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Dzień ten jest dziękczynieniem Bogu za niezliczoną
liczbę osób, które w swoim
ziemskim życiu kierowały
się wiarą, wiernie wypełniając wolę Bożą, a teraz radują
się chwałą nieba. To również
dzień szczególnej modlitwy
za ich wstawiennictwem.
Kościół pragnie uczcić pamięć Wszystkich Świętych
i dać przykład do naśladowania, aby podążając ich
śladem wzrastać w wierze
oraz wytrwale dążyć do celu
jakim jest przebywanie z Bogiem w wiecznej radości.
W Uroczystość Wszystkich
Świętych wspominamy nie
tylko świętych, którzy zostali
wyniesieni na ołtarze jako
święci czy błogosławieni, ale
także tych wszystkich, którzy
przez swoje życie osiągnęli
zbawienie, lecz pozostają
nieznani.

Oświadczenie Rady Kapłańskiej i Księży Dziekanów
Archidiecezji Przemyskiej
Przemyśl, 18 października nią tego żadne ustanawiane
2014
przez ludzi prawa ani wyroki. Ludzie sumienia słuszSąd Okręgowy w Rzeszowie nie i zawsze będą popierać
wydał zaskakujący wyrok, tych, którzy działają w obrow sprawie z powództwa nie dzieci nienarodzonych.
szpitala Pro Familia przeciw Dlatego solidaryzujemy się
obrońcom życia, zabrania- z odważnymi i bezkomjący mówienia o aborcji, iż promisowymi obrońcami
jest zabijaniem dzieci. Treść życia.
wyroku wyraźnie odbiega od
zasad etyki chrześcijańskiej Jednocześnie wyrażamy zazabraniającej zabijania tak- niepokojenie faktem utajże najsłabszego człowieka. nienia uzasadnienia tegoż
Szczególnym obrońcą tej orzeczenia. Odebranie opinii
zasady był św. Jan Paweł publicznej możliwości zaII, który wielokrotnie przy- poznania się z motywami
pominał, że każda aborcja Sądu budzi bardzo poważne
jest zabijaniem niewinnego wątpliwości.
życia ludzkiego. Nie zmie-

W imieniu księży zgromadzonych na posiedzeniu Rady
Kapłańskiej i Kongregacji
Księży Dziekanów pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika
Metropolity Przemyskiego
oraz Biskupów Adama Szala
i Stanisława Jamrozka
Ks. Roman Chowaniec - Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Ks. Waldemar Janiga - Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
Ks. Roman Wawro - Dyrektor
Wydziału Duszpasterstwa
Rodzin

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Wj 22, 20-26

Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych

REFREN PSALMU: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.
II CZYTANIE: 1 Tes 1, 5c-10

Służyć Bogu żywemu i oczekiwać
Jego Syna

EWANGELIA: Mt 22, 34-40
Największe przykazanie

Gdy faryzeusze dowiedzieli się,
że Jezus zaniknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden
z nich, uczony w Prawie, zapytał
wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie
w Prawie jest największe?” On
mu odpowiedział: „«Będziesz
miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem, całą swoją duszą
i całym swoim umysłem». To
jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do
niego: «Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego». Na
tych dwóch przykazaniach opiera
się całe Prawo i Prorocy»”.

Wizytacje kanoniczne
w dekanacie Jarosław II
* bp Stanisław Jamrozek
29. X. - Munina
30. X. - Morawsko
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)

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

Odpusty w listopadzie
w intencjach Ojca Świętego.

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 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.

Pamiętamy w modlitwach
o naszych dobrodziejach

Maluchy też się modlą

Dla ratowania nagrobków
Ponad 20. lat trwa kwesta na
rzecz ratowania zabytków
Starego Cmentarza. Głównymi inicjatorami akcji
jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ks. Czartoryskich w Jarosławiu. Do
kwesty włączają się także
przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, Państwowej Wyższej
Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. Ks. B. Markiewicza oraz przedstawiciele
miasta i powiatu.
Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli oraz przychylności
władz miasta uratowano
wiele cennych zabytków
Jarosławskiej Nekropolii.

patriotycznego dla dzieci
i młodzieży z naszego miasta
i regionu, na którą serdecznie zapraszamy. Wszystkie
odnowione grobowce z pieniędzy społecznych będą
w dniu Wszystkich Świętych oznaczone tablicami.
Będzie można obejrzeć ar-

S. Monika rozpoczynając katechizację w Przedszkolu Nr 10 zaprosiła dzieci
i personel na Mszę św., którą sprawował ks. prałat A. Surowiec, a Słowo Boże
wygłosił ks. Mateusz.

Biblia - Księga Życia

tystyczne fotografie z odrestaurowanymi nagrobkami.
Kwesta w dn. 1 listopada
br. zostanie zorganizowana
w godz. 8.00-14.00.
W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tej
cyklicznie organizowanej
akcji na rzecz ratowania
jarosławskich zabytków
Starego Cmentarza.
W imieniu organizatorów,

Kolejne wspaniałe artystycznie i historycznie nagrobki czekają na swoją
kolej, by odzyskać dawną
świetność. Prace remontowo-konserwacyjne wymagają wielkich nakładów,
dlatego też zgromadzenie
T. Kulesza, A. Kroczek
wokół tej akcji, jak najszerszego grona osób, pozwoli
na realizację tego celu.
Tegoroczna kwesta uzyskała akceptację i zgodę
Jest to także wspaniała lek- Ministerstwa Administracji
cja historii i wychowania i Cyfryzacji.

W dniu 18.X.
br odbyło się
w naszej parafii spotkanie
Wspólnoty Biblijnej. Ważnym punktem tego spotkania była katecheza biblijna,
którą wygłosił ks. Grzegorz
w oparciu o tekst Ewangelii św. Marka (Mk 6, 3046). Ponadto zaproponował
nam jako lekturę książkę:
A. Lisowska-Niepokólczycka - „Jest tu chłopiec”, która pomaga zrozumieć jak
odnieść Słowo Boże do
życia.
W spotkaniu uczestniczyła
też p. Lucyna z Łańcuta,
absolwentka Studium Biblijnego, które odbywało się

w naszej parafii. Zapraszamy osoby chętne na następne spotkanie w dniu 19.XI.
(środa) o godz. 15.45.
Wspólnota Biblijna

Chrystus Królem

„U Kolpinga” równe szanse dla wszystkich

Judo

Świetlica „U KOLPINGA”
Lokalna Świetlica Globalna
- Edukacja Dzieci i Młodzieży
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 sobotę w Millenium Hall
w Rzeszowie odbył się Międzynarodowy Turniej Judo.
W turnieju wystartowało
ponad 160 judoków i judoczek z Podkarpacia oraz
Ukrainy i Słowacji, w tym
11 zawodników z naszego
klubu. Nasi judocy wspaniale się spisali zdobywając
10 medali, w tym dwa złote:

Natan Draus, Dominika
Leżucha; sześć srebrnych:
Marlena Maksym, Karol
Białowąs, Anna Tomaszewska, Alan Hagner, Hubert
Stęchły, Julia Lewkowicz
oraz dwa brązowe: Maciek
Wąsacz, Filip Fenio. Tuż za
podium stanął Filip Rusinkiewicz.
Trenerki, które prowadziły warsztaty poglądowe z Edukacji Globalnej w naszej
świetlicy to: Izabela Parkitna-Mierzwa i Anita Ponikło. Zakres zajęć obejmował
Globalne współzależności - geneza i przejawy, prawa człowieka, warsztaty
prowadzone w sposób kreatywny i łatwy do zapamiętania. Dzieci poznały m.in.
kraje Globalnego Południa, wzajemne powiązania między regionami oraz ich
wpływ na życie jednostki. Wyświetlono ciekawy filmik rysunkowy pokazujący
drogę wytworzenia przykładowego produktu - od surowca, jego przetworzenia,
aż do spalenia jako śmieci.

Seniorzy mogą wiele pomóc
- i pomagają
Tenis stołowy
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław
- CARBO-KOKS TTS Polonia Bytom 1 : 3
Punkty: Evgueni Chtchetinine - 1.

Wiele czasu seniorzy poświęcili składaniu mapek do przewodnika o Pogórzu
Nadsańskim.

Na miarę naszych możliwości, a jednocześnie na miarę osiągnięć sportowych
naszych młodych tenisistów staramy się obdarowywać dzieci profesjonalnym
W cyklu przygotowań do Orszaku seniorzy pakują kredę i opłatki.
sprzętem sportowym.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 26 X 14 GRUPA I
Niedziela 1 XI 14 GRUPA II
Niedziela 2 XI 14 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
PONIEDZIAŁEK – 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 – Wspólnota mężczyzn
zbierających tacę
SOBOTA – Krąg I św. Wojciecha +
Krąg III św. Zofii + Róża XII św.
Barbary - p. Bąk
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
18.10.2014 r. ul. 3 Maja m. 51-84.
Sprzątali i ofiara: Iwańska, Dąbrowska, B. Cerlich. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
20.10.2014 r. ul. 3 Maja m. 85-124.
Sprzątali i ofiara: Galej, Mrozowicz,
Łakomska, Gargas, Wołoszyn, Kosteczko. Ofiara: Śliwa, Bechta (Na
Skarpie), Bednarska (os. Słoneczne).
Razem – 150 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
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.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone
z Koronką.
2. W sobotę (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.
3. 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. Na starym cmentarzu
kwesta będzie 1 listopada
w godz. 8.00 - 14.00.
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 Bau-

W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Antoni ŻABIŃSKI

erów, których groby znajdują
się na cmentarzu w Muninie.
W tym roku Seniorzy odczyścili te groby, złożyli kwiaty
i zapalili znicze.
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.
8. 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.
9. W pierwszą sobotą miesiąca
na nabożeństwie wieczornym
błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
10. Za tydzień w niedzielę
(2 XI) nabożeństwo wypominkowe będzie połączone
ze zmianą tajemnic różańcowych.
11. Dyżur do sprzątania kościoła 27 X 14 (poniedziałek
wieczorem) Munina ul. Włókiennicza oraz 31 X 14 (piątek
wieczorem) Munina ul. 3 Maja
i Wodna.

Wyniki liczenia wiernych

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
01.11.84 – Józef Pichitko
01.11.06 – Helena Kowalczyk
01.11.07 – Stanisław Sikora
01.11.12 – Antoni Sobień

Niedziela 26 X

Parafia
Dekanat
Jarosław II

Chrystusa
Króla
Kaplica
szpitalna
Kaplica
S. Niepokalanek

Liczba
wiernych
w
parafii

Praktyki
niedzielne
w dniu
19 X
2014
(ogółem)

4000

1494
89
43

Obecni w Mszach
św. w dniu
19 X 2014

Liczba rozdanych komunii św. w dniu
19 X 2014

mężczyźni

m ę ż czyźni

632
35
5

kobiety

862
54
38

111
23
3

kobiety

8:00

++ Józef i Krystyna Surowiec
(26).

9:30

+ Paweł (26).

11:00

++ Lucyna, Helena, Stanisław.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Arkadiusz Cielęcy (26).

18:00

+ W 14 roczn. śmierci Wanda
Majcher.

7:00

1) ++ Józef i Krystyna Surowiec
(27).
2) Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. i opiekę MB dla
Adama i Danuty w 25 roczn.
ślubu oraz ich Rodziny.

18:00

1) + Paweł (27).
2) + Arkadiusz Cielęcy (27).

7:00

1) ++ Józef i Krystyna Surowiec
(28).
2) ++ O radość wieczną dla Emilii
i Józefa, Zofii i Franciszka.

18:00

1) + Paweł (28).
2) + Arkadiusz Cielęcy (28).

7:00

1) O błogosł. Boże dla Sylwii
i Grzegorza w 3 roczn. ślubu.
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec
(29).

18:00

1) + Paweł (29).
2) + Arkadiusz Cielęcy (29).

7:00

1) W int. Dusz Czyśćcowych int. Apostolstwa Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym.
2) ++ Józef i Krystyna Surowiec
(30 - koniec greg.).

18:00

1) + Paweł (30 - koniec greg.).
2) + Arkadiusz Cielęcy (30 - koniec greg.).

7:00

1) ++ Władysław, Maria.
2) ++ Władysław w 17 roczn.
śmierci i zmarłych Rodziców.

18:00

1) O zdrowie, Boże błogosł.
i opiekę MB dla Anny i Krzysztofa
z okazji 1 roczn. ślubu.
2) W int. Róży św. Jadwigi
w int. członkiń i ich Rodzin
o Boże błogosł.

Poniedziałek 27 X

Wtorek 28 X

Środa 29 X

Czwartek 30 X

Piątek 31 X

Sobota 1 XI
8:00

++ Józef Kubiak, Ryszard Rakoczy.

9:30

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

11:00

+ O radość życia wiecznego dla
Andrzeja Wysockiego w 6 roczn.
śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

Nie ma Mszy św.

18:00

+ Ryszard o pokój wieczny
i o zdrowie Zdzisławy.

8:00

+ Cecylia Kopczacka w 7 roczn.
śmierci.

9:30

++ Kazimierz, Antoni Kamińscy.

11:00

+ Zofia Trubas.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Zmarli Rodzice ks. Prałata Józef i Krystyna.

18:00

++ Za zmarłych z Rodzin: Trędowiczów, Witków i Drozdów.

358
41
34

Ks. Proboszcz od 4000 mieszkańców płaci 2252 zł podatku (od każdej osoby
zameldowanej). Jest to niezależne od dochodu z int. mszalnych, lub ich braku.
Trzeba dodać, że każdy ksiądz płaci jeszcze drugi podatek z racji zatrudnienia
w szkole. Parafia płaci także normalny podatek od nieruchomości.

Niedziela 2 XI

