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Rekolekcje parafialne z relikwiami bł. ks. Adolpha Kolpinga

Rekolekcje w parafii Chrystusa Króla prowadzi ks. prał.
Józef Jakubiec - Prezes Dzieła Kolpinga w Polsce. Z jego
to inicjatywy do Polski zostały sprowadzone relikwie bł. ks.
Adolpha Kolpinga, które od 21 września 2013 roku rozpoczęły Peregrynację wraz z obrazem Najświętszej Rodziny
i Różańcem po diecezji pelplińskiej. Pierwszą parafią na tym
szlaku była Rodzina Kolpinga w Koronowie. Dziś mamy je
w naszej parafii.

Kim był bł. Adolph Kolping?
Adolph Kolping urodził się
8.12.1813 r. w niemieckim
miasteczku Kerpen k/Kolonii.
Pochodził z biednej, wielodzietnej rodziny. Po ukończeniu szkoły podstawowej chciał
kontynuować naukę, co jednak
nie było możliwe z powodu
trudnej sytuacji materialnej.
W wieku 13 lat rozpoczął pracę w zakładzie szewskim, początkowo jako uczeń, a później
wykwalifikowany pracownik.
Pracując przez 10 lat jako
szewc, cały czas marzył o tym,
by zostać księdzem. To marzenie udało mu się zrealizować
dzięki pomocy życzliwych
ludzi. Dzięki ich finansowemu wsparciu ukończył szkołę
średnią, odbył studia teologiczne i 13.04.1845 r. przyjął
święcenia kapłańskie.

w Elberfeld (dziś dzielnica
Wuppertalu), w rozwijającym
się wówczas Zagłębiu Ruhry,
spotkał się z trudną sytuacją
społeczną mieszkańców. Bieda
i ubóstwo wśród rzemieślników i robotników boleśnie
dotykały młodego księdza.
Dlatego włączył się w działalność katolickiego stowarzyszenia młodzieży czeladniczej
założonego przez nauczyciela
Johanna Breuera. Dostrzegł
w nim szansę na przyczynienie
się do likwidacji materialnego,
a także duchowego i moralnego ubóstwa. Wkrótce został
jego duchowym opiekunem,
a z czasem faktycznym kierownikiem.

W 1849 r. został wikarym
w katedrze w Kolonii. Tam
jeszcze mocniej propagował
K i e d y r o z p o c z ą ł p r a c ę tworzenie związków młodziew swojej pierwszej parafii ży. 6.05.1849 roku założył

Pomnik bł. A. Kolpinga znajdujący się w Ośrodku Rekolekcyjnym
w Heluszu. Przedstawia spotkanie ks. Kolpinga z rzemieślnikiem i jego
córeczką.

Koloński Związek Katolickich
Czeladników, który stał się
zalążkiem dzisiejszego Dzieła
Kolpinga.
Ks. Kolping uważał, że tego
typu związki są wielką szansą
dla młodych ludzi, zwłaszcza
tych, którzy w poszukiwaniu
pracy opuścili swoje rodziny
i byli zdani tylko na siebie
w rozwiązywaniu codziennych
problemów. Aby chronić ich
przed bezdomnością tworzył
dla nich bursy. Aby chronić
przed osamotnieniem oraz zagrożeniami moralnymi tworzył
dla nich związki, w których
panowała rodzinna atmosfera.
Chciał, by związki istniały
wszędzie tam, gdzie znajdują
się młode osoby potrzebujące wsparcia i tworzeniu
ich poświęcił swoje życie.
W krótkim czasie założył
wiele nowych związków, nie

tylko w Niemczech, ale także
w Austrii, Belgii, Szwajcarii, na Węgrzech i w innych
krajach. Zakładał też bursy,
kasy chorych, kasy oszczędnościowe, szkoły wieczorowe
i świetlice. Wygłaszał setki
kazań, wydawał publikacje
i pisał artykuły propagujące
społeczną naukę Kościoła,
a także wiersze. W swoich
działaniach łączył tradycyjne
formy miłosierdzia z nowocześnie zorganizowaną samopomocą społeczną. Kochał
młodych, a oni odwdzięczali
się nazywając go swoim ”Ojcem”.
Zmarł 4.12.1865 r. w Kolonii.
27.10.1991 r. został beatyfikowany przez papieża Jana
Pawła II.
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Kościół katolicki obchodzi
uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata, panującego
w niebie i na ziemi. Ostatnia
niedziela przed Adwentem
- początkiem nowego roku
liturgicznego - stanowi podkreślenie faktu panowania Zmartwychwstałego Chrystusa.
Uroczystość Chrystusa Króla
w swojej wymowie wskazuje na
cel ostateczny życia człowieka,
czyli na zjednoczenie z Bogiem
i oddanie się pod panowanie
jego miłości w Królestwie
Bożym. Królowanie Chrystusa
wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na
krzyżu dał on dowód miłości
względem wszystkich ludzi
i odpuszczając nasze grzechy
pojednał nas z Ojcem oraz
uczynił ludem wybranym, czyli
królestwem i kapłanami Boga
samego.
Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania
Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus od-

powiada na pytanie Poncjusza
Piłata: „Tak, jestem Królem.
Królestwo moje nie jest z tego
świata” (por. J 18, 33-40). Na
krzyżu Chrystusa widniał napis:
„Jezus Nazarejczyk Król Ży-

dowski” (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed
śmiercią: „Jezu, wspomnij na
mnie, gdy będziesz w swoim
królestwie” (Łk 23,42). Ten
ewangeliczny przekaz ukazuje,
że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy
służyć a nawet oddać życie za

innych.
Uroczystość Chrystusa Króla
wprowadził do kalendarza
liturgicznego papież Pius XI
encykliką Quas Primas z 11
grudnia 1925 r. na zakończenie
roku jubileuszowego.
Papież nakazał wtedy, aby we
wszystkich kościołach tego
dnia po głównym nabożeństwie
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa oraz akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono
w ostatnią niedzielę października. Po reformie liturgicznej
w 1969 r. uroczystość została przeniesiona na ostatnią
niedzielę roku kościelnego.
Umieszczenie tej uroczystości
na końcu kalendarza wiąże się
z biblijnym rozumieniem czasu
i odzwierciedla zarazem sens
roku liturgicznego, który jakby
odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia.

Zamknięcie Roku Wiary
Ojciec Święty Benedykt XVI,
zapowiadając Rok Wiary
w liście apostolskim Porta fidei,
określił jego cele i zachęcił do
ich realizacji. Papież pisał: „Od
początku mojej posługi Następcy Piotra przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby ukazać coraz wyraźniej
radość i odnowiony entuzjazm
spotkania z Chrystusem” (nr 2);
„Chcemy obchodzić ten Rok
Wiary w sposób godny i owocny. Trzeba zintensyfikować
refleksję na temat wiary, aby
pomóc wszystkim wierzącym
w Chrystusa w stawaniu się
bardziej świadomymi i ożywić
ich przywiązanie do Ewangelii,
zwłaszcza w okresie głębokich
przemian, jaki ludzkość przeżywa obecnie. Będziemy mieli
okazję do wyznawania wiary
w zmartwychwstałego Pana
w naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych
domach i rodzinach, aby każdy
silnie odczuł potrzebę lepszego
zrozumienia i przekazywania
przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszyst-

kie stare i nowe rzeczywistości
eklezjalne znajdą w tym roku
sposób, aby uczynić publicznym wyznanie Credo” (nr 8).
Przywołajmy jeszcze jeden
fragment papieskiego dokumentu. Wydaje się, że należał
on do najczęściej cytowanych

tekstów z listu Porta fidei. Był
bowiem bardzo prostym i przejrzystym streszczeniem Katechizmu Kościoła Katolickiego. Oto
słowa Ojca Świętego: „Pragniemy, aby ten Rok rozbudził
w każdym wierzącym aspirację
do wyznawania wiary w jej
pełni i z odnowionym przeko-

naniem, z ufnością i nadzieją.
Będzie to też dobra okazja,
by bardziej celebrować wiarę
w liturgii, zwłaszcza Eucharystii, która «jest szczytem, do
którego zmierza działalność
Kościoła, i jednocześnie (...)
źródłem, z którego wypływa
cała jego moc». Jednocześnie
pragniemy, żeby świadectwo
życia ludzi wierzących było
coraz bardziej wiarygodne.
Zwłaszcza w tym Roku każdy
wierzący powinien ponownie
odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej
i przemodlonej i zastanowić
się nad samym aktem wiary”
(nr 9).
Te papieskie słowa wprowadzały Kościół w przeżywanie Roku
Wiary i inspirowały wierzących
do podejmowania wielorakich
działań w diecezjach i parafiach, podczas naukowych
sympozjów i rekolekcyjnych
rozważań, inspirowały podczas
spotkań rodzinnych i osobistej
lektury. Zapewne nie wszystko
dokończenie na str. 4
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XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: 2 Sm 5,1-3

Namaszczenie Dawida na króla

REFREN PSALMU: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
II CZYTANIE: Kol 1,12-20

Bóg przeniósł nas do królestwa
swojego Syna

EWANGELIA: Łk 23,35-43

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud
stał i patrzył. Lecz członkowie
Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże
teraz siebie wybawi, jeśli On
jest Mesjaszem, Wybrańcem
Bożym”. Szydzili z Niego
i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc:
„Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był
także nad Nim napis w języku
greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”.
Jeden ze złoczyńców, których
tam powieszono, urągał Mu:
„Czy Ty nie jesteś Mesjaszem?
Wybaw więc siebie i nas”.
Lecz drugi, karcąc go, rzekł:
„Ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz?
My przecież sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną
karę za nasze uczynki, ale On
nic złego nie uczynił”. I dodał:
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy
przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział:
„Zaprawdę powiadam ci: Dziś
ze Mną będziesz w raju”.
Kalendarz wydarzeń

W KLUBIE SENIORA

27. 11. g. 12.00

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

Sala pod kościołem

27.11. g. 18.45 KCK
Zebranie mieszkańców
os. Kombatantów organizowane
przez Spółdzielnię Mieszkaniową

30.11. g. 18.00
Msza św. imieninowa
ks. Proboszcza
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Zamknięcie Roku Wiary
dokończenie ze str. 3

wać przez trzy niedziele poprzedzające zamknięcie Roku
Wiary, a następnie pomoce
do przeżycia czuwania przed
uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
i do celebracji zamknięcia
Roku Wiary w czasie Mszy
Świętych w niedzielę.

się udało i nie wszędzie Rok
Wiary był jakimś szczególnym
wydarzeniem. Nigdzie jednak
nie przeszedł niezauważony,
gdyż wspólnoty parafialne powracały często do tego tematu.
Teraz, gdy rok ten zbliża się
ku końcowi, warto poświęcić Używamy tu określenia „zamu więcej czasu, refleksji mknięcie”, a nie „zakończei modlitwy.
nie” Roku Wiary. Takiego
terminu używa także obrzęd
Jak to uczynić? Jedna z pro- przygotowany przez Papieską
pozycji, zamieszczona w tym Radę ds. Krzewienia Nowej
krótkim opracowaniu, to skon- Ewangelizacji, zamieszczony
centrowanie uwagi na Sym- w programie duszpasterskim
bolu wiary, na tekście Credo. Żyć Rokiem Wiary (CzęstoW ciągu minionych miesięcy, chowa 2012, s. 177). Słowo
w większym lub mniejszym „zamknięcie” nawiązuje do
stopniu, poszczególne arty- „otwarcia”, które dokonało
kuły wiary były wyjaśnianie się w październiku ubiegłego
i stawały się przedmiotem roku. Terminy te przywołują
modlitwy. Teraz wracamy do również przeżycia lat jubileusyntezy, jaką jest Symbol, by szowych, w których następuje
przygotować się do obrzędu otwarcie i zamknięcie drzwi
redditio Symboli, a także by świętych. Rok Wiary nosił
jeszcze pełniej odkryć, jak w sobie znamiona świętewielkie znaczenie ma ten tekst go czasu. Był wezwaniem
w życiu każdego ochrzczone- do nawrócenia, otwarcia się
go i każdej wspólnoty wie- na Boga, który się objawia,
rzących.
i oddania Mu swego życia. Oby
owoce tego szczególnego roku
W niniejszym opracowaniu były obfite w życiu poszczeproponowane jest najpierw gólnych osób i wspólnot.
triduum, które można przeży-

Program duszpasterski Kościoła
w Polsce na lata 2013-2017
W pierwszą niedzielę Adwentu
2013 roku rozpoczniemy realizację nowego, czteroletniego
Programu duszpasterskiego,
który przygotowany został
przez Komisję Duszpasterstwa
Konferencji Episkopatu we
współpracy ze Stowarzyszeniem Pastoralistów Polskich.
Program nawiązuje do 1050.
rocznicy Chrztu Polski, którą
będziemy przeżywać w 2016
roku. Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może
być celem samym w sobie.
Znajomość naszej przeszłości
pozwala nam odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie,
z których wyrastamy. To z kolei
ma służyć patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary
w Boga, by w konsekwencji
budować naszą przyszłość na
fundamencie doświadczenia
żywego spotkania z Jezusem Chrystusem. Chcemy, by
wspomnienie historycznego

wydarzenia o fundamentalnym
znaczeniu dla chrześcijaństwa
i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu
przez naszych pierwszych
władców, stało się impulsem
do odnowienia i umocnienia
naszej wiary. Hasłem nowego
Programu duszpasterskiego
są słowa: „Przez Chrystusa,
z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do
świadectwa”. Dynamika Programu poprowadzi nas przez
doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie
apostolstwa. Zastanawiające
jest, że większość współczesnych ruchów odnowy Kościoła
żyje duchowością Chrztu. Ich
celem staje się doprowadzenie dorosłego chrześcijanina
do odnowienia przymierza
chrzcielnego, a co za tym idzie,
do odkrycia godności i zadań,
które się z nim wiążą. Dlatego Program wyznacza sobie

cztery podstawowe cele, jakie ogólnopolskim, diecezjalnym,
chcemy wspólnie osiągnąć:
parafialnym i rodzinnym.
Opracowanie, które oddajemy
• ewangelizacyjny - pogłębie- do rąk ludzi Kościoła w Polnie osobistej więzi z Chrystu- sce, winno być potraktowane,
sem poprzez poznanie, pełniej- jak swego rodzaju podstawa
sze pokochanie i wierniejsze programowa, służąca przynaśladowanie
gotowaniu programu dusz• inicjacyjny - uświadomienie pasterskiego dla konkretnej
i podjęcie łaski sakramentów diecezji. Pierwszoplanową
inicjacji, przede wszystkim rolę w realizacji Programu
chrztu świętego
odgrywa biskup diecezjalny,
• formacyjny - kształtowanie któremu pomagają Diecezjalpostaw duchowych i moral- na Rada Duszpasterska oraz
nych zgodnych z wyznawaną Wydział Duszpasterski kurii,
wiarą: zaangażowanie w życie który jest odpowiedzialny za
Kościoła, świadectwo życia podjęcie działań zmierzająchrześcijańskiego
cych do dostosowania wizji
• społeczny - wraz ze święto- ogólnopolskiej do realiów pawaniem 1050. rocznicy Chrztu storalnych kościoła lokalnego.
Polski, pełniejsze uświado- W naszych działaniach winmienie i podjęcie odpowie- niśmy iść jeszcze dalej. Na
dzialności za kształtowanie podstawie programu duszpaw duchu wiary życia rodzin- sterskiego dla diecezji, każda
nego, społecznego i zawodo- parafia winna opracować plan
wego.
pastoralny dla swojej wspól-

Praca duszpasterska przez
najbliższe cztery lata będzie
skupiała się wokół następujących haseł:

noty. Ufam, że doświadczenia
I Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich
pomogą wielu proboszczom
i parafianom, w wypraco• 2013/2014 - „Wierzę w Syna wywaniu wizji pastoralnej
Bożego”
parafii.
• 2014/2015 - Nawróćcie się
i wierzcie w Ewangelię”
Program skierowany jest także
• 2015/2016 - „Nowe życie do środowisk zakonnych, zaw Chrystusie”
równo żeńskich jak i męskich,
• 2016/2017 - „Idźcie i gło- do wszystkich osób życia konście”
sekrowanego, do członków
ruchów i stowarzyszeń katoliKażdy rok pracy duszpaster- ckich, osób zaangażowanych
skiej związany został ze zna- w grupy duszpasterskie oraz
kiem nawiązującym do liturgii do wszystkich ludzi dobrej
chrztu. Będą to: świeca, krzyż, woli, którzy odkryją w nim
woda i biała szata oraz olej. zaproszenia do wspólnego
Znaki te, odgrywające istotną działania na chwałę Boga i dla
rolę podczas chrztu, dobrze dobra człowieka.
przez nas wykorzystane, mogą
pomóc osobom już ochrzczo- Program na rok 2013/2014
nym w odnowieniu łaski tego
sakramentu i w odkrywaniu Pierwszy rok (2013/2014)
godności i misji, jaką otrzy- nowego cyklu Programu duszpasterskiego przeżywać bęmali.
dziemy pod hasłem „Wierzę
Program duszpasterski wi- w Syna Bożego”. Na początku
nien być wprowadzony
w życie na różnych poziomach:
dokończenie na str. 5
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Program duszpasterski zarówno ogólnopolskie, jak
Kościoła w Polsce na lata i diecezjalne podejmowane
przez to stowarzyszenie. Bar2013-2017

dzo potrzebna jest w naszych
dokończenie ze str. 4
wspólnotach dobra, systemadrogi prowadzącej ku odnowie- tyczna praca biblijna. Nie da się
niu i wzmocnieniu duchowości głosić kerygmatu bez rozważachrzcielnej, mocny akcent sta- nia Pisma Świętego.
wiamy na wiarę: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie Drugi priorytet to podjęcie
zbawiony” (Mk 16,16). Będzie konkretnych działań ewangeto swoista kontynuacja Roku lizacyjnych w parafiach, by
Wiary, ale tym razem akcent głosząc kerygmat doprowapołożymy na kerygmat; jego dzić człowieka - wcześniej
treść, znaczenie i możliwości ochrzczonego - do wyboru
wykorzystania w posłudze Jezusa i wejścia na drogę konpastoralnej. Najprościej defi- sekwentnego naśladowania Go
niując, kerygmat to zbawcze w codzienności. Takie rekoprzesłanie, zawarte w Biblii, lekcje kerygmatyczne chcezawierające obietnicę zbawie- my rozpocząć w parafiach w
nia i wzywające człowieka Wielkim Poście 2014 roku i
do wiary i przemiany życia kontynuować je przez cały
w Bogu. Z tym zbawczym czas trwania nowego Prograprzesłaniem nierozdzielnie mu duszpasterskiego. Jednym
związana jest ewangelizacja, z owoców rekolekcji ma być
czyli takie głoszenie kerygma- powstanie grupy, w której osotu, które doprowadza człowieka by dorosłe znajdą możliwość
do podjęcia wyraźnej decyzji stałej formacji pogłębiającej ich
wiary i wejścia w osobistą re- wiarę. Tu liczymy na zaangażolację z Bogiem we wspólnocie wanie się licznych środowisk
Kościoła. Na pierwszy rok związanych z działalnością na
realizacji Programu duszpa- rzecz nowej ewangelizacji, skusterskiego wyznaczyliśmy trzy pionych wokół powstałego przy
podstawowe priorytety:
misji Duszpasterstwa Zespołu
ds. Nowej Ewangelizacji.
• Słowo Boże - propagowanie
Biblii jako Słowa Bożego, uka- Wyznaczając trzeci prioryzywanie jej ważności w życiu tet tegorocznego Programu
chrześcijańskim oraz pogłębia- duszpasterskiego, pragniemy
nie duchowości biblijnej
sprowokować w naszych Koś• ewangelizacja - przekaz wiary ciołach lokalnych dyskusję
- podjęcie działań preewange- na temat sposobów i jakolizacyjnych i przeprowadzenie ści przygotowania rodziców
rekolekcji kerygmatycznych, i chrzestnych do chrztu dziecka.
oraz wsparcie wiernych, by Ta forma katechezy dorosłych
mogli znaleźć swoje miejsce stwarza ogromną szansę ewanwe wspólnotach
gelizacji. Z inicjatywy Komisji
• katecheza dorosłych przed Duszpasterstwa powstał już
chrztem dziecka - rozszerze- zespół pod kierunkiem bpa
nie i pogłębienie katechezy Marka Mendyka, przewodnirodziców i chrzestnych przed czącego Komisji Wychowania
chrztem dziecka.
Katolickiego, który zajmie
się tym zagadnieniem w skali
W pracy nad kształtowaniem ogólnopolskiej. Zadaniem tego
i pogłębianiem duchowości bi- gremium będzie wypracowanie
blijnej liczymy na sprawdzoną koncepcji katechezy dorosłych
już we wcześniejszych latach wokół sakramentów inicjacji
współpracę z Dziełem Biblij- chrześcijańskiej oraz sposonym im. Jana Pawła II. Chcemy bów wprowadzania jej w życie
wspierać wszelkie inicjatywy, parafii.
Zarząd Miejski Prawa i Sprawiedliwości

zaprasza na spotkanie z posłem na Sejm RP
Sławomirem Kłosowskim
Wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji i Młodzieży Sejmu RP
pt. „Quo vadis polska oświato” wtoerk 26 listopada g. 14.00,
Rynek 4, Kamienica Attavantich
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List protestu
Parlamentarzyści wybrani z terenu
Kościelnej Metropolii Przemyskiej

Szanowny Pan
Marek Biernacki dzają ostatnie publikacje praMinister Sprawiedliwości sowe.
Szanowny Pan Uważamy za niedopuszczalAndrzej Seremet ne wykorzystywanie proceProkurator Generalny dur sądowych do zwalczania

W ostatnich dniach doszło
do sytuacji, która nas, wiernych Kościoła Rzymsko-Katolickiego Metropolii Przemyskiej, głęboko oburza. Oto,
wykorzystując przepisy prawa
i ewidentnie ich nadużywając, usiłuje się postawić
w stan oskarżenia przed sądem
powszechnym Przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski i naszego Arcypasterza
Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika. Czyni się to
z pobudek czysto ideologicznych, nie zaś z powodu troski
o czyjeś dobro lub ze względu
na dbałość o porządek prawny
w Polsce. Hipokryzję środowisk, z których wywodzą się
autorzy tych działań, potwier-

i poniżania naszego Pasterza.
W wolnej Polsce nie powinno
być tak, że z pobudek ideologicznych ktokolwiek może
stawiać inną osobę w stan
oskarżenia przed sądem.
Dlatego apelujemy do Parlamentarzystów, Pana Ministra,
Pana Prokuratora Generalnego o niezwłoczne podjęcie
odpowiednich działań legislacyjnych, które doprowadzą
do zlikwidowania tego typu
procederu.
Jako obywatele i wyborcy
domagamy się od Was natychmiastowej i skutecznej reakcji,
która położy kres nadużywaniu
prawa w celu poniżania godności człowieka.

List otwarty bp. Wiesława Meringa do dyrektora
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
i bezsensowną próbą ugodzenia wiernych w przeżywaniu
ich wiary. Dla ludzi wierzących znaki ich wiary są święte.
A każdy wyśmiewający czy
profanujący je – staje się prymitywnym bluźniercą.

Włocławek,
14 listopada 2013 r. Dlatego proszę o jak najszybsze
usunięcie prostackiej instalaW imieniu Rady Konferencji cji.
Episkopatu Polski ds. Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Kul- Podzielam w pełni opinię Przeturowego kieruję do Pana Dy- wodniczącego Konferencji
rektora zdecydowany protest, Episkopatu Polski, Księdza Arzwiązany z profanacją świętego cybiskupa Józefa Michalika na
dla chrześcijan znaku Krzyża ten temat i apeluję do Pańskiego
zdrowego rozsądku i zwykłego
w filmie „Adoracja”.
ludzkiego taktu: niech Pan ma
Pewnie niełatwo Panu zrozu- odwagę podjąć właściwą decymieć, że są znaki i symbole zję! Prawdziwa sztuka i kultura
zawierające w sobie sam rdzeń tylko na tym skorzystają.
chrześcijaństwa: Krzyż do nich
Wiesław Mering
należy. Dla chrześcijan w PolBISKUP
WŁOCŁAWSKI
sce prezentowana w Centrum
Przewodniczący Rady KEP ds.
Sztuki Współczesnej filmowa
Kultury i Ochrony Dziedzictwa
parodia jest zarówno dowodem
Kulturowego
beztalencia, braku kultury, jak
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 24 XI 13 GRUPA I
Niedziela 1 XII 13 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Ministranci +
Lektorzy, Rodziny powołanych
PONIEDZIAŁEK – Róża VI św.
Krzysztofa - p. Osuch
WTOREK – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
ŚRODA – Wspólnota osób
zbierających składki na inwestycje
CZWARTEK – Róża XIII św.
Kingi - p. Boryło + Róża Boga
Ojca VIII - p. Chomik
PIĄTEK – Róża XVI św. Klary p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
SOBOTA – Dzieło Pomocy
Duszom Czyśćcowym + Dzieło Pomocy Powołaniom
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
16.11.2013 r. Munina ul. 3 Maja
i Wodna. Sprzątali i ofiara: Wańcio, Kryczało, H. Sudoł, R. Sudoł,
Turoń, Kornaga, Hudycz, Sobieccy + 1 osoba, J. Mrozowicz.
Razem – 90 zł na środki czystości
i kwiaty.

18.11.2013 r. Munina ul. Południowa m. 93-122. Sprzątali
i ofiara: Pawlus, Ciurko, Osiniak,
B. Ciurko + 1 osoba, Wawro,
R. Chmielowicz, Malec, Iwanowicz. Razem – 130 zł na środki
czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

26.11.94 - Jacek i Zuzanna S.

w rocznicę śmierci:

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na Różaniec z wypominkami.
2. Dziś Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata. W naszej
Parafii Uroczystość łączy się
z XIV rocznicą poświęcenia
naszej świątyni i 32 rocznicą
istnienia parafii. W modlitwach
dziękujemy i prosimy Pana Boga
o błogosławieństwo na lata następne.
3. Uroczystość Chrystusa Króla
jest jednocześnie uroczystym
zakończeniem Roku Wiary
i rozpoczęcie programu duszpasterskiego pod hasłem „Wierzę
w Syna Bożego”.
4. Bardzo dziękujemy ks. prałatowi Józefowi Jakubcowi za
posługę słowa w czasie rekolekcji
parafialnych – Bóg zapłać. Niech
Dobry Bóg hojnie wynagrodzi swoim błogosławieństwem
w dalszej posłudze kapłańskiej.
5. W środę o godz. 12.00
w południe w Sali pod kościołem odbędzie się spotkanie
Klubu Seniora z udziałem
p. Marianny Król w sprawie idei
kolpingowskich. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych.
6. W sobotę 30 listopada na Mszy
św. wieczornej wspomnienie św.
Andrzeja Apostoła – patrona na-

Niedziela 24 XI

szego ks. Proboszcza. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00.
7. Za tydzień rozpocznie się
w kościele Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście
Chrystusa.
8. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 25
XI 13 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 1 m. 1-9
oraz 30 XI 13 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 1 m. 10-19.
10. Opłatki bożonarodzeniowe
będą rozprowadzane na początku
grudnia przez osoby dotychczas
zbierające składki na inwestycje –
cały dochód przeznaczony jest na
ogrzewanie kościoła. Jeśli nawet
w niektórych blokach zaniechano
zbierania składek to prosimy, aby
raz w roku przeszli z opłatkami
ci mieszkańcy, którzy czynili to
już wcześniej. Prosimy, aby te
osoby zgłosiły się po niedzieli do
p. kościelnego z zakrystii.
11. W kiosku są do nabycia
wigilijne świece Caritas. Każda
sprzedana świeca to jeden obiad
dla biednego dziecka.
12. W poprzednią niedzielę do
specjalnej składki na utrzymanie
kościoła dołączyło 16 rodzin –
składając razem 500 zł. Bardzo
dziękujemy.

Świetlica „U KOLPINGA”
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, Greta Trojnar - jęz.
hiszpański.
Radca prawny: Maria Drabik.

8:00

++ Za zmarłych z Rodziny
Makarskich.

9:15

++ Rodzice: Marian i Helena
i Dziadkowie: Józef i Antonina.

11:00

+ Jarosław.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Franciszek, Józefa, Bronisława, Stefania.

18:00

++ Katarzyna, Walenty, Stanisław, Jan.

7:00

++ Katarzyna, Jan, Zdzisław.

18:00

+ Krystyna Musiała w 18 roczn.
śmierci.

7:00

+ Aleksander w 3 roczn. śmierci.

18:00

++ Stanisława w 4 roczn.
śmierci, Michał.

7:00

Za wstawiennictwem Matki
Bożej Miłosierdzia o zdrowie
i potrzebne łaski dla Krystyny
Welc.

18:00

1) ++ Za wszystkich zmarłych
nauczycieli i pracowników
Przedszkola Nr 10 w Jarosławiu - od koleżanek i kolegów
z pracy.
2) ++ Zofia, Władysław
i Anna.

7:00

++ Zdzisław, Kazimierz Kamieniec.

18:00

1) + Stanisław Kozłowski w 3
roczn. śmierci.
2) + Marek Marciniszyn.

Poniedziałek 25 XI

Wtorek 26 XI

Środa 27 XI

Czwartek 28 XI

Piątek 29 XI
7:00
18:00

Sobota 30 XI
8:00

18:00

1) Za cierpiące w czyśćcu dusze
- int. od Apostolstwa Pomocy
Duszom Czyśćcowym.
2) ++ Andrzej, Jan, Floriana.
3) O Boże błogosł., dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla
ks. prałata Andrzeja Surowca
z okazji imienin od: Akcji Katolickiej, Bractwa Najświętszego
Sakramentu, Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga, Świetlicy
„U Kolpinga”, Ruch ŚwiatłoŻycie, Klub Seniora, Bractwo
MB Szkaplerznej, Pracownicy
parafii, Róż: św. Kingi, św.
Barbary, św. Antoniego, św.
Moniki, I Boga Ojca; Krąg św.
Wojciecha.

8:00

+ Ryszard Rakoczy w 10 roczn.
śmierci.

9:30

++ Katarzyna Gliniany w 6
roczn. śmierci, Zygmunt, Mieczysław.

Dyżury w kuchni
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

25 XI

26 XI

27 XI

28 XI
E. Waszczuk
N. Przyczyna

29 XI

5 XII
E. Waszczuk
N. Przyczyna

6 XII

29.11.82 – Stanisław Metyk
G. Stępień
29.11.86 – Franciszek Zastawny
15.11.88 – Marian Malinowski
2 XII
3 XII
4 XII
30.11.91 – Emilia Chmielowicz
G. Stępień
29.11.97 – Wiktoria Stasiak
25.11.97 – Jan Winiarz
24.11.03 – Zdzisław Sudoł
29.11.06 – Jarosław Łaniosz
30.11.06 – Helena Kuśnierz
25.11.08 – Tadeusz Korzeń
Superliga
25.11.08 – Stanisław Szpilka
24.11.09 – Anna Kobylarz
CARBO-KOKS Polonia Bytom
26.11.10 – Aleksander Swaryczewski
- PKS Kolping Frac Jarosław
28.11.10 – Stanisław Kozłowski
30.11.10 – Tadeusz Szostak
1:3

Tenis stołowy

Zapowiedzi przedślubne
Tomasz Piotr SOLSKI
s. Jacka i Kazimiery
zam. Pawłosiów
Monika Joanna BRODOWICZ
c. Eugeniusza i Danuty
zam. Pawłosiów

Punkty: Evgueni Chtchetinine - 2, Vitali
Nekhviadovich - 1.

1) + Andrzej.
2) + Jerzy Stala - int. od sąsiadów os. Kombatantów bl.
nr 12.

Niedziela 1 XII

11:00

++ Ryszard, Józef.

Następny mecz:

12:15

Za parafian.

4 grudnia g. 19.00 Hala MOSiR
PKS Kolping Frac Jarosław
SPAR Extramarket.pl
AZS Politechnika Rzeszów

16:00

+ Teresa Barszcz w 7 roczn.
śmierci.

18:00

Dziękczynna za już otrzymaną
łaskę zdrowia z prośbą o dalszą
łaskę dla Jolanty i jej Rodziny.

Chrystus Królem

Święto Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu - 15 listopada 2013

Helusz

Seniorzy na Drodze Krzyżowej

Kaplica w Heluszu
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Chrystus Królem

Seniorzy aktywni lokalnie
- myślący globalnie

Wykład dla seniorów w sali lustrzanej z wystawą strojów na Orszak Trzech Króli

Kurs komputerowy dla seniorów dał początek nowej wspólnocie

Schola oazowa w nowych strojach

Kilka osób od stycznia szyło stroje na Orszak Trzech Króli

Miłe chwile na spotkaniu integracyjnym w Heluszu

