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Akt intronizacji

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

O Jezu, Władco serc naszych
i Królu wieków nieśmiertelny,
przyrzekamy Ci uroczyście,
że przy tronie Twoim
i przy Osobie Twojej
wiernie stać będziemy.
Przyrzekamy Ci,
że nieskalanego sztandaru
Twojego nie splamimy,
że chorągwi Twojej nie zdradzimy
ani niedowiarstwem,
ani sekciarstwem,
ani żadnym odstępstwem.
Ślubujemy Ci, że w wierze świętej
katolickiej aż do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą
na grobach naszych,
żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu,
i Twojej Ewangelii nie wstydzili.
Króluj w sercach naszych
przez łaskę.
Króluj w rodzinach
przez cnoty rodzinne.
Króluj w szkołach
przez prawdziwie
katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie
przez sprawiedliwość
i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie,
zawsze i bezustannie.
Niech sztandar Twój powiewa
nad nami wszystkimi,
a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię!
Amen.
kard. Adam Stefan Sapieha, 1927 r.

Trio Cantabile
– to powstała w październiku 2014 roku
grupa artystów mieszkających i pracujących
w Lublinie. Tworzą ją:
śpiewaczka z Lublina,
Barbara Brzozowska,
która na co dzień pracuje
jako organista Bazyliki oo. Dominikanów
na Starym Mieście, pochodzący z Krakowa
pianista i kompozytor,
Rudolf Steiner, organista
Archikatedry Lubelskiej,
oraz grająca w Filharmonii Lubelskiej ukraińska
skrzypaczka, od wielu
lat mieszkająca w Polsce, Natalia Kozub.
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Głównym założeniem
artystów jest wykonywanie i promocja muzyki autorskiej Rudolfa
Steinera, jednak wykonują oni także muzykę
klasyczną, filmową czy
utwory z gatunku piosenki aktorskiej. Kompozycje tego znakomitego pianisty to utwory
przyjemne i stosunkowo
proste w odbiorze, natomiast niezwykle wymagające dla wykonawców,
szczególnie dla samego
pianisty i śpiewaczki, ze
względu na to, że głos
jest w nich traktowany
całkowicie instrumentalnie. Muzyka romantyzująca, subtelna, a zarazem
pełna niespodzianek i z
całą pewnością ujmująca
– to efekt ich wspólnego
działania.

Chrystus Królem

Chrystus Królem

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Kościół katolicki obchodzi
dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi. Ostatnia niedziela przed
Adwentem - początkiem
nowego roku liturgicznego
- stanowi podkreślenie faktu
panowania zmartwychwstałego Chrystusa. To również
święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży i Akcji
Katolickiej.

daje cześć.
Równocześnie Ewangelie
ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany
cierniami Jezus odpowiada
na pytanie Poncjusza Piłata: „Tak, jestem Królem.
Królestwo moje nie jest
z tego świata” (por. J 18, 3340). Na krzyżu 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.
W ikonografii
Chrystus Król już
od starożytności
przedstawiony jest
jako Pantokrator,
czyli Wszechwładca, zasiadający na
tronie, mający ziemię za podnóżek
lub trzymający glob
ziemski w dłoni.
Tak przedstawiają
Jezusa dawne ikony
i mozaiki. Tak też
wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa
- jako zasiadającego
na tronie, któremu
całe stworzenie od-

Na okładce

widniał napis: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”
(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. 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.

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Dn 7,13-14

Królestwo Syna Człowieczego

REFREN PSALMU: Pan Bóg
króluje, pełen majestatu.
II CZYTANIE: Ap 1,5-8

Chrystus jest władcą królów
ziemi

EWANGELIA: J 18,33b-37

Królestwo Chrystusa nie jest
z tego świata

Piłat powiedział do Jezusa:
„Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział:...
...„Królestwo moje nie jest
z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata,
słudzy moi biliby się, abym nie
został wydany Żydom...
...Piłat zatem powiedział do
Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus:
„Tak, jestem królem. Ja się na
to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto
jest z prawdy, słucha mojego
głosu”.

Transmisja Mszy
św. Odpustowej
W związku z realizacją transmisji na żywo z Mszy Świętej, która odbędzie się dnia
22.11.2015 r. godz. 12.15 pragniemy poinformować, że TwojaTV udostępni sygnał na całe
Podkarpacie za pośrednictwem
Partnerów Grupy Medialnej
„Na Żywo”. Możliwe będzie
także śledzenie Mszy Świętej
w sieciach kablowych niektórych jarosławskich jak i ogólnopolskich dostawców: Prosat,
Oxynet, Zicom, Jambox, Avios,
EzBit.

Dziś Koncert
godz. 17.00

Trio Cantabile
wstęp wolny

30.11. g. 18.00
Msza św. imieninowa
i Andrzejki w KCK
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Chrystus Królem

Polityka Polska - Łacińska wspólnota celów
tolickie. Radykalne odejście
od postaw patriotycznych
i nachalne promowanie kosmopolityzmu - to kolejne
zjawiska, które wprowadzały destrukcję w polską
przestrzeń publiczną.
Zwycięstwo prawicy
w ostatnich wyborach rodzi
pytanie, w jaki sposób będzie układana rzeczywistość
społeczna w naszym kraju.
Ostatnie lata rządów koalicji PO - PSL to gwałtowny
skręt w lewo i zawłaszczanie przestrzeni publicznej
przez środow isko nowej
lewicy. Działo się tak z jednej strony na płaszczyźnie
prawnej (ustawa antyklapsowa, ratyfikacja konwencji
antyprzemocowej, ustawa
o in vitro i in.), edukacyjnej
i med ialnej. Środowiska
katolickie były stopniowo
wypychane z publicznych
mediów, ze sfer szeroko
rozumianej kultury czy
nauki. Wszystko to zos
tawiało ogromne spustoszenia w wielu sferach życia, w szczególności życia
intelektualnego Polaków.
Wszechobecny posmodernistyczny relatywizm
w sferze naukowej i ordynarny genderyzm w sferze moralnej zatruwały naszą kulturę
w sposób zasadniczy. Widać to było nade wszystko
w przestrzeni sztuki, gdzie
wyskoki w stylu „Golgota
Picnic” należały raczej do
reguły niż wyjątku bulwersującego szerokie kręgi ka-

Niektórzy zastanawiają się
na tej kanwie, jak ułożyć
kulturową politykę państwa. Nasuwa się pokusa
tworzenia nowego rodzaju
jedności, czyli zsumowania
wszystkich możliwych środowisk i stworzenia pewnego synkretyzmu w przestrzeni ideowej.
Pytanie tylko, czy to jest
możliwe. Jak bowiem pogodzić ideę obrony życia
z dążeniami do pełnej swobody aborcyjnej? Jak umiejscowić w polskiej przestrzeni
publicznej osławionego
Nergala i Chopina zarazem?
Jak pog odzić relatywizm
z prawdziwościowym podejściem do świata? Są to
sprzeczności. Próba jakiejś
syntezy w tym zakresie musi
prowadzić do chaosu, którego nikt nie będzie w stanie
zrozumieć.
Oczywiście, kiedy mówimy
o wyhamowaniu tendencji
destrukcyjnych w polu kultury, nauki czy edukacji,
nie myślimy o państwowej
cenzurze. Mówimy raczej,
co należy promować. Czy
można wszak wydawać publiczne pieniądze na jawną
demoralizację, jak to się dziś
dokonuje na masową skalę?

Pieniądze unijne, które idą
szerokim strumieniem na
różne środowiska mieniące
się być „palikotowymi”,
powinny być przekierowane w zupełnie inną stronę.
Zachodnioeuropejska nowa
lewica nie od dziś stara
się nachalnie promować
rewolucję w sferze kultury,
chcą przeformatować społeczeństwo polskie wedle

poddawać jej za pieniądze
państwowe różnym genderyzmom, choćby nie wiem
jak modne były to trendy na
Zachodzie.

Pojawia się więc pytanie,
jak zdefiniowane będą „centra mózgowe” u rządzącej
prawicy polskiej. Naturalnie dyskutować należy ze
wszystkimi, państwo musi
w sposób podmiotowy traktować wszystkich obywateli.
Należy być tolerancyjnym,
zauważając, że tolerancja
to nic innego jak znoszenie,
wyrozumiałość dla błędu
(sic!). Nie mówimy więc
tu o relatywizmie w sferze
ideowej, ale o tolerancji
dla błędu. Tolerować to nie
znaczy akceptować. Obóz
prawicowy nie może sobie
pozwolić, by punkty centralne polskiej kultury, polskiej polityki zdefiniowane
Mieszko I - 1050 lat od Chrztu Polski były na sposób eklektyczny,
prowadząc do chaosu pojęć
swojego modelu. Państwo i celów.
polskie musi się zastanowić nie nad cenzurą takich Spójrzmy na polską szkołę.
czy innych zjawisk, ale nad Czy da się młodzież wychotym, co promuje i gdzie kie- wywać w duchu patriotyczrowane są środki publiczne nym i kosmopolitycznym
w tej dziedzinie. Finansowa- jednocześnie? Czy można
nie trendów destrukcyjnych promować zdrową rodziprzypomina sytuację, gdy nę i rozwiązłość seksualną
budowniczy autostrad z jed- zarazem? Taka szkoła nie
nej strony wydają publiczny może spełniać dobrze funkgrosz na tworzenie dróg, cji edukacyjnych i wychoz drugiej strony finansują wawczych.
tych, którzy te drogi chcą
wysadzić. Nie da się przy Rządząca prawica musi
tak rozbieżnych celach do- zatem stwor zyć ośrodek
konać syntezy, taka synteza intelektualny i decyzyjny
musi bowiem prowadzić do o jednorodnym wymiarze
absurdu.
ideowym. Szeroki dialog
społeczny jest potrzebny, poŚrodowiska prawicowe trzebna jest otwarta debata
muszą pam iętać, że neo- na wiele tematów. Musimy
marsksistowska rewolucja jednak jako Naród i państwo
na Zachodzie dokonała się stać na gruncie jednorodnej
oddolnie, poprzez sączenie wizji życia społecznego,
w młodzież fałszywych opartej o zasady łacińskiej
treści ideologicznych. U nas cywilizacji. Mieszanina cymłodzież w ogromnej masie wilizacyjna to świat chaosu,
oparła się tym trendom, stąd wprowadzający uwiąd życia
katastrofa wyborcza Zjed- wspólnotowego.
prof. Mieczysław Ryba
noczonej Lewicy. Młodzież
Nasz Dziennik nr 257
jednak należy chronić i nie

Chrystus Królem

Zostawił ślad swej Wielkiej Obecności
Wspomnienie śp. ks. prałata Bronisława Fili

Powyższe słowa zaczerpnięte z wiersza Lidii Tomkiewicz pt. „Godni wdzięcznej
pamięci” – stanowią przesłanie do WSPOMNIEŃ
O ŚP. KSIĘDZU BRONISŁAWIE FILI.
Po 30-latach brzmią nam
jeszcze w uszach słowa
księdza proboszcza z jarosławskiej kolegiaty Bronisława Fili: „moi kochani”,
za którymi kryło się Słowo
Boże w jego homilii, pouczenia, prośby, uwagi,
nakazy, zakazy kierowane
do swoich „owieczek”.
Wspominając tego Nieprzeciętnego Kapłana, nie
chcemy pozostać na stwierdzeniu, powtarzanym z pokolenia na pokolenie; że był
to kapłan z charyzmą, wspaniały duszpasterz, energiczny i stanowczy czasem aż
do uporu, otwarty na nowe,
a dobre metody oddziaływania na innych, znakomity
wychowawca młodzieży,
żyjący życiem Kościoła
i Ojczyzny.
Można do tego jeszcze dodać, że zawsze się śpieszył i miał tysiące pomysłów na godzinę i że żyjąc
w komunie, trzymał z „Solidarnością” i radził sobie
z wszystkimi przeciwnikami, choć go to wiele kosztowało zdrowia. To wszystko

prawda i o tym na ogół sławiu.
wszyscy wiemy.
5 XII 1981 r.
Dziś, przy okazji 30-lecia Po 85 dniach budowy, kieroodejścia księdza Fili do wanej i finansowanej jedywieczności, chcemy zajrzeć nie przeze mnie, przy bardzo
do zakamarków jego życia małym wkładzie gotówki od
i dowiedzieć się czegoś, ludzi, Ks. Bp Ordynariusz
o czym może nie wszyscy Ignacy Tokarczuk poświęcił
wiedzą czy pamiętają.
nową świątynię pw. Chrystusa Króla i utworzył nową
Zatrzymamy się na dwu parafię.
sprawach:
26 II 1982 r.
1 - zaangażowaniu ks. pro- 13 grudnia 1981 r. gen.
boszcza Bronisława w bu- Wojciech Jaruzelski ogłosił
dowę obiektów sakralnych, stan wojenny. Rozpoczęły
się pierwsze aresztowania.
2 –zaangażowanie w obronę W dniu 18 marca został
aresztowanego współkapła- aresztowany mój współna ks. Władysława Drew- pracownik ks. Władysław
niaka.
Drewniak – katecheta młodzieży z LO – lubiany przez
Już tylko w tych dwóch młodzież. Razem areszsprawach - nie mówiąc towano 10 jego uczniów.
o innych - rysuje się piękna Ileż godzin poświęciłem
postać Nieprzeciętnego na uspokajanie rodziców
Kapłana, z jego wszystki- zrozpaczonych sytuacją symi godnościami i tytułami nów, przeważnie mających
kościelnymi, jak prałat, zdawać maturę. Ileż dni
dziekan, archiprezbiter, ku- poświęciłem na wyjazdy
stosz kapituły kolegiackiej do Rzeszowa, Krakowa,
w Jarosławiu, z doktoratem Warszawy w celu szukania
naukowym. Postać, która dobrego obrońcy(…).
w całej pełni zasługuje na
wdzięczną pamięć ludu W czasie jednej z wielu
jarosławskiego i wiernych rozmów z ks. biskupem
z okolic.
Miziołkiem sufraganem
warszawskim, zajmującym
Zapiski kronikarskie, które się sprawami więźniów
po sobie zostawił nasz Bo- politycznych, Ks. Biskup
hater, ukażą nieco faktów. powiedział do mnie: ProOto niektóre fragmenty
zapisów:
25 VIII 1981 r.
(…) Na prośbę wielu wiernych, by wybudować ośrodek duszpasterski na Osiedlu
Kombatantów, przedstawiłem sprawę ks. biskupowi
ordynariuszowi Ignacemu
Tokarczukowi, który zaakceptował plan budowy(…).
Zakończyliśmy budowę
tymczasowej świątyni pw.
Chrystusa Króla w Jaro-

szę księdza, tu nie chodzi
o jakiegoś księdza Drewniaka, ale tu chodzi o waszego Biskupa Ordynariusza
Ignacego Tokarczuka. Może
aresztowanie diecezjalnego
księdza będzie początkiem
i podstawą do ataku na Biskupa Ordynariusza.
Utrudzony stałymi wyjazdami w sprawie aresztowanych, szukając dla nich
ratunku, złożyłem uroczysty
ślub, że zajmę się i pomogę
stworzyć nowy ośrodek
duszpasterski z kaplicą na
Osiedlu Oficerskim w Jarosławiu, pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego, o ile
ks. Biskup zatwierdzi ten
ślub.
Doznałem potem bardzo
wielu łask Bożych. Znalazłem ludzi, którzy zajęli się sprawą aresztowanych i sprawy zaczęły być
rozwiązywane pomyślnie.
Tajemnicę o moim ślubie
przechowywałem w sercu,
czekając na znak, że jest
Wolą Bożą, abym ujawnił
złożony ślub.
24 IV 1982 r.
Wyjechałem do Gniezna…
Potem byłem w Naczelnej
Prokuraturze Wojskowej,
w Ministerstwie Sprawiedlidokończenie na str. 6
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Wspomnienie śp. ks. pra- 29 VI 1983 r.
łata Bronisława Fili
Ks. Bp Ordynariusz poświęcił w Łazach Kostkowskich
dokończenie ze str. 5
nowy drewniany Dom Boży
wości, Ministerstwie Spraw p/w Najświętszego Serca
Wewnętrznych i złożyłem Pana Jezusa. Przed drugą
poręczenia. Rozmawiałem pielgrzymką Ojca Św. Jana
w tej sprawie z ks. Bisku- Pawła II do Ojczyzny, wybupem Miziołkiem, a także dowaliśmy w Łazach z cegły
z k s . D ą b r o w s k i m , piętrowy dom parafialny,
ks. Niewęgłowskim i inny- bez zgody władz.
mi osobami. zajmującymi
Wypełnienie ślubu
się sprawami więźniów.

udać – tak zaplanował
ks. Fila i 27 kwietnia 1985
r. zorganizował z wiernymi
pielgrzymkę do Leżajska.
W drodze powrotnej, wtajemniczeni kapłani i niektórzy z organizatorów akcji,
powracających pielgrzymów ze stacji skierowali
na plac, gdzie stał krzyż
i namiot z ołtarzem. Zanim
zorientowała się milicja,
plac poświęcono i została odprawiona Msza św.
Wierni długo trwali na moKsiądz
Bronisław
Fila,
Po powrocie złożyłem moje
dlitwie. Ogarnął ich wielki
w
swoich
działaniach,
poręczenie w Woj. Komenentuzjazm. Zdawało się, że
w
dalszym
ciągu
myślał
dzie MO w Przemyślu.
12 VI 1982 r.
Był to pierwszy dzień procesu ks. Drewniaka i młodzieży. Usiłowano nie wpuścić
ks. Biskupa Taborskiego
i księży na salę procesu.
Po półtoragodzinnej mojej
utarczce i naleganiach ustąpiono.

Każde dobro kosztuje wiele
trudów, poświęceń, ofiary.
Jeśli mówimy o księdzu
Bronisławie Fili, że był
to wielki człowiek i niezwykły Kapłan, - to mamy
na myśli również cenę tej
wielkości. Była ona wysoka. Płacił ją całym swoim
życiem, bez reszty oddanym
Bogu i służbie drugiemu
człowiekowi. Kapłaństwo
cenił sobie nad wszystko.
Otwierało ono przed nim
wielką misję, wymagającą
często bohaterstwa. Misja,
która kryła gdzieś w sobie
stygmat świętości. On wiedział czym jest kapłaństwo
i usiłował sprostać wezwaniu Chrystusa, by iść za
Nim i naśladować Go, nieść
krzyż i współdziałać w zbawianiu świata.
Idąc tą drogą – doszedł
daleko.
Szedł nie o własnych siłach,
dlatego sięgał szczytów
swoich pragnień, zdrowych
ambicji – a te dotyczyły
szerzenia Królestwa Bożego
tu, na ziemi.

14 VI 1982 r.
Drugi dzień procesu w Woj.
Sądzie w Rzeszowie. Ja
wyjechałem natychmiast do
Warszawy szukać ratunku,
bo prokurator żądał wysokich kar i więzienia.

Szedł z Najukochańszą Matką, królującą w jarosławskiej
kolegiacie, wychwalaną
żadna siła ich nie pokona, i czczoną w nowennach do
nie zniszczy i nie zbezcześci Matki Boskiej Nieustającej
tego poświęconego miejsca. Pomocy.
Mieszkańcy z pobliskich
domów byli zaskoczeni tym Szedł, ufając w Miłosierwydarzeniem, gdyż kilka dzie Boże i na uwielbienie
godzin wcześniej jeszcze Miłosierdzia wybudował
niczego na placu nie było. świątynię.

Ks. Bronisław Fila i p. Józef Baziuk przed pierwszą drewnianą kaplicą naszej

17 VI 1982 r.
parafii
Ogłoszono wyrok: po kilka
lat więzienia w zawieszeniu o wypełnieniu ślubu: o wybudowaniu ośrodka duszi kary pieniężne.
pasterskiego na Kolonii
Wieczorem ks. Drewniak Oficerskiej w Jarosławiu,
odprawił już Mszę św., jako votum wdzięczności
w kolegiacie, a cały duży za uwolnienie z aresztu
kościół zapełnił się ludźmi, ks. Władysława Drewniaktórzy przywitali uwolnio- ka. Po otrzymaniu zlecenia
ks. biskupa ordynariusza
nego księdza oklaskami.
Ignacego Tokarczuka, rozpoczął działanie. Najpierw
19 XII 1982 r.
Poświęcenie tymczasowej zakupił w Krakowie obraz
kaplicy pw. Niepokalane- Miłosierdzia Bożego, który
go Serca NMP - nowego przeznaczył do przyszłego
ośrodka duszpasterskiego kościoła, na razie umieścił
w Morawsku, tworzone- go w kolegiacie i wprowago przeze mnie bez zgo- dził nabożeństwo do Miłody władz państwowych, sierdzia Bożego. Modlono
w okresie stanu wojennego, na się o zrealizowanie zamiaprośbę wiernych i za wiedzą rów budowy kościoła.
ks. Bp Ordynariusza Ignacego Tokarczuka, co było wiel- Wkrótce przystąpiono do
ką radością mieszkańców, dzieła. Na zakupionym
mających trudne warunki placu, szybko postawiow wypełnianiu obowiązku no krzyż i ołtarz z zadaszeniem. Akcja miała się
niedzielnej Mszy św.

Ludzie zgłaszali się do budowy kaplicy. Dzieło rosło
z dnia na dzień, a gdy było
już ukończone, 1 września
1985 r. ks. Bronisław Fila
odprawił Mszę św. i w imieniu ks. Biskupa wprowadził
nowo mianowanego duszpasterza parafii ks. Mariana
Nabrzyskiego.

Szedł z najbliższymi; ze
swoimi współpracownikami
na niwie Bożej – kapłanami,
których bronił ze wszystkich
swoich sil i możliwości, gdy
działa im się krzywda.
Szedł z Ludem Bożym Jarosławia, którego wychowywał według wartości:

Tak więc, ślub został wypeł- Bóg, Honor, Ojczyzna - od
niony: votum wdzięczności 1951 roku, i aż do odejścia
do Domu Ojca. Do zaszczyzłożone.
tów i szczytów – szedł drogą
Wielkość okupiona cierpieniem
dokończenie na str. 7

Chrystus Królem

Wspomnienie śp. ks. pra- Niezwykły, Wielki Kapłan.
łata Bronisława Fili
To nie legenda a rzeczydokończenie ze str. 6
wistość
ciernistą; jego wielkość
krzyżami się mierzyła. Naj- Dziś, starsze pokolenie opobliżsi, świadkowie jego wiada o ks. Bronisławie
życia – mogliby o tym wiele Fili jako o legendarnym
powiedzieć.
kapłanie. Był, żył, pracował, wynosząc kolegiatę
Dla przykładu, zacytujemy ponad wszystkie kościoły
słowa najbardziej wiarogod- Jarosławia. Krótko mówiąc,
nego świadka – Anny Jenke, by takim Bożym szaleńcem.
która z bliska i przez wie- Natomiast niewiele mówią,
le lat obserwowała swego skąd brał siły do takiego
księdza proboszcza. W jej życia. Gdzie biło źródło,
dzienniczkach czytamy:
z którego wypływała moc
do podejmowania takich
Od maja 1966 r. ks. Broni- wielkich działań w czasach
sław Fila prowadzi parafię walki z Kościołem? Skąd
jako administrator. To jest brał siły, by pod osłoną
też cud. Wymodlony i dany nocy, często w chłodzie
przez ręce Matki Bożej. Tyl- i o głodzie. przywozić
ko tak źle wygląda – tak się z daleka marmur na posadzzeszarpał. Tak go zszarpali. kę do kościoła? Skąd to
Nikt nie ma litości. Wszyscy wszystko? Zaledwie mała
go strugają na wiórka.
grupa osób wiedziała o jego
trudach życia, bo ksiądz nie
Ktoś musi się poświęcić. To uskarżał się, wiele spraw
słuszne, ale „oficerów” nie zatrzymywał w tajemnicy,
trzeba zbyt szybko wykru- dla siebie.
szyć, bo to nie taktyka. Wierzę, że Matka Boża wmiesza Otóż, źródłem jego mocy
się w jego duszpasterstwo – był sam Chrystus, Najdzienne i nocne, i da mu wyższy Kapłan oraz Matka
jakiś oddech. O to modli- Najświętsza Nieustającej
my się. Trzeba jemu dużo Pomocy – Pośredniczka
pomocy. Trzeba go otulać wszelkich łask.
modlitwą i okupieniem.
Trzeba czymś płacić!... (Dz., Wspomnienia o śp. księdzu
29 IX 1966).
Bronisławie Fili, przelane
na karty parafialnego czasoParafianie „otulali” go mo- pisma, mają na celu odświedlitwą, wszak widzieli jego żyć pamięć o tym gorliwym
wielkie dzieła, których nie Duszpasterzu z jarosławsposób w krótkości omó- skiej kolegiaty, który bez
wić. Szczycili się, że mają reszty był oddany sprawom
takiego proboszcza, który Bożym i służbie ludziom.
pragnął wszystkich porywać Te wspomnienia, połączone
do Boga.
z modlitwą - to z kolei nasze
votum wdzięczności
C i e r p i e n i e s z l i f o w a ł o dla Jego olbrzymich zasług
jego osobowość. Patrząc dla Kościoła św., miasta
w aspekcie wieczności – Jarosławia i Ojczyzny.
cierpienie jest błogosławieństwem, gdyż wyzwala Listopad – to czas zamyw człowieku jego odwieczne ślenia
przeznaczenie. Stygmatem
cierpienia, w ciągu całego Stojąc nad grobami tych,
życia, był znaczony prałat którzy już odeszli do wieczi proboszcz kolegiaty jaro- ności, chcemy złożyć Im dar
sławskiej ks. dr Bronisław modlitwy, kwiaty wdzięczFila, dlatego zasłynął jako ności i światło nadziei na

ich wieczną szczęśliwość.
O nich to, Lidia Tomkiewicz
– również Jarosławianka,
w swoim czasie, w swej
poezji powiedziała:

I chryzantem złotych bukiet
Co na złocistej wstędze
modlitwy
Położony - wdzięczność
wyraża…
Powinność serca spełniam
Wszak w sercu żywy został
ślad
Ich Wielkiej Obecności.
Odszedł, ale jest z nami

Kościół Miłosierdzia Bożego
w Jarosławiu

Godni naszej pamięci
Są Ci
Których ślad został
W sercu naszym
Zachowany
Przeniesiony
Przekazany
Dla wielu
Drogowskaz i Skarb cenny!
Profesorka Anna
I Ks. Prałat Bronisław
Nie brali wzoru z tego świata
Lecz przemieniali go każdego dnia
Wiedząc
„co dobre, co Bogu przyjemne
i co doskonałe”
Przez Jarosław szli – może
zbyt pośpiesznie –
Ale zabudowali naszą przestrzeń
Godną zadumy, wzruszeń
i wdzięczności
Postaci jak z pomników
Niebieskie wykrzykniki
Morskie latarnie
Dla rozbitków młodych…
Godni naszej pamięci
Dlatego w krypcie u Anny
I przy Grobowcu Ks. Bronisława
Zostawiam dzisiaj
Dar serdecznych myśli

W ostatnią niedzielę przed
śmiercią, w uroczystość
Chrystusa Króla, ks. proboszcz Bronisław Fila wygłosił ostatnie płomienne
kazanie o Chrystusie Królu.
Na drugi dzień brał udział
w rekolekcjach kapłańskich i odbył Spowiedź św.
W następny dzień nastąpiła nagła śmierć; zatrucie
gazem. Padł na polu walki
Rycerz Chrystusowy – powiedział kaznodzieja podczas ostatniego pożegnania.
Bóg Dawca życia ziemskiego, przeciął nić jego życia,
by przemienić je na życie
wieczne. Odszedł Kapłan
Nieprzeciętny.
Wierząc w Świętych Obcowanie - łączymy się z tymi,
którzy są już w Domu Ojca,
łączymy się z śp. księdzem
Bronisławem Filą, który
odszedł, ale pozostał z nami
w naszych wspomnieniach
i modlitwach.
Dziś, odświeżamy naszą
pamięć o wspaniałym Duszpasterzu, Kapłanie Chrystusowym. Stajemy z bukietem
chryzantem, z wdzięcznością w sercach i słowami modlitwy: Doby Jezu,
a nasz Panie – daj Mu wieczne spoczywanie.
s. Bernadeta Lipian

Pierwsze dwa kościoły w Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu
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Inwestycje Stowarzyszenia Rodzina Kolpingaw Heluszu

Przed salą konferencyjną w Heluszu

Droga pomiędzy sceną a pierwszym domkiem

Alejka z krawężnikiem odwadniającym
przed XIII stacją Drogi Krzyżowej

Chrystus Królem

Modlimy się za zmarłych

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;

Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza św. na Nowym Cmentarzu

ks. M. Berdechowski
*s. plastyczna:

scena KCK;
wtorek g. 15.30-17.00;

Święto Szkoły

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, czwartek

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;

9 listopada

Słowo Boże wygłosił ks. Grzegorz Gładysz

Biblia bliżej nas

w Adwencie
Codzienie
w dni
powszednie
o godz. 6.30
W niedzielę 8 listopada przed Nabożeństwem Eucharystycznym odbył
się wykład biblisty ks. dr Macieja Dżugana na temat „Jak powstało
Pismo Święte”. Wykłady są zaplanowane na cały rok, mają na celu
popularyzację Pisma Świętego i zawsze będą złączone ze zmianą
tajemnic różańcowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą Świętą Księgą.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 22 XI 15 GRUPA I
Niedziela 29 XI 14 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
PONIEDZIAŁEK – Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga + Świetlica charytatywna + Kolpingowski Klub
Seniora
WTOREK – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
ŚRODA – Róża VI św. Krzysztofa
CZWARTEK – Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
PIĄTEK – Wspólnota osób zbierających składki na inwestycje
SOBOTA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII p. Chomik
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
23.11.02 – Marek i Agnieszka K.
26.11.94 – Jacek i Zuzanna S.

w rocznicę śmierci:

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata. W naszej
Parafii Uroczystość łączy się
z XVI rocznicą poświęcenia
naszej świątyni i 34 rocznicą
istnienia parafii. W modlitwach
dziękujemy za otrzymane łaski
i prosimy Pana Boga o błogosławieństwo na lata następne.
2. Bardzo dziękujemy ks. dr
Janowi Szelągowi za wygłoszone rekolekcje parafialne – Bóg
zapłać.
3. Dziś o godz. 17.00 odbędzie
się piękny koncert w wykonaniu
zespołu Trio Cantabile. Wstęp
wolny. Zachęcamy i serdecznie
zapraszamy. Po koncercie będzie
Koronka z wypominkami.
4. Za tydzień w Niedzielę zaczyna się w Kościele Adwent,
czas radosnego oczekiwania
na przyjście Chrystusa. Roraty
rozpoczną się w poniedziałek
30 listopada i będą codziennie
w dni powszednie o godz. 6.30.
Przed roratami o godz. 6.00 będą
śpiewane Godzinki do Matki
Bożej. Podobnie jak w roku ubiegłym również i teraz w najbliższą
sobotę (28 XI) rozpoczynamy
Nowennę przed Uroczystością

Niedziela 22 XI

Niepokalanego Poczęcia Matki
Bożej. Nowenna w dni powszednie o godz. 17.15, a w niedziele
i środy o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkich chętnych.
5. W poniedziałek 30 listopada wspomnienie św. Andrzeja Apostoła – patrona naszego
ks. Proboszcza. Zapraszamy na
uroczystą Mszę św. w intencji ks.
Prałata o godz. 18.00.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
23 XI 15 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 6
m. 1-15 oraz 28 XI 15 (sobota
wieczorem) Os. Kombatantów
bl. 7 m. 1-15.
7. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, prosimy, aby od jutra
- (ale koniecznie w tym tygodniu) osoby zbierające składkę
lub ktoś w zastępstwie pobrał
w zakrystii opłatki, które na
początku Adwentu powinny być
rozniesione po domach. Wszystkie ofiary przeznaczone są na
ogrzewanie kościoła.
8. W kiosku są do nabycia wigilijne świece Caritas. Każda
sprzedana świeca to jeden obiad
dla biednego dziecka.

22.11.83 – Helena Wąsacz
23.11.85 – Franciszek Szetnar
25.11.88 – Marian Malinowski
23.11.92 – Stefania Mieszczycha
23.11.94 – Józefa Pracz
23.11.94 – Maria Nyczaj
25.11.00 – Jan Winiarz
Warszawa-Poznań, 14 listopada 2015 r.
23.11.03 – Stanisław Prokuski
24.11.03 – Zdzisław Sudoł
Eminencjo, Kardynale Vingt-Trois
23.11.05 – Krystyna Mazaraki
25.11.08 – Tadeusz Korzeń
Arcybiskupie Paryża,
25.11.08 – Stanisław Szpilka
24.11.09 – Anna Kobylarz
26.11.10 – Aleksander Swaryczewski w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce składam wyrazy
28.11.10 – Stanisław Kozłowski
współczucia oraz zapewniam o naszej solidarności z ofiarami
27.11.13 – Józef Nyczaj
wczorajszych zamachów w Paryżu. W sposób szczególny łąD z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

07.11.2015 r. os. Kombatantów
bl. 3 m. 1-25. Sprzątali i ofiara:
Bogusz, Chrunik, Sęk, Karnaszewski. Razem – 60 zł na środki
czystości i kwiaty.
09.11.2015 r. os. Kombatantów
bl. 4 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Bednarska, Zierkiewicz, Matusz,
Wysocka, Słoń, Baczkowska,
Zgórska. Razem – 90 zł na środki
czystości i kwiaty.
14.11.2015 r. os. Kombatantów
bl. 4 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Gilarski, Bartnik + 1 os. Drewniak. Razem – 30 zł na środki
czystości i kwiaty.
16.11.2015 r. os. Kombatantów
bl. 5 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Kołodziej, Sadkowska, Mazur.
Razem – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
Kancelaria parafialna

czymy się w bólu z rodzinami zamordowanych i rannych oraz
ze wszystkimi, którzy boleśnie przeżywają tę tragedię...

...Biskupi polscy, kapłani, osoby życia konsekrowanego i katolicy
w Polsce łączą się w modlitwie, aby Francja mogła cieszyć się
trwałym pokojem i bezpieczeństwem jej obywateli. Modlimy
się, aby nigdy więcej nie było zamachów, które są przeciw
uniwersalnemu Prawu Bożemu i przykazaniu miłości Boga
i bliźniego.
Łącząc się w bólu,
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Parafialny fitness
W poniedziałki i środy o godz. 19.00 i 20.15 odbywają
się w sali sportowej (za kościołem) zajęcia fitness prowadzone przez instruktora fitness z dużym doświadczeniem
i profesjonalnym przygotowaniem. Każdy może znaleźć
dla siebie odpowiednią formę treningu.

Propozycje zajęć: * Body Ball /trening z dużymi piłkami/,
* Trening przygotowujący do jazdy na nartach, * TBC /
trening wzmacniający z przyrządami/, * BPU /trening
Czynna od poniedziałku do z przyrządami modelujący dolne partie mięśniowe/, * Fat
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz burnning /spalanie tkanki tłuszczowej/, * Zajęcia dla osób
17.00-17.30.
50+, * Pilates, * elementy jogi.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Zachęcamy do aktywnego i zdrowego stylu życia.
Piątki Miesiąca.

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

+ Lucjan Zarzeczny (22).
++ W 7 roczn. śmierci Andrzeja i zmarłych Rodziców:
Stanisława i Franciszek.
++ Katarzyna, Walenty.
Za parafian.
+ Anna Dawidziak.
+ Wiesław Jan Lipczyński
(22).
Poniedziałek 23 XI

+ Lucjan Zarzeczny (23).
1) ++ Anna, Jan Rząsa, ks.
Henryk Rząsa.
18:00
2) + Wiesław Jan Lipczyński
(23).
7:00

Wtorek 24 XI

+ Lucjan Zarzeczny (24).
1) + Krystyna Musiała w 20
roczn. śmierci.
18:00
2) + Wiesław Jan Lipczyński
(24).
7:00

Środa 25 XI

1) + Lucjan Zarzeczny (25).
7:00
2) ++ Eleonora, Józef.
1) ++ O dar życia wiecznego dla wszystkich zmarłych
18:00 z Rodziny Makarskich.
2) + Wiesław Jan Lipczyński
(25).
Czwartek 26 XI

1) + Lucjan Zarzeczny (26).
7:00
2) ++ Stanisława w 6 roczn.
śmierci, Michał.
1) + Aleksander w 5 roczn.
śmierci.
18:00
2) + Wiesław Jan Lipczyński
(26).
Piątek 27 XI

1) + Lucjan Zarzeczny (27).
7:00
2) + Wiesław Jan Lipczyński
(27).
1) ++ Józefa, Zbigniew
Plęs.
18:00 2) O Boże błogosł. i opiekę
MB dla Ernesta z okazji 18
roczn. urodzin.
Sobota 28 XI

1) + Lucjan Zarzeczny (28).
2) Dziękczynna za 30 lat
małżeństwa z prośbą o Boże
7:00
błogosł. i opiekę MB dla
Agaty i Stanisława oraz całej
Rodziny.
1) ++ Zdzisław Rzepa i zmarli
Rodzice.
18:00
2) + Wiesław Jan Lipczyński
(28).
Niedziela 29 XI
8:00

9:30

11:00

12:15
16:00
18:00

1) + Lucjan Zarzeczny (29).
2) ++ Zbigniew, Bronisława.
++ W 27 roczn. śmierci
Zofii, Stanisław, Stanisław,
Janina Baster.
Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i potrzebne łaski dla
Marii i Franciszka z okazji 50
roczn. ślubu.
Za parafian.
++ Za zmarłych z Rodzin
Róży św. Klary.
+ Wiesław Jan Lipczyński
(29).

Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław

Chrystus Królem

Anna Brzyska drugą żaczką w Polsce!
Dotychczas największy sukces naszej młodej zawodniczki!
W dniach 06.11-08.11 w Jastrzębiu-Zdrój odbył się I Grand Prix Polski Żaków,
w ktorych wzięło udział 163 zawodników i zawodniczek z całego kraju. Na drugim
miejscu uplasowała sie zawodniczka Kolpingu Anna Brzyska, prezentując świetną
formę przez cały turniej.
Wśród chłopców wysokie 25 miejsce zajął Dawid Szczygieł, a na miejscu 49
turniej zakończył Dawid Jadam.
Ania Brzyska jest uczennicą IV klasy Szkoły
Mistrzostwa Sportowego przy SP nr 10 w Jarosławiu
Ania Brzyska i trener Łukasz Adamski

1 grudnia godz. 18.00

11 grudnia godz. 18.00

PKS Kolping Frac Jarosław
KS DARTOM BOGORIA
Grodzisk Mazowiecki

PKS Kolping Frac Jarosław
LKS ODRA METRACO
SA Miękinia
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Chrystus Królem

