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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Uroczystość Wszystkich Świętych
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

I CZYTANIE: Ap 7,2-4.9-14
Wielki tłum zbawionych

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.
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Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by
zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad
śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia
w miłości, czyli czyśćca.
Czyściec jest „przedsionkiem
nieba”. Jest wyrazem Bożego
miłosierdzia, które oczyszcza
tych, którzy za życia na ziemi
nie wydoskonalili się w pełni
w miłości do Boga, bliźniego
i samego siebie.

Odpusty w listopadzie
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 uroczystość Wszystkich w intencjach Ojca ŚwięteŚwiętych wierni mogą zyskać go.
odpust zupełny, który może
być ofiarowany za zmarłych. W miesiącu listopadzie: możWarunkiem jest wyzbycie się na w każdym dniu zyskiwać
przywiązania do grzechów, odpusty za zmarłych, nawienawet lekkich, przystąpienie dzając 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.

REFREN PSALMU: Oto lud wierny, szukający Boga.
II CZYTANIE: 1 J 3,1-3

Ujrzymy Boga takim, jaki jest

EWANGELIA: Mt 5,1-12a
Osiem błogosławieństw

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Hi 19,1.23-27a
Nadzieja Hioba

REFREN PSALMU: W krainie
życia ujrzę dobroć Boga.
II CZYTANIE: 1 Kor 15,2024a.25-28

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

E WA N G E L I A : Łk 23,4446.50.52-53;24,1-6a
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

....A skoro weszły, nie znalazły
ciała Pana Jezusa. Gdy wobec
tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów
w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku
ziemi, lecz tamci rzekli do nich:
„Dlaczego szukacie żyjącego
wśród umarłych? Nie ma Go
tutaj; zmartwychwstały”.

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00
Superliga Tenisa Stołowego

Mecz
03. 11. g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław KS DEKORGLASS Działdowo
Hala MOSiR
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Orędzie Synodu Biskupów - Rzym 18.10.2014 r.

My, ojcowie synodalni,
zebrani w Rzymie wokół
papieża Franciszka na nadzwyczajnym zgromadzeniu
ogólnym Synodu Biskupów,
zwracamy się do wszystkich
rodzin na różnych kontynentach, szczególnie zaś
do tych, które idą za Chrystusem – Drogą, Prawdą
i Życiem. Okazujemy swój
podziw i wdzięczność za
codzienne świadectwo, jakie składacie nam i światu
swoją wiernością, swoją
wiarą, nadzieją i miłością.
Również my, pasterze
Kościoła, urodziliśmy się
i wzrastaliśmy w rodzinach
o najróżniejszych dziejach
i kolejach życia. Jako kapłani i biskupi spotkaliśmy
i żyliśmy obok rodzin, które
opowiedziały nam słowami
i pokazały nam czynami
długi ciąg blasków, ale także
trudów.
Już samo przygotowanie
tego zgromadzenia synodalnego, począwszy od odpowiedzi na kwestionariusz,
rozesłany do Kościołów na
całym świecie, pozwoliło
nam usłyszeć głos bardzo
wielu doświadczeń rodzinnych. Później nasz dialog
w dniach Synodu wzajemnie nas wzbogacił, pomagając nam ujrzeć całą żywą
i złożoną rzeczywistość,
w której żyją rodziny.

w miasteczkach, Jezus nadal chodzi także dzisiaj
ulicami naszych miast.
W swoich domach doświadczacie blasków i cieni,
wzniosłych wyzwań, ale
niekiedy też dramatycznych
prób. Ciemność jeszcze bardziej gęstnieje, przechodząc
w mrok wtedy, gdy w samo
serce rodziny wkrada się zło
i grzech.
Jest to przede wszystkim
wielkie wyzwanie wierności w miłości małżeńskiej. Osłabnięcie wiary
i wartości, indywidualizm,
zubożenie relacji, napięcie
pożądania, ignorujące refleksję, wyznaczają również
życie rodzinne. Tak oto
uczestniczymy w wielu kryzysach małżeńskich, do których często podchodzi się
w sposób powierzchowny
i bez odwagi cierpliwości,
sprawdzenia, wzajemnego
przebaczenia, pojednania
a także poświęcenia. W ten
sposób upadki te rodzą nowe
relacje, nowe pary, nowe
związki i nowe małżeństwa,
stwarzając złożone sytuacje
rodzinne a problematyczne
z chrześcijańskiego punktu
widzenia.
Spośród tych wyzwań
chcemy przywołać również zmęczenie samym istnieniem. Mamy na myśli
cierpienie, jakie może się
pojawić w postaci dziecka inaczej uzdolnionego,
ciężkiej choroby, zaburzeń
nerwowych spowodowanych starością, śmierci bliskiej osoby. Podziwu godna
jest wielkoduszna wierność
wielu rodzin, przeżywających te próby odważnie,
z wiarą i miłością, uważając
je nie za coś, co je dopadło
lub w nie uderzyło, ale jak
coś, co zostało im dane
i co oni dają, widząc w tych
chorych ciałach cierpiącego
Chrystusa.

spodarczych, wywołanych
przez wypaczone systemy,
przez „bałwochwalstwo
pieniądza i dyktaturę ekonomii bez ludzkiej twarzy
i bez naprawdę ludzkiego
celu” (Evangelii gaudium,
55), które upokarza godność
osób. Myślimy o bezrobotnych rodzicach, bezbronnych w obliczu konieczności zaspokojenia najbardziej
nawet podstawowych potrzeb swych rodzin, oraz
o młodych, mających przed
sobą dni puste i bez oczekiwań i którzy mogą paść
ofiarami narkomanii lub
przestępczości.
Myślimy ponadto o wielkiej
rzeszy rodzin biednych,
o tych, które zapełniają
łodzie, aby osiągnąć środki przeżycia, o rodzinach
uchodźców, które – pozbawione nadziei – uchodzą na
pustynie, o prześladowanych po prostu z powodu
swej wiary oraz swych wartości duchowych i ludzkich,
o tych, których dotknęło okrucieństwo wojen
i ucisku. Myślimy też o kobietach, doświadczających
przemocy i wykorzystywania, o handlu ludźmi, o dzieciach małych i starszych,
będących ofiarami wykorzystywania, i to nawet ze
strony tych, którzy winni
ich strzec i troszczyć się
o to, aby wzrastały w ufności oraz o członkach tak
wielu rodzin, upokarzanych
i przeżywających trudności.
„Kultura dobrobytu nas
znieczula i [...] zrujnowane
życie tych wszystkich ludzi z powodu braku szans
wydaje nam się zwykłym
spektaklem, który nas wcale nie porusza” (Evangelii
gaudium, 54). Wzywamy
rządy i organizacje międzynarodowe do wspierania
praw rodziny w imię dobra
wspólnego.

Przedstawiamy wam słowa Chrystusa: „Oto stoję
u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś
usłyszy mój głos i drzwi
otworzy, wejdę do niego
i będę z nim wieczerzał a on
ze Mną” (Ap 3, 20). Tak jak
zwykł to czynić, gdy przeChrystus chciał, aby
mierzał drogi Ziemi Świętej, wchodząc do domów Myślimy o trudnościach go- Jego Kościół był domem

o drzwiach otwartych na
przyjęcie, bez wykluczania
kogokolwiek. Toteż jesteśmy wdzięczni duszpasterzom, wiernym i wspólnotom, gotowym towarzyszyć
i brać na siebie wewnętrzne
i społeczne zranienia par
małżeńskich i rodzin.
***
Jest jednak również światło,
które jaśnieje wieczorami za
oknami domów w miastach,
w skromnych domach na
przedmieściach lub na wsi,
a nawet w chatach: jaśnieje
ono i rozgrzewa ciała i dusze. Światło to w dziejach
miłości małżeńskiej zapala
się wraz ze spotkaniem: jest
to dar, łaska wyrażająca się
wówczas, kiedy - jak mówi
Księga Rodzaju (2,18) – dwa

oblicza stają jedno wobec
drugiego, w „odpowiedniej
pomocy”, to znaczy jako
równe i we wzajemności.
Miłość mężczyzny i kobiety
uczy nas, że każde z dwojga
potrzebuje drugiego, aby
być sobą, mimo że pozostaje odrębne od drugiego
w swojej tożsamości, która
się otwiera i objawia się
we wzajemnym darze. To
właśnie sugestywnie wyraża
oblubienica w Pieśni nad
Pieśniami: „Mój miły jest
mój, a ja jestem jego... Jam
miłego mego, a mój miły
jest mój” (Pnp 2,16; 6,3).
Droga, aby to spotkanie było
autentyczne, zaczyna się
wraz z zaręczynami – okresem oczekiwania i przygotowania. Realizuje się w całej
pełni w sakramencie, gdzie
Bóg kładzie swoją pieczęć,
dokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Orędzie Synodu Biskupów zuje się jako autentyczny
Kościół domowy, który
dokończenie ze str. 2
się poszerza do rodziny
swoją obecność i łaskę. Do rodzin, będącej wspólnotą
tej drogi należy także sek- kościelną. Chrześcijańscy
sualność, czułość, piękno, małżonkowie są też powołaktóre trwają dłużej niż tęży- ni, by stawać się również dla
zna i młodzieńcza świeżość. młodych par nauczycielami
Miłość ze swej natury dąży w wierze i miłości.
do tego, by trwać na zawsze,
gotowa nawet oddać życie Jest też inny wyraz braterza umiłowaną osobę (por. skiej komunii - jest nim
J 15,13). W tym świetle, miłosierdzie, dar, bliskość
miłość małżeńska, wyłączna wobec potrzebujących, zei nierozerwalna trwa pomi- pchniętych na margines,
mo wielu trudności płyną- biednych, samotnych, chocych z ludzkich ograniczeń. rych, obcych, innych rodzin
Jest to jeden z najpiękniej- przeżywających kryzys,
szych cudów, pomimo że świadomi słów Pana: „więnależy do najczęstszych.
cej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz
Miłość ta udziela się po- 20, 35). Jest to dar dóbr,
przez płodność i rozmnaża- towarzyszenia, miłości
nie się, które nie jest jedynie i miłosierdzia, a także świaprokreacją, ale także darem dectwo prawdy, światła
życia Bożego w chrzcie i sensu życia.
św., wychowaniem i katechezą dzieci. Jest to także Szczytem, który wszystko
zdolność ofiarowania życia, zbiera i podsumowuje różne
miłości, wartości, będące wątki komunii z Bogiem
doświadczeniem możliwym i bliźnim jest niedzielna
również dla tych, którzy nie Eucharystia, kiedy rodzina
mogli zrodzić dzieci. Rodzi- z całym Kościołem zasiada
ny żyjące tą wspaniałą przy- do stołu z Panem. Daje się
godą stają się świadectwem On nam wszystkim, pieldla wszystkich, a zwłaszcza grzymom w historii ku ostadla młodzieży.
tecznemu spotkaniu, kiedy
„Chrystus będzie wszystkim
Podczas tej drogi, która nie- we wszystkich” (Kol 3,11).
kiedy jest ścieżką na wyży- Z tego powodu, na pierwnach, z trudami i upadkami, szym etapie naszego procesu
zawsze obecny jest i towa- synodalnego zastanawialirzyszy nam Bóg. Rodzina śmy się nad towarzyszeniem
doświadcza tego w miłości duszpasterskim i dostęi w dialogu między mężem pem do sakramentów osób
a żoną, między rodzicami rozwiedzionych żyjących
a dziećmi, między braćmi w nowych związkach.
a siostrami. Następnie przeżywa to słuchając wspólnie My, ojcowie synodalni
Słowa Bożego i modląc się prosimy, abyście podążali
razem, będąc małą oazą wraz z nami ku następnemu
ducha, którą należy tworzyć synodowi. Niech się nad
na kilka chwil w ciągu dnia. wami unosi obecność roJest więc codzienny trud dziny Jezusa, Maryi i Józefa
wychowania do wiary oraz w ich skromnym domu.
do dobrego i pięknego życia Także i my, jednocząc się
Ewangelią, do świętości. z Rodziną z Nazaretu, wznoZadanie to jest często dzie- simy do Ojca nas wszystkich
lone i wykonywane z wielką naszą modlitwę za rodziny
miłością i oddaniem także ziemi...
przez dziadków i babcie. (tłumaczenie nieoficjalne za: www.ekai.pl)
W ten sposób rodzina uka-

„U Kolpinga” równe szanse dla wszystkich

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.

Tenis stołowy
Superliga

SPAR Extramarket AZS Politechnika Rzeszów
- PKS Kolping Frac Jarosław 1 : 3
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Evgueni Chtchetinine - 1.

W dniach 24-26 października odbył się I Grand Prix Polski Żaków
w Łodzi. Jedyną przedstawicielką naszego klubu była Jagoda
Chwojko, która uplasowała sie na
wysokim 17 miejscu w turnieju.
Warto wspomnieć, że w imprezie
Na zdjęciu: trener Kamil Dziukiewicz uczestniczyło 150 zawodników
i zawodniczek z całego kraju.
i zawodniczka Jagoda Chwojko
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Zbiórka na tacę
Niedziela 2 XI 14 GRUPA I
Niedziela 9 XI 14 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg II - św.
Marka + Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
PONIEDZIAŁEK – Krąg VI
św. Piotra + Krąg VII Jana
Vianney’a
WTOREK – KSM + Zespół
muzyczny
ŚRODA – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota
niepełnosprawnych „Samarytanin”
CZWARTEK – Akcja Katolicka, Rada parafialna
PIĄTEK – Koło Misyjne
SOBOTA – RóżaVIIIśw.Zofiip. Drewniak, Róża Boga
Ojca II - p. Chomik
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy na Różaniec
z wypominkami. Zmiana tajemnic różańcowych będzie
za tydzień.
2. Dzisiejsza taca mszalna
przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji. Za tydzień
w drugą niedzielę miesiąca
będzie specjalna składka na
inwestycje parafialne i na
utrzymanie kościoła.
3. W miesiącu listopadzie
można zyskać liczne odpusty
i ofiarować je za zmarłych.
Warto przypomnieć, że wyrazem głębszego zrozumienia
istoty pogrzebu jest zamawianie Mszy św. przez bliskich
i znajomych z okazji pogrzebu w zamian za symboliczne
kwiaty czy znicze.
4. 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,

Niedziela 2 XI

a w niedziele i środy o godz.
17.00.
5. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek
i piątek miesiąca. W pierwszy czwartek modlimy
się o powołania kapłańskie i za księży rodaków.
W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź św. od godz. 16.00.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 3 XI 14 (poniedziałek wieczorem) Munina
ul. Południowa m. 93-122
oraz 8 XI 14 (sobota rano)
Munina ul. Południowa
m. 124-160.
7. Jeszcze przez tydzień
z inicjatywy Akcji Katolickiej stoi na parkingu kontener do składania makulatury. Jest do dalsza część
akcji mającej na celu budowę studni imienia św. Jana
z Dukli w Sudanie. Zachęcamy do składania niepotrzebnej makulatury.

25.10.2014 r. Munina ul. Dziewiarska. Sprzątali i ofiara: Szkoruda + Szymon, Prokuska, Z. Kudrańska + Jan, Kiełt, Kudrańska Judo
+ Daniel, Fryń, A. Kudrańska +
Mateusz, H. Sroka + Bartek. Razem – 120 zł na środki czystości W dniu 25 października wywalczyli: Marlena Maki kwiaty.
odbył się w Rzeszowie Mię- sym, Dominika Leżucha,
27.10.2014 r. Munina ul. Włókiennicza. Sprzątali i ofiara: Świtalska, Pacuła, Cielęcy, Lemiech,
Szaro + Joanna + G. Kasprzak,
Hejsak. Razem – 90 zł na środki
czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:
05.11.83 – Karol Branowski
03.11.85 – Antoni Brożyna
06.11.88 – Michalina Dygdała
06.11.91 – Helena Hankiewicz
05.11.94 – Zygmunt Siudak
05.11.99 – Klementyna Jarosz
08.11.00 – Władysław Borusowski
03.11.01 – Marian Meder
06.11.01 – Tadeusz Kuźniar
02.11.02 – Franciszek Oziębło
03.11.02 – Mieczysław Kamiński
08.11.05 – Tadeusz Andrachiewicz
02.11.07 – Cecylia Kopczacka
05.11.09 – Romana Wójcikiewicz
08.11.10 – Marek Pawlik
W minionym czasie ...

Odeszły do Pana:

Anna MAKAR
Janina KORZEŃ

dzynarodowy Turniej Judo
z okazji Światowego Dnia
Judo. Do stolicy Podkarpacia zjechało ponad 200
zawodników z Ukrainy,
Słowacji i Polski, w tym 10
zawodników naszego klubu.
Nasi zawodnicy wspaniale zawalczyli zdobywając
w sumie 9 medali. Złote medale w swoich kategoriach
wagowych i wiekowych

Wiktoria Greśków, Karol
Białowąs. Po srebro sięgnęli: Julia Lewkowicz, Filip
Fenio, Anna Tomaszewska.
Z brązowym medalem po
bardzo ciężkich walkach
wrócili: Maciej Wąsacz
i Hubert Stęchły. Tuż za podium na czwartym miejscu
rywalizację zakończył Filip
Rusinkiewicz.

Światło wiary

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.

7:00

1) + Antoni Mazepa (począt.
greg.).
2) ++ Anna, Antoni, Maria oraz
Stanisław.

18:00

1) ++ Michał i Teresa Zielińscy.
2) + Marta w 17 roczn. śmierci.

7:00

1) + Antoni Mazepa (2).
2) + Tadeusz Krzysztoń.

18:00

1) + Józef Podolak - int. od
mieszkańców os. Niepodległości
bl. nr 1.
2) + Janusz Kolasa - sąsiedzi
z 4 klatki.

7:00

1) + Antoni Mazepa (3).
2) ++ Janina, Jan, Tadeusz,
Podgórski o radość życia wiecznego.

18:00

1) O zdrowie i Boże błogosł. dla
mieszkańców z os. Niepodległości z bl. nr 1.
2) + Łukasz Kochan.

7:00

1) + Antoni Mazepa (4).
2) + Marian Cenar w 25 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Urszula Kopacz w 1 roczn.
śmierci - int. od sąsiadów.
2) + Jan Rebuś w 13 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Antoni Mazepa (5).
2) ++ O radość nieba za zmarłych
Rodziców z obu stron: Karolina
i Andrzej, Marcin i Agnieszka.

18:00

1) Za misje, misjonarzy oraz ks.
Opiekuna Koła.
2) ++ O radość życia wiecznego
dla Zbigniewa, Anny, Stefana.

7:00

1) + Antoni Mazepa (6).
2) ++ Za zmarłych Rodziców:
Marię i Albina, oraz Weronikę,
Józefa i Marka.

18:00

1) ++ Za zmarłych z Róży św.
Zofii i ich Rodzin.
2) + Marek Pawlik w 4 roczn.
śmierci - int. od żony i synów.

8:00

++ Za zmarłych Józef i Katarzyna
Obrzut.

9:30

+ Antoni Mazepa (7).

11:00

++ Daniel Czura, Stefan i Franciszka.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Za dusze: Aleksander, Józef
Łupina, Krystyna Batko.

18:00

+ Jolanta Tomas od Rodziny
Rokosz.

Poniedziałek 3 XI

Wtorek 4 XI

Środa 5 XI

Czwartek 6 XI

Piątek 7 XI

Sobota 8 XI

Niedziela 9 XI

W niedzielę 26 października
ks. prałat Andrzej Surowiec
jako dziekan przekazał światło wiary dla grup formacyjnych z dekanatu Jarosław
II, oraz ofiarował każdemu
w prezencie słynny film
o Mary Wagner.

