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Przesłanie biskupa polowego na uroczystość
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
Nie ma takiej rodziny, która nie byłaby
dotknięta śmiercią
bliskich osób. Dla
niektórych upływający czas złagodził
już ból rozstania, dla wielu
jest on jeszcze wciąż trudnym
doświadczeniem. Na cmentarzach spoczywają także Rodacy, którzy stali się nam bliscy,
bo walczyli o wolność naszej
Ojczyzny. Często obok nich
spoczywają też żołnierze innych państw, którzy zginęli

podczas konfliktów zbrojnych. poległych i pomordowanych,
Wszyscy oni potrzebują naszej prosząc dla nich o miłosiermodlitwy i pamięci.
dzie Boże. Pamiętajmy także
o możliwości uzyskania odpuSzczególne miejsce w naszych stów, które można ofiarować za
modlitwach niech znajdą żoł- zmarłych.
nierze polegli na misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Uroczystość Wszystkich ŚwięNiech dobry Bóg da im udział tych niech umocni naszą wiarę
w społeczności zbawionych.
w „ciała zmartwychwstanie
i żywot wieczny” (Credo).
Okazją do modlitewnej pamięci niech się staną, rozpobp Józef Guzdek
wszechnione w naszym kraju,
Biskup Polowy
wypominki, w które włączmy
Wojska Polskiego

Marsz Stop Laicyzacji w Jarosławiu
Ponad tysiąc pięćset osób
uczestniczyło w marszu „Stop
laicyzacji”, który przeszedł
ulicami Jarosławia. Protestowali przeciwko atakom na
Kościół, w obronie wartości
chrześcijańskich, życia, rodziny oraz krzyża i mediów
katolickich.
Marsz rozpoczęła Msza św.
w jarosławskiej Kolegiacie, której przewodniczył
ks. prałat Waldemar Janiga,
dyrektor Wydziału Nauki
Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. W homilii
wyjaśniał, że to spotkanie jest
wyznaniem piękna pójścia za
Jezusem, świadectwem tożsamości chrześcijańskiej i katolickiej w życiu prywatnym
i w przestrzeni publicznej,
a jednocześnie dziękczynieniem za „bezcenny dar życia,
za piękno życia rodzinnego, za
krzyż Chrystusowy, za Kościół, który jest naszą ojczyzną
i za katolickie media”.
- Przychodzimy, żeby odważnie powiedzieć „stop
laicyzacji”, stop temu, co się
dzieje w naszej Ojczyźnie,
stop atakom na bezbronnego,

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

I CZYTANIE: Ap 7, 2-4. 9-14
Wielki tłum zbawionych

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

EWANGELIA: Mt 5, 1-12a
Osiem błogosławieństw

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na
górę. A gdy usiadł, przystąpili do
Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi
słowami: «Błogosławieni ubodzy
w duchu, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni
będą pocieszeni. Błogosławieni
cisi, albowiem oni na własność
posiądą ziemię. Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają
pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi. Błogosławieni,
którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie
wam urągają i prześladują was,
i gdy mówią kłamliwie wszystko
złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka
jest wasza nagroda w niebie».
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Nawiedzenie relikwii Krzyża
Papieskiego w naszej parafii

nienarodzonego człowieka,
na krzyż Chrystusowy i Kościół, na środowisko Rodziny
Radia Maryja. Mówimy „stop
laicyzacji”, bo wielu żyje tak,
jakby Boga nie było. Mówimy „stop laicyzacji”, bo
pustoszeją ludzkie serca, bo
wielu wstydzi się szlachetności, bo zależy nam na dobru
naszej Ojczyzny – mówił ks.
Janiga.

wyśmiewane. - Starajmy się
dobrze rozeznawać rzeczywistość, dobrze czytajmy
znaki czasu, abyśmy mieli odwagę pomagać innym
w tym rozeznawaniu – mówił
kaznodzieja.

Kaznodzieja podkreślał, że
nie wolno przymuszać do
złych czynów, tym bardziej,
kiedy deklaruje się bycie katolikiem. Stwierdził, że ci, któApelował, by nie pozwo- rzy podnoszą rękę na rodzinę
lić, aby siły zła sprowadzały i życie ludzkie, zwłaszcza
człowieka do biologii i che- nienarodzone i bezbronne są
mii, niszczyły dusze ludzkie,
dokończenie na str. 2
a to, co szlachetne było stale

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00

2

Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 4 XI 12 GRUPA II
Niedziela 11 XI 12 GRUPA I
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

27.10.2012 r. os. 1000-lecia bl.
12 m. 1-22. Sprzątali i ofiara:
G. Gwóźdź, Z. Wysocka. Razem –
65 zł na środki czystości i kwiaty.
29.10.2012 r. ul. Morawska 3 m.
1-23. Sprzątali i ofiara: Ziętek,
Wilk + córka Olga, M. Komsza +
Marzenka, Leżuch i Natan Draus +
Alan Hagner, Samborska. Razem –
40 zł na środki czystości i kwiaty.
Dodatkowe ofiary na inwestycje i pamiątkową tablicę ks.
Ślusarczyka:

E. i M. Bilik, Fil (tablica +
inwestycje); H. Urban (tablica). Razem 200 zł.
W tej rubryce drukujemy nazwiska
tylko tych, którzy co miesiąc systematycznie składają drobne ofiary,
a oprócz tego przekażą jednorazowo dodatkową ofiarę, lub nie składają
systematycznie ofiar, ale jednorazowo przekażą powyżej 100 zł. Przy
innym podejściu byłoby to niesprawiedliwe dla wielu comiesięcznych
ofiarodawców, których nazwisk nigdy
nie podawaliśmy.
Zapowiedzi przedślubne
Arkadiusz Andrzej GŁĄB
s. Andrzeja i Janiny
zam. Jarosław, ul. Poniatowskiego
Agnieszka RODZINKA
c. Bronisława i Marii
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:
05.11.83 – Karol Branowski
09.11.83 – Aniela Kurpiel
06.11.88 – Michalina Dygdała
09.11.90 – Janina Lanik
06.11.91 – Helena Hankiewicz
05.11.94 – Zygmunt Siudak
10.11.97 – Roman Zając
05.11.99 – Klementyna Jarosz
08.11.00 – Władysław Borusowski
06.11.01 – Tadeusz Kuźniar
10.11.02 – Krystyna Harun
10.11.04 – Stanisław Kądziołka
08.11.05 – Tadeusz Andrachiewicz
10.11.07 – Janina Nieckarz
05.11.09 – Romana Wójcikiewicz
09.11.09 – Danuta Sobolewska
08.11.10 – Marek Pawlik
10.11.11 – Bronisław Juszczak

Ogłoszenia parafialne
1. W dniu dzisiejszym porządek
Mszy św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie tylko Mszy św.
o godz. 16.00. Msze św. z procesją na nowym i starym cmentarzu będą równocześnie o godz.
14.00.
2. W dniu dzisiejszym nabożeństwo z wypominkami będzie
o godz. 17.00.
3. W dzień zaduszny w naszym
kościele będą Msze św. o godz.
7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Z racji
pierwszego piątku jutro księża
odwiedzą chorych.
4. W miesiącu listopadzie można
zyskać liczne odpusty i ofiarować
za zmarłych. Szczegóły w gazetce z ostatniej niedzieli. Najcenniejszą modlitwą za zmarłych jest
Msza św. w ich intencji.

Niedziela 4 XI

5. W przedsionku kościoła
znajdują się kartki na wypominki. Różaniec z wypominkami będzie przez cały listopad o godz. 17.15, w niedziele
i środy o godz. 17.00.
6. W najbliższych dniach pamiętajmy w modlitwach m.in.
o pierwszym proboszczu naszej
parafii ks. Antonim Ślusarczyku
oraz o zmarłych wikariuszach
z naszej parafii: ks. Mariuszu
Miśko i ks. Piotrze Lechowiczu.
Szczególne zobowiązanie modlitewne mamy wobec fundatorów
placu kościelnego czyli zmarłych
z Rodziny: Pryjmów i Bauerów,
których groby znajdują się na
cmentarzu w Muninie. Dziękujemy za ofiary na tablicę pamiątkową dla ks. Ślusarczyka.

++ Henryk, Aniela, Stanisław,
Franciszka, Piotr.

11:00

+ Józefa Jucha (16).

16:00

++ Maria, Stanisław i Agnieszka.

18:00

Za parafian.

7:00

1) + Józefa Jucha (17).
2) ++ Stefania, Stanisław, Gustaw
i Władysław.

18:00

1) ++ Za zmarłych nauczycieli
i pracowników Przedszkola nr 1
w Jarosławiu od pracowników
czynnych i emerytowanych tegoż
Przedszkola.
2) + Karolina Buczny.

7:00

1) + Józefa Jucha (18).
2) ++ Maria, Kazimierz, Janina,
Cecylia, Jan i Kazimierz.

18:00

O Boże błogosł. dla członków Akcji
Katolickiej i ks. asystenta parafialnego oddziału Akcji Katolickiej
ks. prał. Andrzeja Surowca.

7:00

1) + Józefa Jucha (19).
2) ++ Za zmarłych Rodziców
z obu stron oraz Julian, Antoni,
Władysław.

18:00

1) Za misje i misjonarzy.
2) ++ Tadeusz, Mateusz.

7:00

1) + Józefa Jucha (20).
2) Dziękczynna za 36 lat życia
Magdaleny z prośbą o dalszą
opiekę.

18:00

+ Marek Pawlik w 2 roczn. śmierci
(od żony i dzieci).

7:00

1) + Józefa Jucha (21).
2) ++ Za zmarłych z Rodzin polecanych w wypominkach.

18:00

1) + Marian Pysiak.
2) ++ Monika, Bronisław Juszczak
od sąsiadów.

7:00

+ Józefa Jucha (22).

18:00

1) O błogosł. Boże dla Sylwii
w dniu urodzin, oraz o opiekę Bożą
dla Rodziny.
2) ++ Ignacy i Czesław.

8:00

++ Władysław Niedzielski oraz za
zmarłych z Rodzin: Niedzielskich
i Jędrzejczak.

Aktualne wyniki
PKS KOLPING III - LKS Brzostowianka III 10 : 8

9:30

++ Franciszek Kiełt oraz za zmarłych z Rodzin: Kiełt i Osiniak.

11:00

+ Józefa Jucha (23).

PKS KOLPING III - UKS Gryfek III Dębica 10 : 7

12:15

++ Katarzyna, Józef Bobel.

16:00

++ Za zmarłych z bloku nr 1
z Osiedla Niepodległości - int. od
mieszkańców.

18:00

+ Bronisław Juszczak w 1 roczn.
śmierci - int. od syna Radosława
z Rodziną.

dokończenie ze str. 1

„karłami duchowymi i zdrajcami narodu”.
Po Mszy św., zgromadzeni,
odmawiając radosną część
różańca, ruszyli z placu
kolegialnego przez Rynek
w stronę kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, gdzie zakończyła się
wspólna modlitwa.

Przy krzyżu i pomniku Jana
Pawła II najpierw swą modlitwę przez wstawiennictwo błogosławionego Polaka odczytał
burmistrz Andrzej Wyczawski, a uroczystość zakończył
ks. prałat Andrzej Surowiec,
który odczytał specjalną modlitwę a jednocześnie apel do
zebranych, aby z chrześcijańską nadzieją umacniali wiarę
i niestrudzenie budowali nową
cywilizację, nowy lepszy ład
społeczny.

Pomoc duszom
w czyśćcu
W niedzielę 28 października
bardzo interesujące przesłanie
z troską o szczęśliwą wieczność
głosiła s. Anna Czajkowska. Do
Apostolstwa Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym wstąpiło
ponad 30 osób.

Poniedziałek 5 XI

Wtorek 6 XI

Środa 7 XI

Czwartek 8 XI

Piątek 9 XI

Sobota 10 XI

Niedziela 11 XI

Tenis stołowy
Punkty: M. Mroczka - 3,5, A. Kowal - 2,5, A. Rejterowski - 2, A. Suchy - 2.

IV Liga

9:30

12:15

Marsz Stop Laicyzacji
w Jarosławiu

IV Liga

8:00

+ W int. zmarłej żony Cecylii Kopczackiej w 5 roczn. śmierci.

Punkty: A. Rejterowski - 3,5, A. Kowal - 3,5, M. Mroczka - 2,5, A. Suchy - 0,5.

V Liga

PKS KOLPING IV - WKS Górnovia

9:9

Punkty: J. Kondrat - 2,5, J. Zastyrec - 2,5, K. Pierzycki - 2, R. Zaborowski - 2.

V Liga

PKS KOLPING IV - AZS Politechnika II Rz.

10 : 4

Punkty: J. Zastyrec - 3,5, K. Pierzycki - 3, J. Kondrat - 2,5, R. Zaborowski - 1.

