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11 listopada

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Narodowe Święto Niepodległości

I CZYTANIE: 1 Krl 17,10-16

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym
polskim świętem narodowym.
11 listopada 1918 roku po 123
latach niewoli Polska odzyskała

REFREN PSALMU: Chwal, duszo
moja, Pana, Stwórcę swego.

niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy
i Rosję w latach 1772-1795,
powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na
różnych frontach, Polacy dzięki
niezłomności, patriotyzmowi
i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał
pierwszy marszałek Polski –
Józef Piłsudski.
Dzień 11 listopada ustanowiono
świętem narodowym w 1937
roku. Od roku 1939 do 1989
obchodzenie tego święta było
zakazane.

Uboga wdowa karmi Eliasza

II CZYTANIE: Hbr 9,24-28
Jedyna ofiara Chrystusa

EWANGELIA: Mk 12,41-44

Główne obchody z udziałem
najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed
Grobem Nieznanego Żołnierza
odbywa się uroczysta zmiana
warty.
W całym kraju organizowane są
patriotyczne wiece i pochody,
a w kościołach odprawiane
Msze św. w intencji ojczyzny.

IV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Wdowi grosz

Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak
tłum wrzucał drobne pieniądze
do skarbony. Wielu bogatych
wrzucało wiele. Przyszła też
jedna uboga wdowa i wrzuciła
dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga
wdowa wrzuciła najwięcej ze
wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Wszyscy bowiem
wrzucali z tego, co im zbywało;
ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała,
całe swe utrzymanie”.

2 - 5 Grudnia
Rekolekcje parafialne
ks. dr Andrzej Skiba

8 - 9 Grudnia

Nawiedzenie relikwii Krzyża
Papieskiego w naszej parafii

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wypełniając
te słowa bł. Jana Pawła II, przy
zgodzie i aprobacie Konferencji
Episkopatu Polski organizuje
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

IV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym przypada w tym roku w niedzielę
11 listopada. Tym razem tematem wiodącym jest Egipt, kraj
zamieszkały głównie przez
wyznawców islamu.

• Egipt jest krajem muzułmańskim, z poważnym wpływem religii na codzienne życie
mieszkańców. Według danych
państwowych Muzułmanie,
dokończenie na str. 3

Różaniec
z Wypominkami
w listopadzie

codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00
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Chrystus Królem

DEKRET

o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Archidiecezji Przemyskiej
Rok Wiary ogłoszony przez
Ojca Świętego Benedykta
XVI jest poświęcony w sposób
szczególny publicznemu wyznawaniu prawdziwej wiary
i jej prawowitej interpretacji
wraz z lekturą i pobożną medytacją Pism II Soboru Watykańskiego i wykładu Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Wszyscy wierzący szczególnie
w tym roku są wezwani do
odważnego świadectwa wiary wobec innych, najpierw
w różnych okolicznościach
życia codziennego, ale
w szczególny sposób poprzez
wspólnotowe i zewnętrzne
formy kultu. Należy zabiegać
zatem przede wszystkim o to,
aby dzięki pobożnemu przeżywaniu Roku Wiary, w jak
największym stopniu wierni
postąpili w świętości odwracając się od grzechu, a zwracając
się ku Bogu i braciom w bezinteresownej miłości. W tym
celu będzie bardzo pomocny
dar odpustów, których na ten
rok Kościół łaskawie i obficie
udziela, określając je Dekretem Penitencjarji Apostolskiej
z dnia 14 września 2012 r. Dar
ten ma przyczynić się do tego,
aby wierni zostali zachęceni do
poznania i umiłowania Doktryny Kościoła Katolickiego
i otrzymali z tego powodu
obfite owoce duchowe.
W czasie trwania Roku Wiary
tj. od dnia 11 października
2012 r. do 24 listopada 2013
r. wierni mogą zyskać odpust
zupełny, dany przez miłosierdzie Boże, od kary doczesnej
za swoje grzechy, który będą
mogli ofiarować również za
dusze wiernych zmarłych.
Odpustu tego mogą dostąpić ci,
którzy są prawdziwie skruszeni, czyli należycie oczyszczeni
w sakramencie pokuty i szczerze pragną być wolni od przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu. Aby zyskać odpust
wierni posileni Komunią świętą pomodlą się według intencji
Ojca Świętego oraz spełnią
którąś z wymienionych poniżej
pobożnych praktyk.

którzy wezmą udział przynajmniej w trzech naukach
wygłoszonych w czasie Misji
Świętych lub przynajmniej
w trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru
Watykańskiego lub też artykułów Katechizmu Kościoła
Katolickiego, wygłaszanych
w jakimkolwiek kościele lub
stosownym miejscu.
II. Wyznanie wiary w świętym miejscu
Odpustu udziela się wiernym,
ilekroć odbędą pielgrzymkę do
jednej z Bazylik Papieskich lub
katakumb chrześcijańskich, do
Bazyliki Archikatedralnej
w Przemyślu oraz do miejsc
wyznaczonych w niniejszym
dekrecie i tam wezmą udział
w uroczystej celebracji lub
przynajmniej zatrzymają się
na odpowiedni czas skupienia
z pobożnymi medytacjami,
kończąc je modlitwą Pańską,
Wyznaniem Wiary i przyzywaniem wstawiennictwa
Najświętszej Maryi Panny
i Świętych Apostołów bądź
Patronów.

8 grudnia 2012 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP,
25 grudnia 2012 - Uroczystość
Narodzenia Pańskiego,
6 stycznia 2013 - Uroczystość
Objawienia Pańskiego,
11 lutego 2013 - Wspomnienia
Matki Bożej z Lourdes,
22 lutego 2013 - Święto Katedry św. Piotra,
19 marca 2013 - Uroczystość
Świętego Józefa Oblubieńca
NMP,
8 kwietnia 2013 - Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego,
3 maja 2013 - Uroczystość
NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Archidiecezji,
7 czerwca 2013 - Uroczystość
Najświętszego Serca Pana
Jezusa,
29 czerwca 2013 - Uroczystość
Świętych Apostołów Piotra
i Pawła,
6 sierpnia 2013 - Święto Przemienienia Pańskiego,
15 sierpnia 2013 - Uroczystość
Wniebowzięcia NMP,
14 września 2013 - Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego.

IV. Odnowienie przyrzeczeń
Miejscami, w których wierni chrzcielnych
mogą dostąpić tego odpustu
w Archidiecezji Przemyskiej Odpustu może dostąpić wierny w dniu dowolnie wybrasą:
nym podczas Roku Wiary za
1. Bazyliki mniejsze jako pobożne nawiedzenie kaplicy
święte miejsca ukazujące jed- chrzcielnej lub innego miejsca,
ność ze Stolicą Apostolską i jej w którym otrzymał chrzest
i w którym odnowi przyrzeczenauczaniem:
nia chrzcielne.
- Bazylika NMP Bolesnej
V. Błogosławieństwo papiew Jarosławiu,
skie
2. Kolegiaty jako świątynie
związane od wieków z szerze- W dniu 24 listopada 2013 r.,
niem nauki chrześcijańskiej: w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Archika
- Kolegiata pw. Bożego Ciała tedrze Przemyskiej uroczyście zakończymy Rok Wiary,
w Jarosławiu.
przyjmując błogosławieństwo
III. Publiczne wyznanie wia- papieskie wraz z odpustem
zupełnym.
ry w uroczystej celebracji

W każdym kościele i kaplicy
odpustu mogą dostąpić wierni,
którzy zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub Liturgii
Godzin i odmówią w niej WyI. Poznawanie artykułów znanie Wiary w jakiejkolwiek
Wiary
uznanej formie w następujące
dni Roku Wiary:
Odpustu mogą dostąpić ci,

telewizyjnych lub radiowych
z uroczystości Roku Wiary pod
przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego
i odmówią Ojcze nasz, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy
odpowiadające celom Roku
Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia czy też
trud własnego życia.
Aby uczynić łatwiejszym dostęp do Sakramentu Pokuty
i do otrzymania przebaczenia,
wszystkim spowiednikom,
którzy będą spowiadać w wyżej wymienionych kościołach
wyznaczonych na Rok Wiary,
udzielam władzy zwalniania
od kar kościelnych wiążących
mocą samego prawa, ale nie
zdeklarowanych i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.
Zobowiązuję wszystkich kapłanów, diakonów i katechetów do gorliwego przybliżania
wiernym Nauki Wiary w przepowiadaniu katechetycznym
i w homiliach. W Roku Wiary należy często wygłaszać
w kościołach wykłady dotyczące nauczania Soboru
i Katechizmu, aby wierni
mogli poznać lepiej depozyt
wiary i mieli okazję dostąpić łaski odpustu. W dniach
wyznaczonych na uroczyste
celebracje Roku Wiary należy
wygłosić homilie w oparciu
o naukę Soboru Watykańskiego
II lub Katechizmu Kościoła
Katolickiego i zapowiedzieć
uroczyste wyznanie wiary.
O odpustach na Rok Wiary
należy często informować
wiernych.
Wszystkich w imię Chrystusa
proszę o podjęcie trudu gorliwego poznawania depozytu
wiary i dawania mężnego
świadectwa życiem z wiary.

Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie i Goście, polecam
wstawiennictwu Matki Bożej
Odpust zupełny mogą uzy- Obrończyni Wiary i błogoskać także osoby, które z po- sławię w imię Ojca i Syna,
ważnych przyczyn nie mogą i Ducha Świętego.
spełnić wyżej wymienionych
warunków (na przykład mniszWasz Arcybiskup
ki klauzurowe, osoby chore,
starsi, więźniowie), jeśli będą
jednoczyć się duchowo, na
przykład podczas transmisji

Chrystus Królem

IV Dzień Solidarności z Koś- przy czym dozwolony jest
wybór między trzema oficiołem Prześladowanym
dokończenie ze str. 1

przeważnie sunnici, stanowią
90% ludności kraju; pozostałe
10% to chrześcijanie, z czego
9% koptowie (głównie Koptyjski Kościół Ortodoksyjny).
• Dyskryminacja i łamanie praw
człowieka dotyka głównie:
koptyjskich chrześcijan, bahaistów, szyickich muzułmanów,
Żydów, Świadków Jehowy.
• Konstytucja Egiptu czyni z islamu religię państwową. Gwarantuje wprawdzie wszystkim
obywatelom wolność wyznania,
jednakże w praktyce jest ona
dramatycznie ograniczona.
• Na dowodach osobistych
umieszczana jest informacja
o przynależności religijnej,

cjalnie uznanymi religiami:
islamem, chrześcijaństwem
i judaizmem.
• Wyznawcy innych religii nie
uzyskują dowodów osobistych,
co oznacza rezygnację z praw.
To samo dotyczy muzułmanów,
którzy przeszli na chrześcijaństwo.
• Od 2011 roku mnożą się
ataki i zamachy na świątynie
chrześcijańskie oraz osiedla
i wsie zamieszkiwane przez
chrześcijan.
• Chrześcijanie stoją w Egipcie
wobec konieczności exodusu,
gdyż odmawia się im równych
praw obywatelskich.
• Zagrożone jest także szkolnictwo prowadzone przez Kościół
Katolicki.

Specjalna akcja w naszej parafii

17 grudnia godz. 8.00 rano
wystawiamy makulaturę
przed domy i klatki schodowe

Akcję koordynuje Koło Misyjne z ks. opiekunem.
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Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Dorota Jasiewicz, Monika Potoczny, Marzena
Haftek.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska,
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski (piątek 16.15);
Krystyna Korecka - matematyka (poniedziałek 15.00-17.00),
Maria Konopelska - matematyka (poniedziałek 16.00-17.30,
środa 15.30-17.00).
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
12 XI

19 XI

26 XI

Wtorek
13 XI
E. Waszczuk
J. Przyczyna
20 XI
E. Waszczuk
J. Przyczyna
27 XI
E. Waszczuk
J. Przyczyna

Środa
14 XI

21 XI

28 XI

Czwartek
15 XI

Piątek
16 XI

Ł. Rzepa

G. Hejsak

22 XI

23 XI

Ł. Rzepa

G. Hejsak

29 XI

30 XI

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Tenis stołowy
Nasi najlepsi młodzicy: Arkadiusz Suchy i Antoni Rejterowski, po bardzo dobrych
występach w finałach Mini
Olimpic Game i Pucharze PZTS,
w Stroniu Śląskim, dalej popisują się dobrą formą.
W Mistrzostwach Województwa Uczniowskich Klubów
Sportowych, które odbyły się
27.10. w Żyrakowie, zajęli
I miejsce i awansowali do 1/2 Na zdjęciu: zwycięska drużyna z sędzią
finału Ogólnopolskiego.
gł. turnieju p. Henrykiem Oleksiukiem.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 11 XI 12 GRUPA I

Ogłoszenia parafialne

Niedziela 11 XI
8:00

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

9:30

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

11:00

+ Józefa Jucha (23).

12:15

++ Katarzyna, Józef Bobel.

16:00

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

18:00

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

7:00

1) ++ Stanisława, Olga, Jan, Tomasz z Rodziny Lichtarskich.
2) + Tadeusz Kardasiński.

18:00

1) + Józefa Jucha (24).
2) ++ Aldona, Katarzyna, Władysław.

7:00

1) + Józefa Jucha (25).
2) + Regina Fryń.

18:00

1) + Stanisława Korek.
2) Dziękczynna za otrzymane łaski
dla członkiń Róży św. Elżbiety i ich
Rodzin z prośbą o dalsze Boże
błogosł. i opiekę MB.

7:00

1) + Józefa Jucha (26).
2) + Janusz Fudala.

18:00

1) + Jan Wierzbieniec.
2) ++ Za zmarłych z Rodzin: Rzepów i Bartoszków.

7:00

1) + Józefa Jucha (27).
2) + Marian Wałczyński w 3 roczn.
śmierci.

18:00

1) ++ Za zmarłych z Róży św.
Łucji i za zmarłych członków
z ich Rodzin.
2) ++ Rodziny: Makar i Narolskich.

7:00

++ Za zmarłych członkiń i zmarłych z ich Rodzin z Róży św.
Magdaleny.

18:00

1) + Józefa Jucha (28).
2) ++ O wieczne zbawienie dla
zmarłych czcicieli MB Szkaplerznej, zmarłych kapłanów, członków
Bractwa i zmarłych z ich Rodzin int. od Wspólnoty Szkaplerznej.

7:00

1) + Magdalena.
2) ++ Za zmarłe: Anielę, Zofię,
Marię, Józefę, Genowefę.

Róża św. Elżbiety, A. i Z.
Grabowscy, W. Kornaga
(tablica). Razem 150 zł.

18:00

1) + Józefa Jucha (29).
2) ++ Mieczysław, Stefania, Stanisław, Maria.

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.

8:00

++ Maria, Józef, Antoni.

9:30

++ Franciszka w 50 roczn. śmierci
o pokój wieczny, Stanisław w 22
roczn. śmierci.

11:00

+ Józefa Jucha (30 - koniec
greg.).

12:15

+ Leopold Kruk.

16:00

++ Weronika, Tadeusz Kmieć.

18:00

++ Franciszek i Józefa i Bronisława.

Niedziela 18 XI 12 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V D. Rzepka
PONIEDZIAŁEK – Wspólnota Biblioteki
WTOREK – Róża żeńska I św. Teresy
- p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety
- p. Balawender
ŚRODA – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy - p. Waszczuk
CZWARTEK – Róża III św. Łucji
- p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII p. Rzepa
PIĄTEK – Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
SOBOTA – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV
- p. Kopczacki

1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy na
Różaniec z wypominkami.
2. Dziś Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wdzięczności
za wielokrotnie odzyskiwaną niepodległość. Polecajmy Bogu tych
wszystkich, którzy oddali życie za
Ojczyznę. Główne uroczystości
dla miasta Jarosławia odbywają się
w Kolegiacie.
3. Dziś w drugą niedzielę listopada
obchodzi się dzień solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Przed
kościołem zbierana jest składka na
pomoc dla tych kościołów. Można
wysyłać też SMS-y.
4. W przedsionku kościoła znajdują
się kartki na wypominki. Różaniec
z wypominkami jest przez cały listopad o godz. 17.15, a w niedziele
i środy o godz. 17.00.
5. Za tydzień taca przeznaczona na
potrzeby domu księży Emerytów
„EMAUS”.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 12
XI 2012 (poniedziałek wieczorem)

ul. Przyklasztorna, Głęboka, Żołnierska, Basztowa oraz 17 XI 2012
(sobota rano) ul. Jarosław: Włókiennicza, Dziewiarska, Spółdzielcza.
7. Dziękujemy za ofiary na utrzymanie kościoła i na tablicę dla ks.
Ślusarczyka.
8. W ramach przygotowania do
Odpustu i nawiedzenia Papieskiego
Krzyża starajmy się włączyć w nową
Akcję zbierania makulatury prowadzoną przez Koło Misyjne, aby
pomóc Sudanowi w kopaniu studni
wodnych. A więc, Ci którzy chcą
pomóc proszeni są, aby w sobotę 17
listopada o godz. 8.00 rano wystawili makulaturę na zewnątrz bloków
i domów. Umówieni kierowcy zbiorą
je na samochody.
9. W Gościu Niedzielnym dzisiaj
m.in. o Hilarym Bellocu – jednym
z największych obrońców Kościoła
katolickiego w dziejach Europy.
10. Po Mszy św. dzieci zapraszamy
do zakrystii po odbiór obrazków.

Poniedziałek 12 XI

Wtorek 13 XI

Środa 14 XI

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
03.11.2012 r. ul. Morawska 1E m.
1-26. Sprzątali i ofiara: Wywrocka – 10
zł na środki czystości i kwiaty.

Czwartek 15 XI

06.11.2012 r. ul. Morawska 1B m.
1-20. Sprzątali i ofiara: Dublanin,
Bukowy, Szczepańska. Razem – 30 zł
na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:
12.11.85 – Michał Czerkas
12.11.86 – Aniela Płonka
15.11.88 – Franciszek Kuchta
12.11.90 – Michał Mularczyk
14.11.94 – Eustachiusz Sowa
14.11.94 – Zofia Pyrska-Surmiak
17.11.97 – Barbara Knapik
15.11.02 – Janina Pałasz
14.11.07 – Jan Wierzbieniec
14.11.08 – Ryszard Fabisiak
15.11.09 – Marian Wałczyński
13.11.11 – Regina Fryń

Dodatkowe ofiary na inwestycje i pamiątkową tablicę ks.
Ślusarczyka:

27 października 2012 w Auli Seminarium Duchownego w Przemyślu odbył
się finał Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „MOJE WZRASTANIE KU PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA – Jan Paweł II Papież Rodziny”.
Konkurs obejmował trzy kategorie – nasi parafianie przygotowali prace
w kategorii plastycznej i polonistycznej. Wśród laureatów konkursu na ponad
1100 prac plastycznych zostały zauważone prace: Patryka Puszyńskiego –
I miejsce, Natalii Marcinkiewicz – II miejsce, Nikodema Chudy – wyróżnienie, Julii
Piątek – wyróżnienie. Na ponad 170 prac polonistycznych wyróżniony został Patryk
Leja (autor wiersza).
Gratulujemy zwycięzcom i nagrodzonym, ale także wszystkim, którzy mieli odwagę
zmierzyć się w rywalizacji rozwijając swoje talenty.

Piątek 16 XI

Sobota 17 XI

Niedziela 18 XI

