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Program Rekolekcji

przed odpustem
Sobota 22 listopada

Prowadzi
ks. dr Marek Machała

8.00 - Msza św. z nauką dla chorych
9.00-12.00, 15.00-17.15 - Spowiedź święta

Środa 19 listopada

17.15 - Wypominki i nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza św. z nauką ogólną.

17.00 - Wypominki, nowenna do MB
Częstochowskiej i nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
- rozpoczęcie rekolekcji

Niedziela 23 listopada
Dzień wizytacji kanonicznej
8.00, 9.30, 11.00, 12.15 - Msze
św. z kazaniem ks. Bp Stanisława
Jamrozka

19.00 - krótki film i rozdawanie
elementów odblaskowych
Czwartek 20 listopada

12.15 - Główna Msza św. odpustowa
przewodniczy Bp Stanisław Jamrozek
Bezpośrednio po Mszy św. spotkanie
ze wspólnotami parafialnymi

8.00 - Msza św. z nauką ogólną
17.15 - Wypominki i nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza św. z nauką ogólną

16.00, 18.00 - Msza św. z nauką ogólną
17.00 - Wypominki i nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego

Piątek 21 listopada
8.00 - Nauka dla dzieci

Spowiedź Przed Odpustem

8.30 - Msza św. dla dzieci - przewodniczy Bp Stanisław Jamrozek
17.15 - Wypominki i nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza św. z nauką ogólną

22 Listopada (sobota)
9.00 - 12.00

(przerwa 10.30 - 11.00)

15.00 - 17.15 (przerwa 16.00 - 16.30)

Nikt nie broni chrześcijan
W maju 2012 r. parafowano
pakt o współpracy między
dwiema gałęziami najbardziej znanego na świecie
ruchu terrorystycznego –
Al-Kaidą z Maghrebu i AlKaidą z Afryki Wschodniej
a nigeryjską organizacją
Boko Haram. Po raz pierwszy w dokumencie Al-Kaidy
jawnie wskazanym celem
stała się „czystka religijna”:
wyeliminowanie chrześcijan

z tych obszarów Czarnej ścijan żyjących na północy
Afryki, w których większość Nigerii; środkiem do tego
stanowią muzułmanie.
mają być ataki bombowe.
Od 2001 r. do dziś w Nigerii
Boko Haram jest ruchem wymordowano ponad 10 tys.
powstałym w 2001 r. w Ni- chrześcijan. Chociaż Boko
gerii z inicjatywy Ustaza Haram jest organizacją, któMohammeda Yusufa. Po rej jedno skrzydło zmiejego śmierci w 2009 roku. rza do rozpoczęcia dialogu
organizacja Boko Haram z nigeryjskim rządem, to jej
podjęła działalność terrory- najbardziej radykalny odłam
styczną. Jako cel postawiła
sobie wyeliminowanie chrzedokończenie na str. 2

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Prz 31,10–13.19–
20.30–31
Poemat o dzielnej niewieście

REFREN PSALMU: Błogosławiony, kto się boi Pana.
II CZYTANIE: 1 Tes 5,1–6

Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

EWANGELIA: Mt 25, 14-15.
19-20
Przypowieść o talentach

Jezus opowiedział swoim
uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać
w podróż, przywołał swoje
sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według
jego zdolności, i odjechał. Po
dłuższym czasie powrócił pan
owych sług i zaczął rozliczać się
z nimi. Wówczas przyszedł ten,
który otrzymał pięć talentów.
Przyniósł drugie pięć i rzekł:
»Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów
zyskałem«”.
Superliga Tenisa Stołowego

Mecz
18. 11. g. 18.00

PKS Kolping Frac Jarosław ZKS Palmiarnia Zielona Góra
Hala MOSiR

Wizytacje kanoniczne
w dekanacie Jarosław II
* bp Stanisław Jamrozek
21. XI. - wizyta w szkołach:
8.00 - SP nr 10
10.00 - Gimnazjum nr 1
10.35 - LO Kopernik
11.30 - Odzieżówka
12.20 - Budowlanka
23. XI. - Chrystusa Króla
w Jarosławiu (odpust parafialny i zakończenie wizytacji)
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Chrystus Królem

Nikt nie broni chrześci- Mimo to Stany Zjednojan
czone i Unia Europejska
bardzo długo zwlekały
dokończenie ze str. 1
z przyjęciem wniosku grustaje się coraz ściślej powią- py kierowanej przez mec.
zany z Al-Kaidą i prowadzi Ogebe, aby Boko Haram
bezpardonową walkę prze- nazwać organizacją terrociwko chrześcijanom.
rystyczną. Skąd taki opór?
Otóż okazuje się, że admiOd kilku lat na kontynencie nistracja Baracka Obamy,
afrykańskim chrześcijań- szczególnie przed wyborami
stwo (46,53 proc.) wyprze- w 2012 r., potrzebowała
dza islam (40,46 proc.), bronić stanowiska, że liczba
a na południe od Sahary jest ofiar terroryzmu mającego
w słabej większości. Z sytu- swe źródło w światowym
acją tą nie chce się pogodzić fundamentalizmie islamultrafundamentalistyczny skim zmalała dzięki działaislam. Stąd też popularność niom Obamy. Jeśli jednak
„czystek religijnych” wśród do tego grona zaliczyć liczchrześcijan, nad którymi bę zamordowanych przez
Al-Kaida – począwszy od Boko Haram, konkluzja jest
swoich „emiratów” w So- zupełnie odwrotna: odkąd
malii i niektórych obszarów Obama zasiadł na prezyMali, gdzie także Boko denckim fotelu, liczba ofiar
Haram może zaopatrzyć się terroryzmu wynikającego
w broń oraz ideologiczną z islamskiego fundamennienawiść – usiłuje przejąć talizmu wcale nie zmalahegemonię.
ła, ale wzrosła. Stąd polityczną koniecznością dla
Grzechy mediów
Obamy było wykluczenie
Boko Haram z grona orBoko Haram, której człon- ganizacji terrorystycznych,
kowie wciąż zabijają chrze- a więc niewliczanie ich ofiar
ścijan i gwałcą młode chrze- w statystyki terroryzmu.

ścijanki, by zmusić je do
poślubienia muzułmanów,
rozwija swoją działalność
także na skutek wyrozumiałości i współwiny zachodnich mediów...
...Ostatecznym celem ugrupowania jest wygnanie
chrześcijan z północy Nigerii i wprowadzenie islamskiej teokracji. Faktycznie
Boko Haram już ustanowiło państwo w państwie,
które militarnie kontroluje
poszczególne obszary terytorium Nigerii.

z pewnych regionów uciekają się do przemocy. To całkowicie fałszywe stwierdzenie: ideologia Boko Haram

nieuporządkowana. Brak
twardej i skutecznej akcji
wojskowej – wspartej przez
wspólnotę międzynarodową

jest ideologią religijną i powinno się jej stawiać czoła
na jej terenie. Prowadzi ona
również do paradoksalnych
konsekwencji: widzieliśmy,
jak organizacje międzynarodowe przekazywały
środki nie chrześcijanom
prześladowanym w Nigerii,
ale muzułmańskim ugrupowaniom o podejrzanych
listach uwierzytelniających,
ryzykując, że ostatecznie
pieniądze trafią właśnie
do Boko Haram. – Oczywiście, Boko Haram jest
finansowane również przez
organizacje i systemy muzułmańskie; dostało broń od
Iranu oraz libańskiego Hezbollahu. Nigeryjski rząd,
kierowany przez prezydenta
chrześcijanina, z pewnością
nie jest przychylny wobec
Boko Haram, ale przeraźliwie boi się ujawnić imiona
i nazwiska jego sponsorów
z kraju i z zagranicy – zaznacza Emanuel Ogebe.
Sytuacja wciąż pozostaje

– przeciwko Boko Haram
zwiększa ryzyko wojny domowej. Ponieważ jeśli nikt
nie broni chrześcijan, to trudno, żeby oni w ostateczności
nie ulegli pokusie bronienia
się na własną rękę. Dlatego
też rozwiązanie kryzysu
nigeryjskiego może mieć
charakter jedynie militarny.
Jeśli kiedykolwiek był jakiś
moment możliwego dialogu
z Boko Haram, to jest to już
przeszłość. A wizja jednej
Nigerii, podzielonej na dwa
stany: chrześcijański na południu i islamski na północy,
jest nieosiągalna. W rzeczywistości geografia religijna
jest bardziej złożona i trzeba
by było mówić przynajmniej o czterech różnych
stanach, co byłoby jednak
rozwiązaniem niepasującym
nikomu.
Prof. Massimo Introvigne,
tłum. Anna Bałaban
Nasz Dziennik
8 listopada 2014

Lokalna świetlica globalna

Ale za tą czysto polityczną i wyborczą motywacją - edukacja dzieci i młodzieży
kryje się jeszcze inna motywacja, kulturowa, o wiele
poważniejsza; motywacja,
która dotyczy również Unii
Europejskiej. Chodzi o źle
pojętą wielokulturowość,
w myśl której przyczyn kryzysu – takiego jak choćby ten
w Nigerii – należałoby szukać nie w religiach, ale
wyłącznie w polityce i ekonomii. Problemem miałaby być bieda. A ponieważ
mieszkańcy Nigerii są bied- 4 listopada w naszej świetlicy przeprowadzone zostały zajęcia przez ks. Mateusza
ni, mówi się, że muzułmanie w ramach projektu „Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży”.

Chrystus Królem

Tenis stołowy
Superliga - 8.XI.2014

Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa

g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
POLTAREX Pogoń Lębork
- PKS Kolping Frac Jarosław 2 : 3 g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Evgueni Chtchetinine - 1.

Superliga - 10.XI.2014

KST ENERGA - MANEKIN Toruń
- PKS Kolping Frac Jarosław 1 : 3
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Evgueni Chtchetinine - 1.

Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziałek miesiąca g. 16.00 - KCK.

Zaproszenie
Urząd Miasta Jarosławia w ramach programu
„Bezpieczny Jarosław” zachęca mieszkańców do noszenia elementów odblaskowych.
Jest to bardzo istotny czynnik mający wpływ na bezpieczeństwo każdego z nas, szczególnie w okresie jesiennozimowym.
W związku z tym zapraszamy w dniu 19 listopada po
wieczornej Mszy św. i pierwszej nauce rekolekcyjnej
na krótkie spotkanie z przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy
Powiatowej Policji w Jarosławiu, w trakcie którego będą
nieodpłatnie rozdawane elementy odblaskowe.
Serdecznie zapraszamy

Wzmocnienie kompetencji liderów seniorów KKS

Turniej tenisa stołowego z okazji
Święta Niepodległości

10 listopada w naszej hali sportowej odbył się wewnątrz-klubowy turniej
tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości. Wystąpiło 6 zawodników: od
lewej - Karol Marciak, Szymon Brud, Dawid Szczygieł, Maciej Kowal, Dawid
Jadam, Maksymilian Kiwior. Wszyscy świetnie się zapowiadają. Dlatego na
zakończenie ks. Prałat przygotował cenne nagrody i pamiątkowe dyplomy.

W dniach 13 – 14.11.2014
zorganizowano w Klubie Seniora warsztaty pn.
„Mechanizmy i narzędzia
demokracji lokalnej”, które prowadziła trenerka
z Krakowa, Pani Magdalena
Szczudło. Celem prowadzonych zajęć jest rozwój
praktycznych umiejętności
w zakresie mechanizmów
partycypacji publicznej,
kontroli obywatelskiej,
rozwijania i podejmowania działań we współpracy
z administracją, tak aby
skutecznie wykorzystywać
mechanizmy demokratyczne takie np. jak: konsultacje społeczne, działania
w NGO, dostęp do infor-

macji publicznej., inicjatywy obywatelskiej we
współpracy z samorządami
w zakresie wprowadzania
do lokalnych polityk zagadnień senioralnych, reprezentowania opinii i stanowisk
środowisk senioralnych,
uwzględniania potrzeb tej
grupy w lokalnych programach strategicznych itp.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne ćwiczenia były bardzo ciekawe.
Warsztaty realizowane były
w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy
EOG jako projekt Związku
Centralnego Dzieła Kolpinga w Krakowie.
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 16 XI 14 GRUPA I
Niedziela 23 XI 14 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

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

za sprzątanie kościoła:
08.11.2014 r. Munina ul. Południowa m. 124-160. Sprzątali
i ofiara: Sulima, Brzuzan, Chmielowicz, Haloszka, Kmieć, Tumiel,
Gierczak, C. Chmielowicz. Razem – 65 zł na środki czystości
i kwiaty.
10.11.2014 r. os. Kombatantów
bl. 1 m. 1-9. Sprzątali i ofiara:
Gąska, Wojdyło, Socha + 3 osoby.
Ofiara: Spiradek, Janczyszyn,
Marczyk. Razem – 90 zł na środki
czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
18.11.00 – Bogusław i Marzena H.
18.11.00 – Daniel i Teresa P.
19.11.94 – Krzysztof i Ewa G.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy na Różaniec z wypominkami.
2. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na pomoc dla Domu
Księży Emerytów w diecezjalnym Ośrodku „Emaus”.
3. Za tydzień Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. W naszej parafii Uroczystość łączy się
z XV rocznicą poświęcenia
naszej świątyni i 33 rocznicą
istnienia parafii.
4. Uroczystości odpustowe poprzedzą rekolekcje parafialne
od środy (19 XI) wieczorem
do niedzieli (23 XI) włącznie.
Nauki rekolekcyjne wygłosi
ks. dr Marek Machała. Owocem rekolekcji ma być pełne
pojednanie z Panem Bogiem,
a Komunia św. jest warunkiem
uzyskania odpustu.
Spowiedź odpustowa będzie
w sobotę od godz. 9.00 do 12.00
i od 15.00 do 17.15. Prosimy
o dowiezienie w sobotę rano
chorych na Mszę św. i spowiedź o godz. 8.00. Bardzo
zachęcamy do skorzystania
z tej okazji.
5. Pełny program rekolekcji
znajduje się w naszej gazetce.
Msze św. z naukami za wyjątkiem piątku rano, będą o godz.
8.00 i 18.00 (czyli od czwartku
do soboty nie będzie Mszy św.
o godz. 7.00 rano). W pierwszy
dzień rekolekcji 19 listopada
po Mszy św. wieczornej będą
rozdawane osobom dorosłym
elementy odblaskowe do ubrań
przez urzędników zarządzania
kryzysowego. Natomiast dzie-

Niedziela 16 XI

ci mają swoją naukę i spotkanie z Ks. Biskupem w piątek
o godz. 8:00 rano. Zachęcamy
do korzystania z przywilejów
odpustowych i do licznego
udziału w rekolekcjach.
Na koniec rekolekcji wizytę
złoży nam ks. Bp Stanisław
Jamrozek w ramach tzw. wizytacji kanonicznej i wygłosi
kazanie w dzień odpustowy na
Mszach św. przed południem.
Jednym z ważnych elementów
tej wizytacji będzie spotkanie
ks. Biskupa ze wszystkimi
wspólnotami istniejącymi przy
naszej parafii po Mszy św.
odpustowej o godz. 12.15.
Bardzo prosimy, aby członkowie wszystkich naszych
wspólnot przyszli wtedy na
główną Mszę św. odpustową
o 12.15.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 17 XI 14 (poniedziałek
wieczorem) os. Kombatantów
bl. 2 m. 1-15 oraz 22 XI 14
(sobota rano) os. Kombatantów bl. 2 m. 16-25.
7. W związku ze zbliżającymi
się Świętami Bożego Narodzenia jeszcze raz prosimy, aby
w blokach wybrać osoby, które
na początku Adwentu rozniosą
opłatki świąteczne.
8. Zapraszamy wszystkich kandydatów, ministrantów i lektorów na spotkanie w poniedziałek
(17 XI) o godz. 18:00. Zachęcamy rodziców naszych
ministrantów, by przypominali
o wypełnianiu dyżurów. Ponawiamy także prośbę o zwrot
strojów ministranckich i lektorskich do zakrystii.

w rocznicę śmierci:
22.11.83 – Helena Wąsacz
19.11.95 – Stanisława Brinken
17.11.97 – Barbara Knapik
19.11.01 – Mieczysława Szarek
18.11.02 – Józef Metyk
18.11.03 – Julia Bednarska
19.11.07 – Władysław Kowal
21.11.08 – Bronisława Ostrowska
16.11.12 – Kornelia Tomach
17.11.13 – Janina Bednarska

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

Poniedziałek 17 XI

1) + Magdalena.
7:00
2) + Antoni Mazepa(15).
1) ++ Henryk, Piotr, Aniela,
18:00 Franciszka, Stanisław.
2) ++ Wacława, Bronisław.
Wtorek 18 XI

1) + Zygmunt Pabis.
7:00
2) + Antoni Mazepa (16).
1) ++ Zmarłe członkinie z Róży
św. Faustyny oraz zmarłych
18:00 z ich Rodzin.
2) + Maria Mach o radość
życia wiecznego.
Środa 19 XI

+ Antoni Mazepa (17).
1) + Władysław Kowal w 7
roczn. śmierci.
18:00
2) + Emilia w 23 roczn. śmierci.
7:00

Czwartek 20 XI

1) ++ Maria, Bolesław, Mi8:00
chał, Paweł, o. Maciej.
2) + Antoni Mazepa (18).
1) + Bronisław Małek.
18:00 2) ++ Ks. Antoni, ks. Mariusz,
ks. Piotr, ks. Kazimierz.
Piątek 21 XI

1) ++ Za zmarłych członków
8:00
Koła Misyjnego.
2) + Antoni Mazepa (19).
++ Za zmarłych z Rodzin
18:00
z Róży św. Moniki.
Sobota 22 XI

1) ++ Jan i Olga.
2) + Antoni Mazepa (20).
1) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błogosł.
i opiekę MB i św. Cecylii
dla ks. Grzegorza, p. Wojtka
18:00
i członków Chóru parafialnego.
2) ++ Aniela, Władysław
Prymon.
8:00

Niedziela 23 XI
8:00
9:30

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

8:00

++ Tadeusz i Weronika
Kmieć.
++ Katarzyna, Walenty.
++ Ryszard i Józef.
Za parafian.
+ Antoni Mazepa (14).
+ Krystyna Welc - int. sąsiadów bl. nr 5 os. 1000-lecia.

11:00
12:15

6 grudnia g. 10.00

16:00
18:00

++ Maria i Antoni.
++ O radość życia wiecznego dla Heleny, Mariana
i dziadków.
+ Stanisław Prokuski.
Za parafian.
+ Krystyna Welc - int. sąsiadów z bl. nr 5 os. 1000lecia.
+ Antoni Mazepa (21).

