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Nowy polski święty
Św. Stanisław Kazimierczyk

17 października 2010 r. w Watykanie odbędą się uroczystości
kanonizacyjne sześciu nowych
świętych. Wśród nich znajdzie
się jeden Polak - błogosławiony
Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem, kapłan z Zakonu
Kanoników Regularnych Laterańskich przy Bazylice Bożego
Ciała w Krakowie. Oto jego
krótka biografia.
Bł. Stanisław Sołtys zwany
Kazimierczykiem urodził się 27
września 1433 r. na Kazimierzu
w Krakowie, który wtedy był
jeszcze osobnym miastem. Pochodził z rodziny mieszczańskiej,
zwykłej, prostej, takiej, jakich dziś
większość w naszej ojczyźnie. Jego
rodzice Maciej i Jadwiga byli zwy-

czajnymi ludźmi, których życie wpisywało
się w historię życia
ówczesnego Kazimierza. Ojciec przez
wiele lat przewodniczył sądom miejskim
+a matka należała do parafialnego bractwa Naj
świętszego Sakramentu. Rodzina
bł. Stanisława była zatem bardzo
religijna i jej życie ściśle wiązało się
z życiem parafii i kościoła Bożego
Ciała. To przy nim bł. Stanisław pobierał pierwsze nauki, kształcąc się
w zorganizowanej tam szkole dla
chłopców. Po jej zakończeniu kontynuował naukę na słynnej Akademii Krakowskiej. Już jako młody
uczeń a potem student uczestniczył
bardzo często w Mszach Św.
i nabożeństwach eucharystycznych
sprawowanych w parafialnym
kościele.

i odrobinie wina. To jemu pragnął
poświęcić swoje życie, dlatego
w wieku 23 lat wstąpił do Zakonu
Kanoników Regularnych posługującego przy kościele Bożego Ciała.
W zakonie odznaczał się niezwykłą pobożnością i wielkim kultem
do Najświętszej Eucharystii. Sprawował ją z wielką czcią i adorował
Jezusa ukrytego w Najświętszym
Sakramencie. W duchu tej miłości kształtował jako kaznodzieja
innych wiernych i wychowywał
młodych zakonników. Pochylanie
się każdego dnia nad Jezusem
ukrytym w białej hostii uczyło go
również pochylania się nad cierpiącym człowiekiem, w którego twarzy widział twarz Chrystusa. Był
niezwykłym opiekunem ubogich
i chorych, co sprawiało, że ludzie
darzyli go wielkim szacunkiem
i chętnie słuchali. Jego słowa
o miłości Boga poparte były bowiem świadectwem jego życia.
W ten sposób wzrastała w nim Wielce prawdopodobna historia
cześć i miłość do Najświętszego opowiada o bardzo znaczącym
Sakramentu, do Chrystusa ukrytego w białym kawałku chleba
dokończenie na str. 2

Nauczanie Kościoła na temat metody in vitro
Dlaczego Kościół sprzeciwia okoliczności i konsekwencje, jakie
się sztucznemu zapłodnieniu? pociągają dla ludzkiego embrioBo w trakcie in vitro dochodzi do
niszczenia ludzkich embrionów,
metoda ta oddziela prokreację od aktu małżeńskiego i nie
szanuje prawa do życia oraz do
integralności fizycznej każdej
istoty ludzkiej od poczęcia aż do
naturalnej śmierci.
Kościół dostrzega, że niepłodność jest dramatem, którego jednak
nie można rozwiązywać za wszelką cenę, z pogwałceniem prawa
naturalnego i podstawowych zasad
etycznych. „Pragnienie dziecka
ze strony małżonków jest czymś
naturalnym” – zauważa instrukcja
„Donum vitae” Kongregacji Nauki
Wiary z 1987 r.
Życie ludzkie jako dar
Oceniając metody sztucznego
zapłodnienia, Kościół patrzy na

gał niezliczonej ilości zapłodnień
i zniszczeń embrionów ludzkich
(...). Takie dobrowolne zniszczenie
istnień ludzkich lub używanie ich
do różnych celów ze szkodą dla ich
integralności i życia jest sprzeczne
z przypomnianym już wcześniej
nauczaniem na temat przerywania
ciąży. Związek między zapłodnieniem w probówce a dobrowolnym
usunięciem embrionów ludzkich
zachodzi zbyt często. Nie jest bez
znaczenia, że w tych metodach,
o celach pozornie przeciwnych,
życie i śmierć podlegają decyzji
człowieka, który w ten sposób
czyni się na rozkaz dawcą życia
i śmierci” – tłumaczy instrukcja
„Donum vitae” (n II).
Tradycja Kościoła i refleksja antropologiczna w chrześcijaństwie uznają w małżeństwie
i w jego nierozerwalnej jedności
nu, a szczególnie czy zachowują jedyne godne miejsce dla naprawnależny mu szacunek. „Sukces
dokończenie na str. 2
zapłodnienia w probówce wyma-

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: 2 Krl 5,14-17
Uzdrowienie Naamana

REFREN PSALMU: Pan Bóg
okazał ludom swe zbawienie.
II CZYTANIE: 2 Tm 2,8-13

Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem

EWANGELIA: Łk 17,11-19

Wiara uzdrowionego cudzoziemca

S

tało się, że Jezus zmierzając
do Jerozolimy przechodził
przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej
wsi, wyszło naprzeciw Niego
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się
nad nami”. Na ich widok rzekł
do nich: „Idźcie, pokażcie się
kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden
z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga
donośnym głosem, upadł na
twarz do nóg Jego i dziękował
Mu. A był to Samarytanin. Jezus
zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu
zostało oczyszczonych? Gdzie
jest dziewięciu? Żaden się nie
znalazł, który by wrócił i oddał
chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł:
„Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła”.

Różaniec

z Ojcem Świętym JP II
w Heluszu
Każda niedziela
października g. 15.00

23 X g. 10.00

Pielgrzymka członków
Dzieła Pomocy Powołaniom
do Archikatedry

Różaniec

w Kościele
codziennie g. 17.30
w środę g. 17.15
w niedzielę g. 17.00
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Mamy nowego Świętego ! czał się wielką miłością do Boga Nauczanie... cd
dokończenie ze str. 1
epizodzie z życia bł. Stanisława.
Kiedy swego czasu w Krakowie panowała zaraza, większość
zakonników opuszczała mury
klasztorne i chroniła się przed
morowym powietrzem w pobliskich wioskach, by uniknąć
zachorowania. Na miejscu pozostawiano jednak kapłana, który
mógłby nieść niezbędną pomoc
i służyć sakramentami ludziom
potrzebującym opieki. Bł. Stanisław podobno na własne życzenie
pozostał w czasie zarazy wśród
ludzi by w niezmordowany sposób, pomimo zagrożenia śmiercią,
sprawować dla nich Msze św.
i służyć pomocą. Kapłani pozostawieni w tych trudnych chwilach
do posługi wśród ludzi nazywani
byli przez nich męczennikami,
a gdy przeżyli zarazę wówczas
świętymi. Bł. Stanisław niewątpliwie był święty i to nie tylko
przez fakt swego heroicznego
czynu w czasie zarazy, ale przez
cnotliwe życie, w którym odzna-

i bliźnich. Potwierdził to licznymi
cudami, które dokonały się przy sztucznego zapłodnienia przypomina, że „jeżeli chodzi o leczenie
jego grobie tuż po śmierci.
bezpłodności, nowe techniki
Zmarł 3 maja 1489 roku i od medyczne powinny uszanować
razu do jego grobu zaczęły ściągać trzy podstawowe dobra: a) pratłumy ludzi proszących go o wsta wo do życia i do integralności
wiennictwo. W pierwszym roku fizycznej każdej istoty ludzkiej od
po śmierci dokonało się tam aż poczęcia aż do naturalnej śmierci;
176 cudów. Za większość z nich b) jedność małżeństwa, pociąludzie dziękowali poprzez zama- gającą za sobą wzajemne poszawianie Mszy św. i jest to zapewne nowanie prawa małżonków do
efekt wielkiej czci do Chrystusa stania się ojcem i matką wyłączEucharystycznego jakiej uczył nie dzięki sobie; c) specyficznie
ich bł. Stanisław. Modlitwa przy ludzkie wartości płciowości, które
jego relikwiach i pamięć o nim »wymagają, by przekazanie życia
jako wielkim orędowniku trwa po osobie ludzkiej nastąpiło jako
dzień dzisiejszy. Również dziś bł. owoc właściwego aktu małżeńStanisław wyprasza u Boga wiele skiego, aktu miłości między małłask o czym świadczy księga żonkami«” – zapisano w instrukpodziękowań i próśb znajdująca cji „Dignitas personae”, wydanej
się w kościele Bożego Ciała. przez Kongregację Nauki Wiary
Nieprzerwany kult bł. Stanisława w 2008 r. (n 13). „Już instrukcja
potwierdził uroczystym aktem Jan »Donum vitae« zwróciła uwagę
Paweł II 18 kwietnia 1993 roku, na fakt, że zapłodnienie in vinatomiast kanonizacji tego wiel- tro związane jest dosyć często
kiego czciciela Eucharystii doko- z zamierzonym niszczeniem
na Ojciec Święty Benedykt XVI embrionów. Niektórzy uważali,
że ma to związek z techniką,
17 października 2010 r. (aa)

częściowo jeszcze niedoskonałą.
Natomiast późniejsze doświadczenie wykazało, że wszystkie
techniki zapłodnienia in vitro są
stosowane faktycznie tak, jak
gdyby ludzki embrion był po
prostu zwykłym zbiorem komórek, które są używane, selekcjonowane i odrzucane” – naucza
„Dignitas personae” (n 14).
W nauczaniu na temat in vitro
Magisterium Kościoła uważa
za etycznie nie do przyjęcia
oddzielanie prokreacji od całkowicie osobistego kontekstu aktu
małżeńskiego. „Przekazywanie
ludzkiego życia jest aktem osobistym mężczyzny i kobiety jako
pary, nie dopuszczającym żadnego rodzaju zastępczego działania.
Akceptowanie bez zastrzeżeń
faktu, że stosowanie technik
zapłodnienia in vitro pociąga za
sobą wysoki procent poronień,
pokazuje wyraźnie, że zastąpienie aktu małżeńskiego procedurą
techniczną – oprócz tego, że
uchybia szacunkowi, jaki należy
się prokreacji, której nie można
sprowadzać jedynie do wymiaru

Nauczanie Kościoła na temat metody in vitro
dokończenie ze str. 1
dę odpowiedzialnego rodzicielstwa. „Sztuczne zapłodnienie
heterologiczne sprzeciwia się
jedności małżeńskiej, godności
małżonków, właściwemu powołaniu rodziców oraz prawu
dziecka do poczęcia i urodzenia
się w małżeństwie i z małżeństwa.
Uszanowanie jedności małżeńskiej i wierności małżonków
domaga się, by dziecko było
poczęte w małżeństwie (...).
Sztuczne zapłodnienie heterologiczne narusza prawa dziecka,
pozbawiając je synowskiej relacji do pochodzenia rodzinnego,
i może utrudnić kształtowanie
się jego tożsamości osobowej.
Ponadto stanowi ono zniewagę
wspólnego powołania małżonków
wezwanych do ojcostwa i macierzyństwa oraz obiektywnie pozbawia płodność małżeńską jedności
i integralności” – podkreśla „Donum vitae” (n II, 2).
Przekazywanie życia w małżeństwie

małżeńskiego: znaczeniem jednoczącym i znaczeniem rodzicielskim. Faktycznie akt małżeński
w swojej wewnętrznej strukturze,
podczas gdy łączy najgłębszym
węzłem męża i żonę, czyni ich
zdolnymi do zrodzenia nowego
życia, zgodnie z prawami wpisanymi w samą naturę mężczyzny
i kobiety« (Humanae vitae n
12). Zasada ta, oparta na naturze
małżeństwa i na wewnętrznym
związku jego dóbr, pociąga za
sobą dobrze znane konsekwencje
na poziomie odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa”
– przypomina „Donum vitae”
(n II, 4). W tym kontekście instrukcja Kongregacji Nauki Wiary
ocenia także sztuczne zapłodnienie homologiczne. Sztuczne zapłodnienie homologiczne, dążąc
do przekazywania życia, które
nie jest owocem właściwego aktu
jedności małżeńskiej, sprawia
analogiczny podział między dobrami i znaczeniami małżeństwa.
Zapłodnienie zatem jest godziwie
chciane, jeśli małżonkowie podjęli
w sposób ludzki »akt małżeński
przez się zdolny do zrodzenia
potomstwa, do którego to aktu
małżeństwo jest ze swojej natury
ukierunkowane i przez który
małżonkowie stają się jednym
ciałem«” czytamy w „Donum
vitae”(n II, 4).

Podobnie nauczanie Kościoła odpowiada na pytanie: jaki
jest wymagany z moralnego
punktu widzenia związek między sztucznym zapłodnieniem
a aktem małżeńskim? „Nauczanie
Kościoła o małżeństwie i przekazywaniu życia ludzkiego stwierdza istnienie »nierozerwalnego
związku, którego chciał Bóg, Godność osoby ludzkiej i aktu
a którego człowiekowi nie wol- małżeńskiego
no samowolnie zrywać, między
podwójnym znaczeniem aktu Kościół w swoim nauczaniu nt.

reprodukcyjnego – przyczynia
się do osłabienia świadomości
szacunku należnego każdej istocie ludzkiej... Pragnienie dziecka
nie może usprawiedliwiać jego
„produkowania”, podobnie jak
niechęć wobec dziecka już poczętego nie może usprawiedliwiać
porzucenia go lub zniszczenia.
W rzeczywistości odnosi się
wrażenie, że niektórzy badacze, pozbawieni jakiegokolwiek
odniesienia etycznego i świadomi możliwości związanych
z postępem technologicznym,
wydają się ulegać logice jedynie
subiektywnych pragnień i naciskom ekonomicznym, tak silnym
w tej dziedzinie” – wyjaśnia
instrukcja „Dignitas personae”
(n 16).
Sztuczne zapłodnienie jest niemoralne
Na problem oddzielenia prokreacji od całkowicie osobistego
kontekstu aktu małżeńskiego
w przypadku sztucznego zapłodnienia zwrócił uwagę również
Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae” z 1995 r. Ojciec
Święty napisał: „Także różne

techniki sztucznej reprodukcji,
które wydają się służyć życiu
i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają
możliwość nowych zamachów
na życie. Są one nie do przyjęcia
z punktu widzenia moralnego,
ponieważ oddzielają prokreację
od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego” (n 14).
Już wcześniej w podobny sposób
wypowiedział się papież Pius XII
do uczestników II Światowego
Kongresu o Płodności i Bezpłodności Ludzkiej 19 maja 1956
r. w Neapolu. Podkreślił on, że
„nigdy nie jest rzeczą dozwoloną
rozdzielanie tych dwóch różnych
aspektów, wykluczając pozytywnie lub intencjonalnie przekazywanie życia lub akt małżeński”.
Ten sam papież w przemówieniu do IV Międzynarodowego
Kongresu Lekarzy Katolickich
29 września 1949 r. odniósł się
w zdecydowany sposób do kwestii sztucznego zapłodnienia,
podkreślając kontekst aktu małżeńskiego: „Sztuczne zapłodnienie poza małżeństwem musi
być po prostu i zwyczajnie potędokończenie na str. 3
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Nauczanie Kościoła na temat winno być, biorąc pod uwagę dziemetody in vitro
cko. Każdemu, kto daje życie małej

Świetlica „U KOLPINGA”

dokończenie ze str. 2
pione jako niemoralne. Takie jest
w rzeczywistości prawo Boskie,
że prokreacja nowego życia może
być tylko owocem małżeństwa.
Tylko małżeństwo chroni godność
małżonków (głównie kobiety
w obecnym przypadku) i ich dobro osobiste. Czyli tylko ono dba
o dobro i wychowanie dziecka.
W konsekwencji na temat sztucznego zapłodnienia poza związkiem małżeńskim nie może być
żadnej różnicy między katolikami (...). Sztuczne zapłodnienie
w małżeństwie, ale będące wynikiem trzeciego czynnika aktywnego, jest także niemoralne,
a jako takie musi być nieodwołalnie potępione. Tylko małżonkowie
mają prawo wzajemne w stosunku
do swego ciała, by począć nowe
życie; prawo wyjątkowe, nieprzekazywalne i niezbywalne. Tak po-

Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
środa 15.00),
historia: Ryszard Polkowski (codziennie od 15.00),
język polski, matematyka: Agnieszka Jusięga (środa 15.00-16.00),
język polski, logopedia: Monika Noworol (środa 15.00-17.30),
zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.

istocie, natura narzuca na mocy tej
więzi obowiązek jego zachowania
i wychowania. Między legalnym
małżonkiem i dzieckiem, owocem
trzeciego czynnika aktywnego
(za zgodą małżonka), nie istnieje żaden związek pochodzenia,
moralny czy prawny, prokreacji
małżeńskiej.”
Do całej Tradycji nauczania Kościoła nt. sztucznego zapłodnienia
nawiązuje również Katechizm
Kościoła Katolickiego promulgowany przez Jana Pawła II w 1992
r. Katechizm przypomina: „Techniki te, praktykowane w ramach
małżeństwa (sztuczna inseminacja
i sztuczne zapłodnienie homologiczne), są być może mniej
szkodliwe, jednakże pozostają one
moralnie niedopuszczalne. Powodują oddzielenie aktu płciowego od
aktu prokreacyjnego” (n 2377).
Ks. Mariusz Frukacz,
„Niedziela”

Radca prawny:
Maria Drabik - 26 X, 30 XI - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 8 XI, 6 XII - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
18 X
Sekcja
kulinarna
25 X
Sekcja
kulinarna

Wtorek
19 X
W. Śmiech
26 X
W. Śmiech

Środa
20 X
L. Puchyr
M. Potoczny
27 X
L. Puchyr

Czwartek
21 X
Ł. Kardasiński
28 X
B. Bernolak

Piątek
22 X
Ł. Rzepa
29 X
Ł. Rzepa

Różaniec w Heluszu
Jest
nas
coraz
więcej

Tenis stołowy
W dniu 09.10. odbył się w Nowej
Sarzynie I Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny Żaków. Wszyscy
zawodnicy spisali się na medal:
I m. - A. Rejterowski, VI m. A. Suchy, VIII m. - J. Zastyrec,
XVII m. - J. Kondrat.

Aktualne wyniki
I Liga

KU AZS Wrocław - PKS KOLPING 1 : 9

Punkty: Kiełb - 3,5, Kuchuk - 2,5, Marcinowski - 2,5, Klag - 0,5.

II Liga

MOSiR II Krosno - PKS KOLPING II 2 : 8

Punkty: Zieliński - 2,5, Dziukiewicz - 2,5, Dudek - 1,5, Kuchuk - 1, Adamski - 0,5.

II Liga

Gorce Nowy Targ - PKS KOLPING II 2 : 8

Punkty: Dziukiewicz - 2,5, Dudek - 2,5, Zieliński - 2, Adamski - 1.

III Liga

PKS KOLPING III - MOSiR III Krosno 5 : 10

Punkty: Głąb - 2,5, Flaumenhaft - 2, Cukierda - 0,5.

Turniej strażaków
Turniej barażowy XI Drużynowych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP

W poniedziałek 11 października nasza hala sportowa gościła 4 drużyny strażaków z 4 Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
naszego regionu. A oto wyniki: I m. - KP PSP Lesko, II m. - KP PSP
Ropczyce, III m. - KP PSP Jarosław, IV m. - KP PSP Nisko.

W Dzień Papieski przy pięknej pogodzie na łonie kolorowej natury Różaniec prowadzony przez ks. Prałata Andrzeja Surowca miał wyjątkowo
piękną oprawę. Dziękujemy młodzieży KSM za pomoc w prowadzeniu
i śpiew z gitarą. Zapraszamy już dzisiaj na godz. 15.00.

Wdzięczność...
Kilka dni temu rano wstąpiłam do sklepu „Bingo” na os. Kombatantów. Były tam panie z sąsiedniego bloku. W pewnej chwili jedna
z pań, którą znam z Kościoła rzuciła hasło: „wiecie co, naszego
proboszcza aresztowały służby specjalne”. Myślałam, że na twarzach
obecnych pojawi się zaniepokojenie, niedowierzanie lub współczucie.
Nic podobnego. Z ust pań, które czasami widuję w kościele posypały
się różne obelgi. Był to dla mnie szok, bo ks. Proboszcza widzę
codziennie w kościele, a więc jest oczywiste, że tą złośliwą plotkę
rzucił w obieg jakiś zły człowiek, a tu taki bezmyślny, kompletny
brak szacunku.
W takiej sytuacji reakcja parafianek dla każdego byłaby szokująca,
pomimo że niemal codziennie normalnemu człowiekowi ciśnie się
pytanie: dlaczego wśród nas jest tyle agresji, a jednocześnie tyle
obłudy i brak szacunku dla kogokolwiek.
Pytam więc samą siebie i wszystkich wokoło – co się dzieje? Czy
już wszyscy powariowali?
Czy tak ma wyglądać dowód wdzięczności za 18 lat ciężkiej pracy
ks. Proboszcza dla naszych dzieci i całej naszej Parafii – dla całego
naszego miasta?
Wszystko wskazuje na to, że styl Palikota wkroczył pod nasze strzechy wcześniej niż mogłoby się wydawać... Pogratulujmy sobie...
A tak nawiasem mówiąc chyba wielu zapomniało, że Pan Bóg czy
wcześniej, czy później lubi upomnieć się o swoje sługi...
Do redakcji dotarła wiadomość, że plotkę wymyślił i podał do
obiegu pewien pan, który słynie z niechęci do naszej Parafii.



Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 17 X 10 GRUPA I
godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, S. Płoskoń,
J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
godz. 12:15 - K. Chrapek, M. Kiper,
T. Sabat.
godz. 16:00 - J. Gwóźdź, T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała,
Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 24 X 10 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV
- p. Kopczacki
PONIEDZIAŁEK – Róża VI św. Faustyny - p. Szaro + Róża XVIII św.
Weroniki - p. Skorupska
WTOREK – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
ŚRODA – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
CZWARTEK – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
PIĄTEK - Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
SOBOTA – Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

09.10.2010 r. os. Słoneczne bl. 9
m. 17-32. Sprzątali: H. Sobczuk,
D. Ślipko, M. i Ł. Czarnieccy
+ Ernest. Ofiara: Marmurowicz
(os. Kombatantów bl. 13/3). Razem - 55 zł na środki czystości
i kwiaty.
11.10.2010 r. os. 1000-lecia bl.
1 m. 1-18. Sprzątali: Rygowska,
Czerwińska, Dubaj. Razem - 30 zł
na środki czystości i kwiaty.
* Ofiara na kwiaty (ślub): A. Dałomis + P. Żołyniak – 250 zł.
Dziękujemy za dodatkowe ofiary
na Drogę Krzyżową, pomnik Jana
Pawła II i nagłośnienie:

W. Nalepa (droga krzyżowa
+ pomnik + nagłośnienie);
K. Kus (pomnik + nagłośnienie);
K. i P. Pochodaj, M. Wojdyła,
R. i J. Fryń (nagłośnienie).
Razem 640 zł.
W minionym tygodniu ...

Odeszli do Pana:

Jan DOŁEMSKI
Piotr POCHODAJ

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś
������������������������
o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe połączone
z Koronką. W dni powszednie
nabożeństwa są o godz. 17.30,
w środy o 17.15. Zachęcamy
do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych w kościele,
a tych, którzy będą przeszkodzeni
– do odmawiania różańca w rodzinach lub indywidualnie.
2. ������������������������
W miesiącu październiku
oprócz nabożeństw różańcowych w naszym kościele o godz.
15.00 jest również Różaniec
w Heluszu przy Grocie Matki
Bożej Fatimskiej. Wyjazd można
połączyć z czasem na rodzinny
wypoczynek.
3. Jutro
�����������������������������
(18 X) święto św. Łukasza, modlimy się w intencji służby
zdrowia.
4. ����������������������������
Spotkania w ramach formacji
przed przyjęciem bierzmowania
będą we: wtorek (19 X) – klasy
I gimnazjum, w środę (20 X)
– klasy III gimnazjum. W tych
dniach młodzież przychodzi na
nabożeństwo różańcowe i Mszę
św. wieczorną. Obecność obowiązkowa.

Niedziela 17 X
8:00

+ Henryk (17).

9:30

+ Janina (17).

11:00

O Boże błogosł. i opiekę MB
i potrzebne łaski dla Lucyny
w dniu urodzin.

12:15

Za parafian.

16:00

O zdrowie i błogosł. Boże.

18:00

O zdrowie i Boże błogosł.
i opiekę MB dla członkiń Róży
św. Anny i ich Rodzin.

7:00

+ Henryk (18).

18:00

1) O zdrowie i błogosł. Boże
dla sióstr z Róży św. Faustyny i ich Rodzin.
2) + Janina (18).

7:00

1) + Henryk (19).
2) + Janina (19).

18:00

1) + Władysław Kowal.
2) Z Róży św. Jadwigi
o błogosł. dla członkiń Róży
i Rodzin.

7:00

1) + Henryk (20).
2) ++ Rodzice: Wanda
i Albin, Weronika i Józef.

18:00

1) + Janina (20).
2) ++ Śp. Henryk, Stanisława, Stanisław.

7:00

+ Henryk (21).

18:00

1) + Aldona Tarapacka
w roczn. urodzin.
2) Janina (21).
3) O zdrowie i błogosł. Boże
dla członkiń VII Róży Boga
Ojca i ich Rodzin.

7:00

1) + Henryk (22).
2) + Janusz Kłapa w 1 roczn.
śmierci.

16:00

Msza św. dla młodzieży
z archiprezbiteratu przygotowującej się do Dni Młodych
w Madrycie.

18:00

1) + Janina (22).
2) + Ryszard Martyniak.

7:00

+ Henryk (23).

18:00

1) + Janina (23).
2) + Śp. Andrzej Wysocki w 2
roczn. śmierci, aby dobry Bóg
odpuścił mu grzechy i przyjął
do swego Królestwa.
3) Dziękczynna z prośbą
o dalsze Boże błogosł. i potrzebne dary Ducha Św.
i opiekę Matki Niepokalanej
dla Oliwii i Mikołaja z okazji
urodzin.

21.10.89 – Jarosław i Halina M.
22.10.83 – Andrzej i Elżbieta T.

8:00

+ Henryk (24).

w rocznicę śmierci:

9:30

Dziękczynna w 70 roczn. urodzin z prośbą o Boże błogosł.
i opiekę MB na dalsze lata.

11:00

+ Janina (24).

12:15

++ Śp. Jan, Stanisława Wiórek.

16:00

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. dla Jacka i Elżbiety
w 25 roczn. ślubu.

18:00

Za parafian.

5. ������������������������������
W piątek (22 X) o godz. 16.00
będzie Msza św. dla młodzieży
z Archiprezbiteratu Jarosławskiego przygotowująca do Dni
Młodych w Madrycie.
6. W
����������������������������
niedzielę (24 X) przypada
liturgiczne wspomnienie bł. Jana
Wojciecha Balickiego – byłego
rektora naszego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Modlimy
się o jego kanonizację. Relikwie
Błogosławionego znajdują się
w naszej kaplicy Miłosierdzia
Bożego, dlatego wspominamy go
w kanonie każdej Mszy św.
7. �������������������������������
Dziś składka mszalna na misje,
a za tydzień składka na spłatę
naszego nagłośnienia.
8. ��������������������������������
Dyżur do sprzątania kościoła 18
X (poniedziałek wieczorem) os.
1000-lecia bl. 3 m. 1- 18 oraz 23
X 10 (sobota rano) os. 1000-lecia
bl. 4 m. 1 – 26.
9. ��������������������������������
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.

Z pielgrzymką do Chłopic
9 października br. miała miejsce Piesza Pielgrzymka
Ruchu Światło-Życie do Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia w Chłopicach. Był to pierwszy z czterech
organizowanych w ciągu roku Dni Wspólnoty Oazowej dla Rejonów jarosławskiego, przeworskiego i radymiańskiego.
Duszpasterską opieką pielgrzymów (ok. 100 osób) zajmowali się m.in.
ks. Krzysztof Żołyniak (Moderator Rejonowy Ruchu Światło-Życie)
i ks. Daniel Odor (Moderator Domowego Kościoła Rejonu Jarosław
II). Hasłem tegorocznego roku pracy formacyjnej są słowa „Słuchać
Pana”. Nad tymi słowami pochyliliśmy się podczas konferencji
w czasie drogi. Nad stroną organizacyjną czuwały pary rejonowe,
w tym m.in. odpowiedzialni za nasz rejon Ula i Ryszard Konarscy.
Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była Eucharystia koncelebrowana przez wspomnianych moderatorów oraz ks. Mariusza Kilara
i ks. Krzysztofa Majdera. W czasie pracy w grupach zadaliśmy sobie
pytanie o własne życie, o to, która z biblijnych postaci Marii, Marty,
Ojca Miłosiernego czy Jego synów odzwierciedla nas samych. Po
Eucharystii była uroczysta oazowa agapa. Nie zabrakło gorącego
posiłku, ciastka, herbaty i ludzkiej życzliwości.

Poniedziałek 18 X

Wtorek 19 X

Środa 20 X

Czwartek 21 X

Piątek 22 X

Sobota 23 X

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
17.10.92 – Marek i Krystyna P.
17.10.92 – Andrzej i Agnieszka D.
17.10.98 – Arkadiusz i Anna K.
17.10.98 – Jerzy i Zofia S.
18.10.08 – Bruce i Anna P.
19.10.85 – Tadeusz i Czesława Z.
19.10.85 – Mirosław i Dorota K.
19.10.85 – Jarosław i Marta B.
19.10.00 – Władysław i Stefania Ch.
20.10.84 – Janusz i Mariola M.
20.10.84 – Witold i Elżbieta P.

17.10.88 – Emilia Chmielowicz
19.10.88 – Roman Usiądek
17.10.98 – Stanisław Wawro
18.10.02 – Teodora Wowczak
22.10.06 – Ryszard Martyniuk
21.10.08 – Andrzej Wysocki
21.10.09 – Janusz Kłapa
19.10.09 – Maria Ofiara

Niedziela 24 X

