalnie dla parafii
ba kapłana lub celebracja (po- i szkół przygotowaliśmy też
grzeb, ślub), której odprawie- licencje na pokazy wraz z katenie jest danego dnia konieczne. chezami dla dzieci, młodzieży
W takich wypadkach cykl i dorosłych. Oferta jest doMszy gregoriańskich zachowu- stępna na stronie internetowej
je wartość, jaką Kościół z nimi www.cristiada.pl lub www.
łączy. W wypadku podobnych sklep.ftfilms.org.
przeszkód cały cykl przesuwa
się o ilość dni, których brakuje Podobnie jak w przypadku
do pełnej liczby trzydziestu „Cristiady”, której producen(por. Deklaracja Kongregacji tem jest Pablo Jose Barroso,
Soboru z 24.02.1967). Ponadto zwracam się o wsparcie prookreśla się jednoznacznie, że mocyjne następnego jego filMsze gregoriańskie mogą być mu - „Największego z cudów”,
odprawiane za jednego tylko przez ogłoszenie i wywieszezmarłego, nigdy zaś zbiorowo nie plakatów.
za kilku zmarłych. Wskazuje
się także, że nie jest konieczne, „Największy z cudów” to
aby podobne Msze św. były współczesna opowieść, pełna
odprawiane zawsze przez tego nadziei, inspiracji i wiary,
samego kapłana lub przy tym z aniołami i demonami w tle,
samym ołtarzu (kościele). która będzie mieć premierę
Ważna jest ciągłość dni; same w sieci kin Helios i Multikin
natomiast Msze św. mogą 8 listopada. Skupia się ona
być sprawowane przez wielu na życiu trzech bohaterów
księży i w wielu miejscach. znajdujących się w trudnej
I jeszcze jedno: dwie Msze sytuacji. Ich losy krzyżują się,
gregoriańskie tego samego kiedy wiedzeni przez anioły
cyklu nie mogą zostać odpra- udają się do kościoła, nie
wione jednego dnia; muszą to zdając sobie sprawy, że to już
być dni po sobie następujące.

na zawsze odmieni ich życie.
Z ich pomocą staną się świadkami prawdziwego cudu. Znajdą się w samym środku walki
dobra ze złem i zwycięstwa
wiary, które unaocznia się
podczas każdej Mszy Świętej.
Film powstał na podstawie objawień, m.in. świętej Faustyny
Kowalskiej.
- Jakże potężny dar otrzymaliśmy w Eucharystii! Aż trudno
sobie wyobrazić, że stała się
ona tematem filmu 3D i 2D.
A jednak! „Największy z cudów” skupia uwagę widza
na Mszy Świętej przez artystyczne ukazanie tego, w co
my, katolicy, wierzymy, że ma
miejsce, ale jako że jesteśmy
ludźmi, nie potrafimy ogarnąć
tego zmysłami. Film powinien
skłaniać nas do pełniejszego
i bardziej regularnego udziału
we Mszy Świętej - wspaniałym

Bożym darze dla Kościoła
i całej ludzkości. Za sposób,
w jaki film ukazuje naszych
aniołów stróżów i to, jak nam
pomagają, zanosząc nasze
prośby i ofiary do Niebios,
obraz ma moje pełne poparcie
- powiedział Jego Ekscelencja David L. Ricken, biskup
diecezji Green Bay, w stanie
Wisconsin (USA).
Film jest doskonałym uzupełnieniem edukacji na lekcjach
religii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dodatkowym
atutem obrazu są specjalne
konkursy: plastyczny i literacki, przygotowane dla uczniów
tych szkół. Do wygrania m.in.
laptopy, kamery i aparaty fotograficzne. Szczegóły na www.
najwiekszyzcudow.pl.

Zwiastun filmu można obejrzeć na stronie www.najwiekszyzcudow.pl

Z Kręgami Domowego Kościoła ciągle wiążemy duże nadzieje. Umocnieni w Heluszu zamierzają być inicjatorami i aktywnymi animatorami życia liturgicznego
w parafii.

Chrystus Królem

Tenis stołowy

Świetlica „U KOLPINGA”

Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - KST Energa-Manekin Toruń 3 : 1
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Evgueni Chtchetinine - 1, Vitali Nekhviadovich - 1.

Wang Zeng Yi został uroczyście powitany i uhonorowany
w Jarosławiu za zdobycie złotego medalu mistrzostw Europy
w grze podwójnej. Wydarzenie
odbyło się przed meczem Kolpinga Frac z Energą-Manekinem Toruń.
Reprezentant Polski otrzymał
statuetkę i nagrody z rąk burmistrza Jarosławia Andrzeja
Wyczawskiego oraz wiceburmistrza ds. społecznych Bogdana Wołoszyna. W uroczystości
wziął udział również prezes klubu ks. prałat Andrzej Surowiec.
Za wywalczenie brązowego
medalu w turnieju drużynowym
uhonorowany został Białorusin
Jewgienij Szczetinin.
„Odczytywaniu naszych wy-
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ników towarzyszyły wielkie
brawa publiczności. Burmistrz
oprócz gratulacji powiedział,
że dzięki temu medalowi miasto staje się popularne, a tenis
stołowy będzie trenować coraz
więcej dzieci i młodzieży. To
było bardzo miłe powitanie.
Gram w polskich klubach już
13 lat i nigdzie nie czułem się
tak dobrze, jak w Jarosławiu!
Tutaj traktują mnie poważnie” powiedział Wang Zeng Yi.
Obaj gracze odwdzięczyli się
jarosławskim kibicom zwyciężając po pojedynku. Całe
spotkanie gospodarze wygrali
3:1, sięgając po trzy punkty do
tabeli Wschodzący Białystok
Superligi.

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.

Seniorzy wśród aktywnych

Kurs komputerowy wśród seniorów (60+) do końca cieszył się dużą popularnością.
Dało to początek innym inicjatywom.

Superliga
ASTS Olimpia-Unia Grudziądz - PKS Kolping Frac Jarosław

1:3

Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Evgueni Chtchetinine - 1.

Olimpia-Unia Grudziądz straciła miano niepokonanej drużyny we Wschodzący Białystok
Superlidze. W rozegranym
awansem meczu 6. kolejki
mistrz Polski w niespełna 90
minut uległ we własnej hali
Kolpingowi Frac Jarosław 1:3.
Gości po czwarte zwycięstwo
w sezonie poprowadził duet
Wang-Szczetinin.
Niezwykle cenne trzy punkty
pozwoliły Kolpingowi umocnić się w najlepszej trójce
drużyn w tabeli rozgrywek (11
pkt). O ich zdobycie zadbali

rewelacyjny Wang Zeng Yi
i solidny Jewgienij Szczetinin,
którzy w ubiegłym miesiącu wywalczyli w austriackim
Schwechat medale mistrzostw
Europy. Reprezentant Polski
w sobotę był nie do zatrzymania. Najpierw pokonał Tomi- Na życzenie członków Klubu Seniora zaprosiliśmy pana dra Huberta Żaka i panią
slava Kolarka 3:1, a następ- dr Marię Węglarz. Spotkania były i ciekawe i owocne.
nie przypieczętował wygraną
zespołu, pewnie zwyciężając
Patryka Chojnowskiego 3:0.
Białorusin w pierwszej grze
popołudnia pokonał Chojnowskiego 3:1.

Seniorzy na Heluszu

Wizyty w Heluszu bardzo zbliżają ludzi. Był czas na modlitwę z ks. Prałatem, ale
też nie zabrakło biesiadowania.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 10 XI 13 GRUPA I
Niedziela 17 XI 13 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy na
Różaniec z wypominkami.
2. Dziś w drugą niedzielę listopada
obchodzi się dzień solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Przed
kościołem zbierana jest składka na
pomoc dla tych kościołów.
3. Dziś w drugą niedzielę miesiąca
jest u nas w kościele specjalna
składka w kopertach z adresami na
utrzymanie naszej świątyni.
4. We wtorek o godz. 12.00 w południe w Sali pod kościołem odbędzie
się spotkanie integracyjne przy ciastku i kawie z udziałem ciekawego
Gościa z Krakowa, który symbolicznie dokona otwarcia Klubu Seniora.

NIEDZIELA – Róża męska II
św. Antoniego - p. Brodowicz
+ Róża IV św. Benedykta p. Chomik + Róża Boga Ojca
I - p. Brodowicz
PONIEDZIAŁEK – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże
młodzieżowe i dziecięce + Róża
Boga Ojca V –D. Rzepka
WTOREK – Wspólnota Biblioteki
ŚRODA – Róża żeńska I św. Teresy p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety - p. Balawender
CZWARTEK – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Waszczuk
PIĄTEK – Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII
- p. Rzepa
SOBOTA – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Mag- W kościele katolickim młodzież
daleny - p. Wielgos + Róża XI św. jest przedmiotem szczególnej
troski. Na początek nowego
Agnieszki - p. Staroń
roku formacji przedstawiciele
D z i ę k u j e m y ...
wszystkich wspólnot z archiprezbiteratu jarosławskiego
za sprzątanie kościoła:
otrzymali świece jako znak
26.10.2013 r. ul. Przyklasztorna, obecności Chrystusa.
Głęboka, Żołnierska, Basztowa.
Sprzątali i ofiara: Duszko, Panek,
Adamek, Pietluch, Drapała, Płoskoń. Ofiara: J. Wąsacz, S. Kondracka. Razem – 100 zł na środki
czystości i kwiaty.
28.10.2013 r. Jarosław ul. Włókiennicza, Dziewiarska, Spółdzielcza. Sprzątali i ofiara: M. Iwańska
(3 Maja), Kieljan, Turowska +
1 osoba, Stachowicz + Kamila,
Wawro, Chmielowiec, Strawa,
Sulima + 2 wnuczki. Razem – 90 zł
na środki czystości i kwiaty.
02.11.2013 r. ul. 3 Maja m. 51-84.
Sprzątali i ofiara: Czajka + Piotruś – 100 zł na środki czystości
i kwiaty.
04.11.2013 r. ul. 3 Maja m. 85124. Sprzątali i ofiara: Galej,
Mrozowicz, Gargoń, D. Jucha,
Łakomska, Brodowicz + Anna,
Śliwa. Razem – 120 zł na środki
czystości i kwiaty.
Dziękujemy za ofiary na pomnik
bł. JPII i tablice:

M. Szkoruda, M. Iwańska, Polak
(pomnik); Ziobrowscy (tablice).
Razem 200 zł.

Niedziela 10 XI

Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych już od 50 roku
życia – przypominamy – we wtorek
o godz. 12.00.
5. Jutro Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wdzięczności za wielokrotnie odzyskiwaną niepodległość.
Polecajmy Bogu tych wszystkich,
którzy oddali życie za Ojczyznę.
Główne uroczystości dla miasta
Jarosławia odbywają się
w Kolegiacie.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 12
XI 13 (wtorek wieczorem) Munina
ul. Włókiennicza oraz 16 XI 13
(sobota rano) Munina ul. 3 Maja
i Wodna.

8:00

++ Z Róży św. Zofii za dusze
zmarłych z Róży i zmarłych
z ich Rodzin.

9:15

++ Wacław, Zofia, Marzena
i Tomasz.

11:00

Za kapłanów pracujących
w parafii od Kręgów Domowego
Kościoła.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Marian w 1 roczn. śmierci.

18:00

++ Karolina, Julia, Adam.

7:00

1) ++ Aleksander, Maria Szpilka.
2) ++ Henryk oraz zmarli Rodzice: Aniela, Stanisław, Piotr,
Franciszka.
3) ++ Michał, Anna Maciałek.

18:00

1) + Krzysztof Jakubas - int. od
znajomych.
2) O Boże błogosł., opiekę MB
dla Ks. Prałata i pana Jerzego
Frankiewicza - int. Koła Naukowego „Koliber” działającego przy
PWSTE Jarosław.

7:00

O zdrowie dla Iwony.

18:00

1) + Witold Kołodziej.
2) + Stefania Chanas - int. sąsiadów os. Kombatantów bl. nr 4.

7:00

+ Augustyn Olejarski - int. od
syna Jacka z Rodziną.

18:00

1) O Boże błogosł., opiekę MB,
dary Ducha Św. dla członkiń Róży
św. Elżbiety i ich Rodzin.
2) O boże błogosł. i opiekę MB
dla Stanisławy z okazji 70 roczn.
urodzin i imienin.

7:00

+ Augustyn Olejarski - int. od
Rodziny Zapałowskich.

18:00

1) + Jan Wierzbieniec w 6 roczn.
śmierci.
2) ++ Kazimierz, Wiesława.

7:00

+ Marian Wałczyński w 4 roczn.
śmierci.

18:00

1) ++ Za zmarłych z Róży św.
Łucji i zmarłych z rodzin tej Róży
oraz za zmarłych z Róży XII Boga
Ojca.
2) ++ Adam Zdziebko, Stefania
Wróblicka, Karolina, Eugeniusz.

7:00

1) ++ O radość życia wiecznego
za zmarłych członkiń z Róży
św. Magdaleny i zmarłych z ich
rodzin.
2) ++ Za zmarłych z Róży św.
Klary.

18:00

1) + Leopold Kruk.
2) ++ Julia, Anna, Franciszek.

8:00

++ Michał, Maria, Jan.

9:30

++ Daniel Czura, Stefan, Franciszka.

11:00

Za parafian.

12:15

+ Magdalena.

16:00

+ Tadeusz.

18:00

++ Wiktoria, Grzegorz, Michał.

Poniedziałek 11 XI

Wtorek 12 XI

Środa 13 XI

Czwartek 14 XI

Judo
Z okazji Międzynarodowego Dnia Judo w Rzeszowie
w dniu 27.X.2013 r. odbył się
Międzynarodowy Turniej Judo
dzieci. Do stolicy Podkarpacia
zjechało ponad 150 zawodników, w tym zawodnicy PKS
Kolping-Jarosław. Nasi zawodnicy dzielnie zaprezentowali się
na matach w Rzeszowie. Złote
medale zdobyli: Hubert Stęchły
i Dominika Leżucha. Ze srebrnymi medalami wrócili: Jan
Lewandowski (60 kg), Karol
Białowąs (45 kg) oraz Marlena
Maksym (44 kg). Po zaciętych

walkach turniej na trzeciej
pozycji zakończyli: Oliwier
Kudła (24 kg), Julia Lewkowicz
(33 kg), Filip Stepień (30 kg),
Hubert Kudła (30 kg), Wiktoria
Greśków (30 kg) oraz Edyta
Ratusznik (44 kg). Na miejscu
piątym po trzech walkach wygranych i dwóch przegranych
zakończył zawody Piotr Czajka.
Piąte miejsce zajął także Piotr
Szpyrka. W Turnieju wziął
udział także Maciej Wąsacz
zajmując w swojej kategorii
VII miejsce.

Piątek 15 XI

Sobota 16 XI

Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:
12.11.85 – Michał Czerkas
12.11.86 – Aniela Płonka
15.11.88 – Franciszek Kuchta
12.11.90 – Michał Mularczyk
14.11.94 – Eustachiusz Sowa
14.11.94 – Zofia Pyrska-Surmiak
10.11.97 – Roman Zając
10.11.02 – Krystyna Harun

Niedziela 17 XI

15.11.02 – Janina Pałysz
10.11.04 – Stanisława Kądziołka
10.11.07 – Janina Nieckarz
14.11.07 – Jan Wierzbieniec
14.11.08 – Ryszard Fabisiak
15.11.09 – Marian Wałczyński
10.11.11 – Bronisław Juszczak
13.11.11 – Regina Fryń
16.11.12 – Kornelia Tomach

