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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Kościół Prześladowany w Świecie
List pasterski Episkopatu Polski o prześladowaniu chrześcijan /fragmenty/

Umiłowani w Chrystusie jej egzystencji. Chrystus
koncentruje naszą uwagę na
Panu, Siostry i Bracia!
ubogiej i pokornej wdowie
Słowo Boże ukazuje dzisiaj oraz jej ofiarnym geście,
szczególną bliskość i zatro- w którym zawiera się także
skanie Boga o ludzi prostych, całkowite zaufanie Bogu.
pozbawionych środków do Ona nie ma dokąd iść, więc
życia i zagrożonych w swo- przychodzi do Boga i odda-

jąc Mu wszystko, poddaje
się Jego Opatrzności. Ufa
bezgranicznie dobroci Boga
i powierza Mu całe swe życie. Słowo Boże jest zawsze
żywe i aktualne. Dziś, gdy
przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, to ewangeliczna
wdowa jawi się jako obraz
prześladowanego Kościoła.
Patrząc na ubogą wdowę,
musimy zobaczyć w niej
miliony naszych braci i sióstr
prześladowanych za wiarę
w Chrystusa. Musimy ich
zobaczyć, tak jak Chrystus
dostrzegł w świątyni ignorowaną przez wszystkich
ubogą i pokorną wdowę. Nie
możemy nie zauważyć brata,
który cierpi jak Chrystus
i dla Chrystusa. Zachowalibyśmy się wówczas jak
bliscy Chrystusa, którzy
w czasie Jego męki i śmierci
obojętnie „stali z daleka”
(por. Łk 23,49). Do nas sadokończenie na str. 2

zała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych.
W Warszawie rozpoczęło
się, trwające już w innych
miastach, rozbrajanie wojsk
okupacyjnych.

Dzień 11 listopada 1918 roku
był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale
przede wszystkim w dziejach
Polski. Po 123 latach niewoli
narodowej i powstańczych
zrywów wolnościowych

Polska odzyskała niepodległość. Dnia 10 listopada
1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r.
internowany przez Niemców
w Magdeburgu. 11 listopada
Rada Regencyjna przeka-

Dzień 11 listopada został
ustanowiony – ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z 1937 r. – polskim świętem
narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym
RP do roku 1944. Święto
Niepodległości, obchodzone
w dniu 11 listopada, zostało
przywrócone przez Sejm RP
dopiero w roku 1989.

I CZYTANIE: 1 Krl 17,10-16
Uboga wdowa karmi Eliasza

REFREN PSALMU: Chwal, duszo
moja, Pana, Stwórcę swego.
II CZYTANIE: Hbr 9,24-28
Jedyna ofiara Chrystusa

EWANGELIA: Mk 12,38-44
Wdowi grosz

Jezus nauczając mówił do
zgromadzonych... Potem usiadł
naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał
drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna
uboga wdowa i wrzuciła dwa
pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich
uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta
uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli
do skarbony. Wszyscy bowiem
wrzucali z tego, co im zbywało;
ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała,
całe swe utrzymanie”.

Dziś
o godz. 17.00

w naszym kościele
wykład
„Jak powstało Pismo Św.”
ks. dr K. Dżugan
Rekolekcje parafialne

18 - 22 listopada
poprowadzi
ks. dr Jan Szeląg

KONCERT
Trio Cantabile

22. XI. g. 17.00

Kościół Chrystusa Króla
wstęp wolny

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

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

List pasterski Episkopatu ją się w Europie, wpisują
Polski o prześladowaniu się w dramat konfliktów
chrześcijan
i prześladowań chrześcijan, do których dochodzi
dokończenie ze str. 1
w innych częściach świata.
mych odnosiłyby się wów- Według Raportu Papieskieczas słowa Psalmisty, któ- go Stowarzyszenia Pomoc
ry żali się przed Bogiem: Kościołowi w Potrzebie
„Przyjaciele moi i sąsiedzi w roku 2014 w 116 krajach
stronią od mojej choroby świata dochodziło do łai moi bliscy trzymają się mania wolności religijnej,
z daleka” (Ps 38,12).
z czego w dwudziestu
krajach sytuacja jest dra1. Współczesne prześlado- matyczna. Ponad 100 tys.
wanie chrześcijan
chrześcijan każdego roku
jest brutalnie mordowaPrześladowanie chrześci- nych, a jedynym motywem
jan jest dzisiaj faktem nie- odebrania im życia jest wyzaprzeczalnym. Aby się znawana przez nich chrzeo tym przekonać, wystar- ścijańska wiara.
czy uważnie obserwować
wydarzenia, które dokonują Los chrześcijan oraz ich
się na naszych oczach lub obecność w Iraku, Syrii,
docierają do nas poprzez północnych stanach Nigerii
środki masowego przekazu. ciągle stoi pod znakiem
Prześladowania chrześcijan zapytania. Na oczach całewpisują się w szerszy kon- go świata fundamentaliści
tekst eskalacji przemocy z „państwa islamskiego”
i agresji, którą obserwujemy dokonują rzezi na wyznaww otaczającym nas świecie. cach Chrystusa, przybijając
Gwałt i przemoc pojawiają ich do krzyża, zadając torsię tam, gdzie naruszając tury, dokonując rytualnych
godność człowieka, usiłuje egzekucji. W samym Iraku
się narzucić mu jakiś ro- przed dwunastoma laty żyło
dzaj zachowania, system 1 milion 450 tys. chrześcispołeczny, religijny lub jan, dzisiaj jest ich niecałe
wymusić na nim rezygnację 100 tys. Arcybiskup Moz tego, co mu się słusznie sulu w sierpniu ubiegłego
należy.
roku wysłał informację do
Ojca Świętego, że w jego
Prześladowanie chrześci- diecezji po 1400 latach
jan przybiera dziś różne przestała istnieć wspólnota
formy: od ośmieszania, chrześcijańska. Podobne
marginalizacji i usuwania wieści możemy już niedługo
z przestrzeni publicznej aż usłyszeć z Aleppo w Syrii
do odbierania życia. Kon- i z wielu innych diecezji,
tynent europejski, który po gdzie coraz brutalniej elimiupadku Cesarstwa Rzym- nuje się chrześcijan.
skiego odbudował się pod
sztandarem Krzyża, dzi- Jednym z bolesnych przesiaj jest odcinany od znaku jawów współczesnej przeswojej tożsamości, kultury, mocy jest także zabijanie
a przede wszystkim od misjonarzy, najczęściej prachrześcijańskich korzeni. cujących i dających świaKrzyż Chrystusa i inne dectwo Chrystusowi wśród
chrześcijańskie symbole najuboższych mieszkańców
stają się w niektórych czę- naszego globu. Według staściach Europy zakazane. tystyk publikowanych przez
Coraz częściej na naszym watykańską Kongregację
kontynencie dochodzi też Ewangelizacji Narodów
do profanacji miejsc kultu każdego roku ginie do 20
i cmentarzy.
do 30 katolickich misjonarzy. Są wśród nich także
Przemiany, jakie dokonu- Polacy, jak choćby młodzi

franciszkanie o. Zbigniew
Strzałkowski i o. Michał
Tomaszek, którzy za kilka
tygodni będą przez papieża
Franciszka ogłoszeni błogosławionymi. Zostali oni
zamordowani przed ponad
dwudziestu laty przez terrorystów marksistowskiego
ruchu „Świetlisty Szlak”,
który dążył zbrodniczymi
metodami do zmiany ustroju
w Peru. Dwaj trzydziestoletni misjonarze z Polski
zostali zabici za to, że głosili Ewangelię, ale również
dlatego, że troszczyli się
o potrzeby Indian cierpiących skrajne ubóstwo, zapewniając najuboższym
chleb i odzienie oraz budując wspólnotę solidarności
i wzajemnej pomocy wśród
andyjskich górali. Takich
wstrząsających wydarzeń
jest więcej.
2. Chrześcijańska postawa
wobec prześladowań
Jako chrześcijanie nie możemy patrzeć na te wydarzenia obojętnie. Społeczny wymiar zła i grzechu,
prowadzący do prześladowań chrześcijan, domaga
się odpowiedzi ze strony
wierzących. Musimy zająć
stanowisko zaangażowane
i ewangeliczne.
a) Solidarność z prześladowanymi
W dzisiejszej liturgii obrazem prześladowanego
Kościoła staje się uboga
wdowa. Wdowa należała
do tej grupy ludzi, o których Pan Bóg się upomina,
wzywając do otoczenia ich
opieką ze strony możnych
i pomocy od wszystkich
życzliwych ludzi. Również
i dziś mamy prawo domagać
się od możnych tego świata
– od instytucji rządowych,
organizacji międzynarodowych, mediów – zdecydowanej reakcji i obrony prześladowanych chrześcijan.
Niestety, kryzys wartości,
niechęć do chrześcijaństwa
powodują, że media, zwłasz-

cza europejskie, milczą na
temat dyskryminacji czy
przemocy wobec chrześcijan na naszym kontynencie.
Również organizacje powołane do obrony pokoju na
świecie zdają się być w tym
względzie zbyt opieszałe.
Dziś musimy udzielić swego głosu tym wszystkim,
którzy nie mogą się bronić
i wykrzyczeć całego dramatu swego cierpienia. Musimy
pamiętać, że Jezus Chrystus,
którego jesteśmy uczniami,
stawał po stronie prześladowanych i poniżanych, sam
przecież umierał na krzyżu jako niesprawiedliwie
osądzony i poniżony. Jako
ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan życia jest Bożym
Słowem sprzeciwu wobec
każdej agresji i przemocy!
Również i my nie możemy pozostać obojętni na
cierpienie prześladowanych. Solidarność z nimi
jest naszym obowiązkiem
oraz formą wyrazu naszej
własnej wierności Chrystusowi Panu i naszemu
sumieniu. Głośno wypowiadamy więc naszą niezgodę na niesprawiedliwe
traktowanie prześladowanych sióstr i braci w wierze.
Mówimy prześladowcom
za Chrystusem Panem cierpiącym dzisiaj w naszych
braciach: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co
było złego. A jeżeli dobrze,
to dlaczego mnie bijesz”
(J 18,23). Głos chrześcijan
wołających o pomoc powinien znaleźć odzew wśród
wszystkich ludzi dobrej
woli, którym rzeczywiście
na sercu leży troska o pokojowe współżycie rodziny
ludzkiej. Krzywda drugiego
człowieka, niezależnie od
wyznawanej wiary, nie powinna umykać uwadze tych,
którzy mienią się obrońcami
ludzkich praw i krzewicielami cywilizacji. Apelujemy,
zachęcamy i prosimy o solidarność z prześladowanym
Kościołem...
Podpisali: Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce

Chrystus Królem

Tenis stołowy

Wielkie emocje i zwycięstwo
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - 3S Polonia Bytom 3 : 1
Punkty: Robert Floras - 2, Wang Zeng Yi - 1.

Spotkanie 6. kolejki w Jarosławiu zakończyło się
zwycięstwem gospodarzy
z 3S Polonią Bytom 3:1.
Dwa punkty dla PKS Kolpinga Frac Jarosław wywalczył Robert Floras.

rankingu Wschodzący Białystok Superligi. Wysoka
forma Florasa w tym pojedynku była wielką niespodzianką. Nieoczekiwanie
w trzech setach zwyciężył
Konecnego i dzięki temu
nie doszło do ostatniej piątej
Całę spotkanie zdecydo- partii, w której Wang Zeng
wanie należało do Roberta Yi zmierzyłby się z Pawłem
Florasa i gdyby prowadzone Chmielem.
było głosowanie na zawodnika meczu, to z pewnością Trzeci punkt dla gospodarzy
mógłby liczyć na nagrodę z Jarosławia zdobył Wang
Najmłodszy w składzie Ka- Zeng Yi, który pewnie 3:1
mila Dziukiewicza – Robert pokonał Konecnego. Jedyny
Floras może zaliczyć to punkt dla gości z Bytomia
spotkanie do najbardziej wywalczył Niagol Stoyudanego w tym sezonie. anov, który bez straty seta
Na otwarcie pokonał 3:2 pokonał kapitana gospodaPawła Chmiela, ale wystąpił rzy Bartosza Sucha.
przed swoim kibicami raz
jeszcze.
Po sześciu kolejkach PKS
Kolping Jarosław z 14
Jak się okazało w czwartym punktami zajmuje trzecie
pojedynku całego meczu miejsce w tabeli Wschospotkał się z liderem gości dzący Białystok Superli,
– Tomasem Konecnym. Fa- a 3S Polonia Bytom plasuje
worytem tego spotkania był się na czwartej pozycji,
reprezentant Czech, który z dorobkiem 13 punktów.
aktualnie zajmuje drugie Kolejne spotkania zespoły
miejsce w indywidualnym rozegrają 17 listopada.
II liga

PKS Kolping II Jarosław - KS Gorce Nowy Targ 4 : 6
Punkty: Ł. Adamski - 1,5, K. Dziukiewicz - 1, H. Żołyniak - 1, K. Zieliński - 0,5.

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 15.30-17.00.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących
sekcjach:
*s. taneczna:

grupa młodsza - czwartek g. 15.00-17.00;

H. Mól

grupa starsza - piątek g. 15.00-17.00;

*s. komputerowa:

KCK;
poniedziałek g. 16.10;

S. Durski
*s. teatralna:

sala komputerowa;
środa g. 16.00;

ks. M. Berdechowski
*s. plastyczna:

scena KCK;
wtorek g. 15.30-17.00;

W. Kruk
*s. modelarska:

sala plastyczna;
wtorek g. 16.00;

J. Kruk
*s. judo:

pracownia modelarska;
poniedziałek godz. 15.00-20.15; środa

ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:

g. 15.00-20.15; KCK;
codziennie g. 15.00; piątek g. 14.15;

K. Dziukiewicz

sala sportowa;

*s. fotograficzna:

druga i czwarta sobota miesiąca g. 15.00;

ks. G. Gładysz
*s. muzyczna-gitara:

sala oazowa;
grupa początkująca - poniedziałek

ks. R. Wójtowicz

g. 16.00-17.00, grupa zaawansowana - wtorek

*s. krótkofalarska:

g. 16.00-17.00; sala oazowa;
czwartek g. 17.00;

T. Mazur
*s. bilarda:

sala oazowa;
środa, piątek g. 13.00-15.00

P. Maciałek

KCK;

Uroczystości
na nowym
cmentarzu

W środku „nowego” cmentarza znajduje się ołtarz
polowy, który jednocześnie
pełni funkcję grobowca dla
księży (jeden ksiądz został
pochowany w tym roku).
Tegorocznym uroczystościom Wszystkich Świętych
na tym miejscu przewodniczył nasz ks. prałat Andrzej
Surowiec w koncelebrze

z proboszczem z Kolegiaty,
z kościoła NMP Królowej
Polski i z kapelanem.
Jeszcze przed uroczystościami Wszystkich Świętych
otrzymaliśmy wiadomość,
że w tym roku rozpoczną
się pierwsze prace drogowe przy powstawaniu
najnowszego cmentarza „za
torami”.
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 8 XI 15 GRUPA I
Niedziela 15 XI 15 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik
PONIEDZIAŁEK – Róża męska I św.
Józefa - p. Zięba + Róża V męska św.
Piotra - p. Przepłata
WTOREK – Róża męska II św. Antoniego - p. Płoskoń + Róża IV św.
Benedykta - p. Chomik + Róża Boga
Ojca I - p. Brodowicz
ŚRODA – Bractwo Najświętszego
Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce
CZWARTEK – Wspólnota Biblioteki
PIĄTEK – Róża żeńska I św. Teresy p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety p. Balawender
SOBOTA – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy - p. Waszczuk
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
31.10.2015 r. os. Kombatantów
bl. 2 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Olszańska, Kowal, Sobolewska.
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
02.11.2015 r. os. Kombatantów
bl. 2 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
K. Pałkowska, Łuc, Stybel. Razem – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy na Różaniec z wypominkami połączony ze zmianą
tajemnic różańcowych.
2. Pamiętajmy, że w miesiącu listopadzie można zyskać
liczne odpusty i ofiarować je
za zmarłych.
3. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest specjalna składka
na inwestycje parafialne i na
utrzymanie kościoła. Starajmy
się pamiętać, że rozpoczął się
sezon grzewczy, czyli drastycznie wzrosną rachunki za
media. Będziemy wdzięczni
za solidarną postawę wszystkich parafian w ponoszeniu
kosztów utrzymania obiektów
parafialnych.
4. Dziś obchodzi się dzień
solidarności z Kościołem Prześladowanym. Więcej piszemy
w gazetce. Przed kościołem
zbierana jest składka na pomoc
dla tych Kościołów.
5. W środę obchodzimy Narodowe Święto Niepodległo-

Niedziela 8 XI

ści. Główne uroczystości dla
miasta Jarosławia odbędą się
w Kolegiacie o godz. 16.00.
6. Zapraszamy na spotkania Klubu Seniora we wtorki
o godz. 15.00.
7. 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.
8. Dyżur do sprzątania kościoła
2 XI 15 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 4
m. 1-15 oraz 14 XI 15 (sobota
rano) Os. Kombatantów bl. 4
m. 16-25.
9. Powoli przygotowujemy
się do rekolekcji parafialnych
i odpustu. W tym roku rekolekcje odbędą się w dniach 18-22
listopada, a wygłosi je ks. dr
Jan Szeląg Ojciec Duchowny
z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

+ Lucjan Zarzeczny (8).

9:30

++ Kazimierz Kamiński, Antoni
Kamiński.

11:00

+ Ryszard Mierzwa - int. żony
i dzieci.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Za zmarłe siostry z Róży św.
Zofii, oraz zmarłych członków
z Rodzin Róży św. Zofii.

18:00

+ Wiesław Jan Lipczyński (8).

7:00

1) + Lucjan Zarzeczny (9).
2) ++ Za zmarłych z Rodziny:
Trędowiczów, Drozdów, Witków.

18:00

1) + Wiesław Jan Lipczyński
(9).
2) ++ Maria, Franciszek, Antoni
Lech.

7:00

1) + Lucjan Zarzeczny (10).
2) ++ Za zmarłych z Rodzin:
Bałanda, Jasiewicz, Bałuch.

18:00

1) + Wiesław Jan Lipczyński
(10).
2) + W 15 roczn. śmierci Heleny.

7:00

1) + Lucjan Zarzeczny (11).
2) ++ Józef, Katarzyna Bobel.

18:00

1) + Wiesław Jan Lipczyński
(11).
2) ++ Ryszard, Józef.

7:00

1) + Lucjan Zarzeczny (12).
2) ++ Za zmarłych członków
Koła Misyjnego - int. Koła Misyjnego.

18:00

1) + Wiesław Jan Lipczyński
(12).
2) ++ Maria, Antoni.

7:00

1) + Lucjan Zarzeczny (13).
2) + Regina Fryń w 4 roczn.
śmierci.

18:00

+ Wiesław Jan Lipczyński (13).

7:00

1) + Lucjan Zarzeczny.
2) ++ Ks. Antoni Ślusarczyk,
Ks. Mariusz Miśko, Ks. Piotr
Lechowicz, Ks. Kazimierz Stankiewicz - int. Koła Misyjnego.

Poniedziałek 9 XI

Wtorek 10 XI

Środa 11 XI

Czwartek 12 XI

Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:
09.11.83 – Aniela Kurpiel
12.11.85 – Michał Czerkas
12.11.86 – Aniela Płonka
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
10.11.04 – Stanisława Kądziołka
08.11.05 – Tadeusz Andrachiewicz
10.11.07 – Janina Nieckarz
14.11.07 – Jan Wierzbieniec
14.11.08 – Ryszard Fabisiak
09.11.09 – Danuta Sobolewska
08.11.10 – Marek Pawlik
10.11.11 – Bronisław Juszczak
13.11.11 – Regina Fryń

8:00

Piątek 13 XI

Sobota 14 XI

Inwestycje w Heluszu

1) ++ Stanisław Kruk w 2 roczn.
śmierci i za zmarłych Rodziców
18:00 obu stron.
2) + Wiesław Jan Lipczyński
(14).

Zapowiedzi przedślubne

Niedziela 15 XI

Paweł Waldemar BRUD

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

+ Lucjan Zarzeczny (15).

9:30

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i potrzebne łaski dla
Bernadetty i Ryszarda w 30
roczn. ślubu.

++ Za dusze zmarłych członkiń
z Róży św. Łucji i XII Róży
11:00
Boga Ojca, oraz zmarłych z ich
Rodzin.

Łukasz JÓŹWIAK

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

8:00

W najbliższym czasie na terenie Ośrodka Rekolekcyjnego w Heluszu powstanie
wewnętrzna droga wyłożona kostką o specjalnych parametrach dostosowanych
m.in. do ciężkich samochodów pożarniczych.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Wiesław Jan Lipczyński (15).

18:00

++ Marian, Jakub.

