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22 - 23 listopada

wizytacja kanoniczna w naszej parafii

Bp Stanisław Jamrozek

- spotkanie z uczniami i nauczycielami SP nr 10
- odwiedziny chorych w szpitalu
- spotkanie z księżmi i wizyta w kancelarii
- uroczyste powitanie w Niedzielę na Mszy św. o godz. 8.00
- kazania na Mszach św. przedpołudniowych
- uroczysta celebra o godz. 12.15 i spotkanie ze wspólnotami
- podsumowanie wizytacji w Dekanacie Jarosław II

Nowa świątynia na obrzeżach Jarosławia

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pełkiniach-Wygarkach ma zaszczyt zaprosić na uroczystą Mszę Świętą
poświęcenia Nowego Kościoła w dniu 30 listopada 2014 o godz. 11.00. Uroczystej Sumie będzie przewodniczył
ks. Arcybiskup Metropolita Przemyski Józef Michalik.

15 rocznica poświęcenia naszego kościoła - 20 listopada 1999 roku

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.
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.

Równocześnie Ewangelie
ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany
cierniami Jezus odpowiada
na pytanie Poncjusza Pi-

łata: „Tak, jestem Królem.
Królestwo moje nie jest
z tego świata” (por. J 18, 3340). Na krzyżu Chrystusa
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. na
zakończenie roku jubileuszowego. 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.

Słowo Rekolekcjonisty
sowego w Paray-le-Monial, gdzie św. Małgorzata
Maria miała objawienia
Serca Pana Jezusa, i tam został cudownie uzdrowiony.
W podziękowaniu za to
uzdrowienie postanowił
cale życie poświęcić pracy
dla chwały Serca Jezusowego. W Paray-le-Monial
otrzymał nie tylko łaskę
zdrowia fizycznego. Tam
POŚWIĘCIĆ RODZINY nagle zrozumiał, że w taberURATOWAĆ ŚWIAT
Ojciec Mateo CrawleyBoeve urodził się w Peru
(1875-1963). Należał do
Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
Gdy po otrzymaniu święceń
kapłańskich i kilku latach
pracy apostolskiej ciężko
zachorował, został wysłany przez przełożonych do
Francji. Odwiedził wtedy nakulum bije „Serce Króla,
sanktuarium Serca Jezu- Brata, Serce Przyjaciela

Tam otrzymał łaskę i misję
szerzenia czci Bożego Serca
poprzez intronizację.
Jego misja intronizacji Najświętszego Serca została
uznana i potwierdzona przez
czterech kolejnych wielkich
papieży: św. Piusa X, Benedykta XV, Piusa XI i Piusa
XII. Rozpoczął ją od Rzymu,
gdzie św. Pius X udzielił mu
specjalnego błogosławień-

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Ez 34,11–12.15–
17
Chrystus zna swoje owce

REFREN PSALMU: Pan mym
pasterzem, nie brak mi niczego.
II CZYTANIE: 1 Kor 15,20–
26.28
Królestwo Boże

EWANGELIA: Mt 25,31–46

Chrystus będzie sądził z uczynków
miłości

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale
i wszyscy aniołowie z Nim,
wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie
narody, a On oddzieli jednych
od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce
postawi po prawej, a kozły po
swojej lewej stronie. Wtedy
odezwie się Król do tych po
prawej stronie: »Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego,
weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam
od założenia świata. Bo byłem
głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście
Mi pić; byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie; byłem
nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście
Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie«. Wówczas zapytają sprawiedliwi:
»Panie, kiedy widzieliśmy
Cię głodnym i nakarmiliśmy
Ciebie? spragnionym i daliśmy
Ci pić? Kiedy widzieliśmy
Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy
Cię chorym lub w więzieniu
i przyszliśmy do Ciebie?«.
Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«...
...I pójdą ci na mękę wieczną,
sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego”.

29.11. g. 18.00
dokończenie na str. 4

Msza św. imieninowa
i Andrzejki w KCK
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dziny świętej, a także praca mi słowy, chciałem nadać
nad uświęceniem kapłanów konkretną formę pragniedokończenie ze str. 3
i zakonników.
niu Zbawiciela ujawnionemu św. Małgorzacie Marii.
Ojciec Mateo tam, gdzie nie Intronizacja nie jest więc
mógł dotrzeć z żywym sło- niczym innym jak pełną
wem, docierał przez swoje realizacją wszystkich żądań
pisma. Niezwykłą popu- ujawnionych przez Boże
larnością cieszyła się jego Serce w Paray-le-Monial
książka Jezus, Król Miłości, i wspaniałych obietnic towaprzetłumaczona na prawie rzyszących tym żądaniom.
wszystkie języki świata. Powiedziałem <<wszystWłaśnie w niej ukazał, na kich żądań>>, ponieważ
stwa i nakazał, aby szedł na czym - według niego - po- celem nadrzędnym w tym
cały świat, wszędzie głosząc lega intronizacja. >>Introni- wypadku jest uświęcenie
miłość Serca Jezusowego.
W ten sposób o. Mateo
rozpoczął trwającą nieprzerwanie przez pięćdziesiąt lat
działalność apostolską na
rzecz kultu Bożego Serca.
Apostołował w Ameryce
Południowej i Północnej,
a także w Europie. Dotarł
na Filipiny i na Cejlon.
Głosił misje intronizacyjne
Serca Jezusowego w 22
krajach całego świata. Słuchały go miliony ludzi. Był
najgorliwszym apostołem
intronizacji Bożego Serca
w rodzinach. Papież Pius XI
nazywał go „>charyzmatykiem Najświętszego Serca
Jezusowego” Zasadniczą
treścią przepowiadania
o. Mateo była prawda zacja jest to oficjalne i spo- rodziny: to ona, jako podstao miłości Boga ku rodza- łeczne uznanie królewskiej wowa komórka społeczna,
jowi ludzkiemu> a także władzy Serca Jezusowego powinna być pierwszym
ku każdemu człowiekowi nad rodziną chrześcijań- żywym tronem Króla Miz osobna. Uosobieniem tej ską, uznanie potwierdzone> łości.
miłości Stwórcy jest Serce uzewnętrznione i utrwalone
Jezusa. Ojciec Mateo był przez uroczyste umieszcze- Założeniem intronizacji
więc apostołem miłości tego nie obrazu Bożego Serca było przypominanie wierząSerca i Jego miłosierdzia. na honorowym miejscu cym o królewskiej władzy
Stałym elementem jego i odmówienie aktu poświę- Chrystusa i zachęcanie do
działalności była introni- cenia (...). Ideę przewodnią jej uznania w życiu osobizacja Serca Pana Jezusa, intronizacji zaczerpnąłem stym, rodzinnym i społeczwzywanie do wynagradza- bezpośrednio z objawień nym. Intronizacja Serca
nia poprzez odprawianie go- w Paray-le-Monial. Inny- Jezusa jest drogą do pełnego
uznania Chrystusa za króla przez takie kierowanie
swoim Życiem osobistym
i społecznym, które wyrażałoby Jego „pierwszeństwo
we wszystkim” (Kol 1,18).
Chodzi w niej o poddanie
całego naszego życia Chrystusowi, widzianemu ze
szczególnym uwzględnieniem Jego miłości, której
Serce jest rzeczywistym
symbolem, oraz o miłość
Słowo Rekolekcjonisty

i nawrócenie chrześcijanina,
który zwraca całe swoje życie ku Jezusowi przez odniesienie do Jego Serca. Intronizacja Najświętszego Serca
prowadzi więc do poddania
wszystkiego Chrystusowi,
czyli do uobecniania Jego
królowania. Ojciec Mateo
podkreślał, że najważniejsze jest uznanie panowania
Chrystusa nad rodziną. To
stanowi początek procesu,
który ma doprowadzić do
triumfu królestwa Serca
Jezusowego nad całym społeczeństwem.
Papież Benedykt XV
w liście do o. Mateo napisał:
„Istotnie, nie ma współcześnie pożyteczniejszej
działalności od twojej (...).
Dobrze więc czynisz, drogi
synu, biorąc w swe ręce podstawę społeczności ludzkiej,
jaką jest rodzina, ugruntowana w naszych domach
miłość chrześcijańska, tak
by ona stała się tam jakby
królową. Działając w ten
sposób, spełniasz polecenie
samego Chrystusa, który
przyobiecał specjalne łaski
dla tych rodzin, w których
obraz Jego Serca będzie
umieszczony na publicznym
miejscu i otoczony czcią”.
Tradycją w naszej ojczyźnie
jest nabożeństwo do Serca
Jezusowego z pobożnie
przeżywanymi pierwszymi

piątkami i poświęceniem
rodzin Bożemu Sercu. Te
piękne wzorce religijne
należy podtrzymywać, kontynuować i wyrażać w nowy
sposób. Oby przez coraz
głębsze przeżywanie nabożeństwa do Serca Pana Jezusa polskie rodziny umacniały się w wierze, wzajemnej
miłości i jedności.
dokończenie na str. 5
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Słowo Rekolekcjonisty
dokończenie ze str. 4

POŚWĘCENE OSOBISTE, RODZINY
I OJCZYZNY
„Z przebitego Serca Chrystusowego chcemy czerpać
tę prawdziwą miłość, której
potrzebują nasze rodziny.
Rodzina jest podstawową
komórką w budowaniu cywilizacji miłości” - mówił
Jan Paweł II w Paray-leMonial w 1986 roku.
Papież Leon XIII zalecił
wszystkim biskupom, by
dokonali poświęcenia diecezji i parafii Bożemu Sercu.
W kulcie Najświętszego
Serca Jezusa widział wielkie
błogosławieństwo dla Kościoła. Wierzył, że owocem
tego kultu i poświęcenia
będzie: wzrost wiary i miłości, zachowanie Bożych
przykazań, uświęcenie, powrót do prawdziwej wiary
oraz pokonanie zła - tak
w wymiarze osobistym, jak
i społecznym.
Te wszystkie wzniosłe cele
można zrealizować tylko
dzięki rodzinie i przez rodzinę. Od tego, jakie będą
rodziny, zależy przyszłość
ludzkości i jutro naszej
ojczyzny. Przyszłość świata buduje się bowiem na
zdrowych i silnych Bogiem
rodzinach, a jednym z najlepszych sposobów umacniania rodziny jest oddanie
i poświęcenie jej Bożemu
Sercu.

Jan Paweł II w czasie spo- w 1951 roku pomiędzy natkania z rodzinami w Pa- rodem a Sercem Zbawiciela.
Przypomniano w tym liście,
że sam Pan Jezus żądał takiego poświęcenia od św.
Małgorzaty Marii. Przez
poświęcenie się jednostek
należało przygotować oddanie całego Kościoła katolickiego Sercu Bożemu.
Kto sam siebie poświęca
Sercu Zbawiciela, ten uznaje Jego panowanie nad sobą,
postanawia żyć według Jego
przykazań, by płacić Mu
miłością, wiernością. To
poświęcenie osobiste Sercu
ray-le-Monial powiedział: Zbawiciela wprowadzi oso„Przyjmijcie obecność Serca by na drogę pokoju, szczęChrystusowego, powierza- ścia i miłości. Nasi biskupi
jąc Mu wasze ogniska do- zachęcali: „Ruch ten niech
mowe. Niech ono natchnie ogarnie cały kraj, wszystkie
was wielkodusznością, polskie dusze. Osoby, które
wiernością sakramentowi, się Sercu Zbawiciela po-

w którym wasze zjednoczenie zostało przypieczętowane przed Bogiem! I niech
miłość Chrystusa pozwoli
wam otworzyć się i spieszyć z pomocą braciom
i siostrom z powodu zerwania ich więzi małżeńskiej,
pozostawionym w samotności; wasze braterskie świadectwo pomoże im odkryć,
że Pan nie przestaje kochać
tych, którzy cierpią.
W 1951 roku dokonano
poświęcenia naszej ojczyzny Sercu Pana Jezusa.
Przygotowaniem do jej poświęcenia - według listu
pasterskiego naszego Episkopatu z 1948 roku - miało
być poświęcenie osobiste
Sercu Bożemu. Ten program należało realizować
przez cały 1948 rok. Miał
on przygotować Polaków
do zawarcia przymierza

święcą, same się przekonają, <<jak słodki jest Pan, jak
hojny dla wszystkich, którzy
Go wzywają>> (Rz 10,12)
i bogaty w miłosierdzie.
Drugim aktem w naszym
oddaniu się Najświętszemu

Sercu miało być poświęcenie Mu rodzin. Miało to
dokonać się w 1949 i 1950
roku - zachęcali nasi biskupi.
„Rodzina jest fundamentem
społeczeństwa. Gdzie ro-

dziny są religijne, moralnie
zdrowe, tam nie potrzeba się
lękać o przyszłość narodu
(...). Lekarstwem zbawiennym na tę powódź zepsucia,
zalewającą nasze domy,
jest poświęcenie rodziny
Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Dom, w którym
czczą Najsłodsze Serce,
staje się Jego świątynią.
Pan Jezus wchodzi tam, jak
gdyby był członkiem rodziny. Błogosławi jej pracy,
dzieli jej radości, uśmierza
cierpienia. U stóp obrazu
Serca Jezusowego rodzina
uświęca się przez wspólną
modlitwę. Spoglądając nań
z ufnością, znajduje pociechę, zachętę do wytrwania,
do męstwa w niesieniu codziennego krzyża.
Praktyka poświęcenia rodzin, zwana również intronizacją Serca Jezusowego
w rodzinach, znana jest
w naszym kraju. Tysiące
rodzin przeprowadziły ją
w swych domach głównie
dzięki tak bardzo zasłużonemu Apostolstwu Modlitwy. Pragniemy gorąco,
aby zwłaszcza w tym roku
nie było żadnej szczerze
katolickiej rodziny, żadnego
stowarzyszenia czy zakładu
katolickiego, które by się
nie poświęciły Bożemu
Sercu. Niechaj Ono zapanuje we wszystkich domach

i zespołach polskich, a dusze ich mieszkańców niech
uświęci i przemieni na wzór
Serca swego”
dokończenie na str. 6
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Słowo Rekolekcjonisty
dokończenie ze str. 5

W ten sposób miał przygotowywać się naród Polski do
uroczystego poświęcenia się
Najświętszemu Sercu Jezusowemu, które jest źródłem
życia i świętości i hojnym
dla wszystkich, którzy Go
wzywają. „W ciągu nowego
roku osobiste poświęcenia
się Sercu Boskiemu i Jego
intronizacja w rodzinach
przeorze Naród głębokimi
bruzdami pokuty i miłości,
gdy serca poruszone promieniami Miłosierdzia Bożego zamkną się na grzech,
a otworzą się na oścież,

na uświęcające działania
Ducha Świętego, nadejdzie
dla Polski wielka godzina uwieńczenia naszych
modłów, ofiar i wzlotów
przez uroczyste, wspólne
poświęcenie Najświętszemu
Sercu Jezusowemu narodu
i Rzeczypospolitej (...).
Na wielkie Was wzywamy
gody, a wprzód do wielkiej
powołujemy pokuty. Bo
jeśli pragniemy, aby nad
Polską w potędze swych
cudów zajaśniało Serce
Zbawiciela, Serce pełne
łaskawości, dobroci i miłosierdzia, to trzeba, byśmy
godni się stali tego najświętszego z Bogiem naszym
przymierza. Trzeba serce
swoje oczyścić, wyrywając
z niego korzenie grzechu,
i oddać dusze pod panowanie Boskiego Króla. Nie

lękajmy się. Spełni wtedy
On obietnice swoje”
Poprzez realizację tego programu - poświęcenie osobiste i rodzin - przygotowała
się Polska do uroczystego
poświęcenia całego narodu,
które miało miejsce 28 października 1951 roku.
Ś W. J A N PAW E Ł I I
O POŚWIĘCENIU RODZIN (2000)
Serce Chrystusa przebite na
krzyżu włócznią żołnierza
jest nieustannie otwarte
dla ludzi. Wystarczy tylko
odpowiedzieć miłością na

Jego miłość i wiernością na
Jego wierność.
Z Bożego Serca, tego „źródła życia i świętości”, czerpiemy nieprzerwanie siłę do
budowania w nas samych
i w świecie cywilizacji prawdy i miłości. Podstawowym
środowiskiem, gdzie rozwija się cywilizacja miłości,
jest rodzina, dlatego cieszę
się, że rodziny w Polsce poświęcają się Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Serce
Boże daje moc i łaskę, aby
stały się one Kościołem
domowym, szkołą ofiarnej
miłości, wiary i szacunku
dla życia. Prośmy gorąco
Serce Boże, „w którym są
wszystkie skarby mądrości
i umiejętności”, aby było
ono schronieniem i światłem
dla ludzkości wchodzącej
w trzecie tysiąclecie.

Dwanaście obietnic Serca Jezusowego, którymi
będziemy się posługiwać
w tym rozważaniu, jest
streszczeniem tego, co św.
Małgorzata Maria napisała przez całe swoje życie.
To streszczenie opracował
przed stu laty, a dokładnie
w 1882 roku, pan Kemper,
kupiec z Dayton w stanie
Ohio (Stany Zjednoczone).
Dokonał tego streszczenia
w celu ukazania ludziom
miłości Serca Jezusowego
i szerzenia kultu tego Serca.
Zmarły o. Gabriel Galache
napisał książeczkę zatytułowaną Pragnę wejść do twojego domu, w której przytacza obietnice i ukazuje
ich odpowiedniki w Piśmie
Świętym. Można je łatwo
porównać w umieszczonym
poniżej zestawieniu.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
Pokój zostawiam wam, pokój
mój daję wam (J 14,27).
3. Będę sam ich pociechą
we wszelkich smutkach
i utrapieniach.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię
(Mt 11,28).
4. Będę ich najbezpieczniejszą ucieczką w życiu,
a szczególnie w godzinę
śmierci.
Zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja
jestem (J 14,3).

5. Będę błogosławić wszystkim ich zamiarom i sprawom.
On napełnił nas wszelkim
błogosławieństwem duchowym, na wyżynach nie1. Dam im wszystkie ła- bieskich w Chrystusie (Ef
ski potrzebne w ich stanie. 1,3).
Beze Mnie nic nie możecie
uczynić (J 15,5).
dokończenie na str. 8
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12 obietnic Najświętszego dzialszych.
Serca Pana Jezusa
Uzdrawiajcie chorych,
wskrzeszajcie umarłych,
dokończenie ze str. 6
oczyszczajcie trędowatych,
6 . G r z e s z n i c y z n a j d ą wypędzajcie złe duchy (Mt
w mym Sercu źródło i mo- 10,8).
rze niewyczerpanego miłosierdzia.
11. Imiona osób, które rozChcę raczej miłosierdzia niż powszechniać będą naboofiary. Bo nie przyszedłem żeństwo do mego Serca,
powołać sprawiedliwych, będą w Nim zapisane i na
ale grzeszników (Mt 9,13). zawsze w Nim pozostaną.
Szaty białe przywdzieje
7. Dusze oziębłe staną się zwycięzca i z księgi życia
gorliwymi.
imienia jego nie wymażę.
Ja przyszedłem po to, aby I wyznam imię jego przed
owce miały życie i miały je moim Ojcem i Jego aniołami
w obfitości (J 10,10).
(Ap 3,5).
8. Dusze gorliwe szybko
dostąpią doskonałości.
Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski (Mt 5,48).
9. Zleję błogosławieństwo
na te domy, w których obraz
mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony.
Dziś zbawienie stało się
udziałem tego domu (Łk
19,9).
10. Kapłanom dam moc
kruszenia serc najzatwar-

12. Wszechmocna miłość
mego Serca wszystkim,
przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych
piątków miesiąca do Komunii Świętej, da ostateczną łaskę pokuty tak, że nie umrą
w stanie Jego niełaski ani
bez sakramentów świętych,
i że Serce moje będzie dla
nich bezpieczną ucieczką
w godzinę śmierci.
Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6.51).

Cudowny Medalik
W dniu 27 listopada 1830 r.
siostra Katarzyna Laboure
nowicjuszka Sióstr Miłosierdzia w Paryżu otrzymała
misję od Matki Bożej - wybić medalik z wizerunkiem
Niepokalanej. Nowicjuszka
widziała w czasie modlitwy obraz przedstawiający
Matkę Najświętszą Niepokalanie Poczętą, stojącą na
kuli ziemskiej, opasanej
splotami węża.
.”..Postaraj się, by wybito
Medalik na ten wzór. Osoby, które będą go nosiły,
otrzymają wiele łask. Łaski szczególnie otrzymają
ci, którzy nosić go będą
z ufnością.” Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył się napis owalny, wypisany złotymi literami:

Święta Katarzyna Laboure

„O Maryjo bez grzechu
poczęta módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy”.
Dalej usłyszała obietnicę:
„Osoby, które pobożnie odmówią tę krótką modlitwę,
cieszyć się będą wyjątkową
opieką Matki Bożej”.
Następnie obraz odwrócił
się i na jego drugiej - stronie
siostra Katarzyna zauważyła
literę „M” z małym krzyżem
umieszczonym powyżej, a na
dole Najświętsze Serce Pana
Jezusa i Matki Najświętszej.
Medalik ten zasłynął jako
„Cudowny Medalik”,gdyż
za jego przyczyną działy
się i nadal dzieje się wiele
cudów fizycznych i duchowych.

Pochodziła z wielodzietnej,
ubogiej rodziny chłopów
burgundzkich. Urodziła się
2 maja 1806 r. Wcześnie
utraciwszy matkę, musiała pomagać ojcu w prowadzeniu gospodarstwa
i wychowywaniu młodszego rodzeństwa. Nigdy nie
uczęszczała do szkoły. Gdy
skończyła 20 lat, chciała wstąpić do zakonu, ale
sprzeciwił się temu ojciec,
który wysłał ją do brata
w Paryżu, by pomagała mu
w prowadzeniu restauracji.
4 lata później, w 1830 r., dopięła jednak swego i wstąpiła do szarytek. W paryskim
domu przy rue du Bac,
jeszcze w trakcie odbywania
nowicjatu, doznała objawień
Matki Bożej. Najsłynniejsze
nastąpiło 27 listopada 1830
r., kiedy Maryja nakazała
rozpowszechniać medalik z Jej wizerunkiem. Na

medaliku widniał napis:
„O Maryjo bez grzechu
poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy”. W czerwcu 1832 r.,
za zgodą biskupa, wybito
pierwsze 1500 egzemplarzy medalika, a w ciągu
kolejnych 10 lat - 60 mln.
Nazwę „cudowny medalik”
zatwierdził papież Leon
XIII w 1894 r. i zezwolił
na coroczne obchodzenie
święta Objawienia Cudownego Medalika, ustalając
dlań dzień 27 listopada.
Jako zakonnica Katarzyna
wyróżniała się niestrudzoną posługą przy chorych
i starcach. Zmarła 31 grudnia 1876 r., mając 70 lat. Jej
ciało spoczywa w kaplicy
nowicjatu w domu macierzystym sióstr w Paryżu.
Beatyfikował ją papież Pius
XI w 1933 r., a kanonizował
Pius XII 14 lat później.

Chrystus Królem

Świetlica „U KOLPINGA”

Tenis stołowy

Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziaPKS Kolping Frac Jarosław
- ZKS Palmiarnia Zielona Góra 3 : 0 łek miesiąca g. 16.00 - KCK.
Superliga

Nasi wygrali walkowerem!
Spotkanie miało odbyć się
we wtorek o godz. 18.00 na
hali MOSiR. Tego dnia około godz. 10.20 dotarła do nas

wiadomość, że przeciwnik
z Zielonej Góry odwołał
przyjazd - a tym samym
oddał mecz walkowerem.

Turniej Andrzejkowy
o puchar Burmistrza Jarosławia Andrzeja Wyczawskiego

Komunikat
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jarosławiu
informuje, że w roku bieżącym miasto Jarosław po raz
11 uczestniczy w ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej
„POMÓŻ DZIECIOM
PRZETRWAĆ ZIMĘ”.
Organizatorami Akcji są:
Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji,
Radio i Telewizja Lublin.
Akcja prowadzona jest od
10 listopada i będzie trwała
do końca roku.
Parafialny Klub Sportowy
Kolping-Jarosław zaprasza
na Andrzejkowy Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia,
który odbędzie się w dniu
28 listopada (piątek) w Hali
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa
w Jarosławiu, ul. Gen. Wł.
Sikorskiego 5.
Mogą w nim wziąć udział
chłopcy i dziewczęta w wieku
od 6 - 10 lat (od klasy 0 do 4).
Na podstawie otrzymanych
zgłoszeń zostanie opracowana lista startowa, następnie dokonane rozstawienie
zawodniczek i zawodników
według wieku. Początek turnieju zaplanowano na godz.
10.00. Dla najlepszych za-

obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych
i papierniczych, środków
czystości i higieny osobistej, słodyczy i żywności
długoterminowej.
Zabronione jest natomiast
zbieranie środków finansowych.
Zebrane dary zostaną przekazane najuboższym rodzinom z naszego miasta.

Organizatorzy zwracają się z gorącym apelem
W ramach Akcji na dzień o udział w Akcji.
23 listopada wyznaczono
Wielką Uliczną Zbiórkę
Darów która odbędzie się
w oznaczonych plakatami
placówkach handlowych.

wodników przygotowano
cenne nagrody rzeczowe,
a dla pozostałych upominki. Każdy z uczestników
powinien przynieść własny
sprzęt oraz strój sportowy.
Wpisowe dla zawodów jest
bezpłatne.
Regulamin Akcji zezwala na zbieranie odzieży,
Atrakcją zawodów będzie
pokaz gry zawodników superligi PKS Kolping Frac
Jarosław z aktualnym miTe r e n n a strzem Europy Wang Zeng
szej parafii
Yi.
w Radzie
Miasta będą
Zgłoszenia należy przesyłać
reprezentoza pomocą poczty elektrowali: Tadenicznej na adres e-mail:
usz Słowik,
poczta@chrystuskrol.com
Wacław Spido dnia 25 listopada 2014
r. (wtorek). Nie ma możli- radek i Marian Janusz.
wości dopisywania się do Rada Miasta jest zdomiturnieju w dniu zawodów. nowana przez osoby reprezentujące PiS. Podob-

Po wyborach

nie jest w Radzie Powiatu
i w Radzie Sejmiku Samorządowego Województwa
Podkarpackiego, które decydują o finansach. Powinniśmy dobrze to wykorzystać. Przed nami jeszcze
wybór Burmistrza. Do drugiej tury przeszedł kandydat
PiS Andrzej Wyczawski
i przedstawiciel biznesu
Waldemar Paluch.
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Zbiórka na tacę

Ogłoszenia parafialne

Niedziela 23 XI
8:00

Niedziela 23 XI 14 GRUPA II
Niedziela 30 XI 14 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

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

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

w rocznicę śmierci:
29.11.82 – Stanisław Metyk
23.11.85 – Franciszek Szpetnar
29.11.86 – Franciszek Zastawny
25.11.88 – Marian Malinowski
23.11.92 – Stefania Mieszczycha
23.11.94 – Józefa Pracz
23.11.94 – Maria Nyczaj
29.11.97 – Wiktoria Stasiak
25.11.00 – Jan Winiarz
23.11.03 – Stanisław Prokuski
24.11.03 – Zdzisław Sudoł
23.11.05 – Krystyna Mazaraki
29.11.06 – Jarosław Łaniosz
25.11.08 – Tadeusz Korzeń
25.11.08 – Stanisław Szpilka
24.11.09 – Anna Kobylarz
26.11.10 – Aleksander Swaryczewski
28.11.10 – Stanisław Kozłowski
27.11.13 – Józef Nyczaj
D z i ę k u j e m y ...

1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy na Różaniec
z wypominkami.
2. Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
W naszej Parafii Uroczystość łączy się z XV rocznicą poświęcenia naszej
świątyni i 33 rocznicą istnienia parafii. W modlitwach
dziękujemy za otrzymane
łaski i prosimy Pana Boga
o błogosławieństwo na lata
następne.
3. Dziś wizytę składa nam ks. bp Stanisław
Jamrozek w ramach tzw.
wizytacji kanonicznej.
Spotkanie ks. Biskupa ze
wszystkimi wspólnotami
istniejącymi przy naszej
parafii będzie po Mszy św.
odpustowej o godz. 12.15.
Serdeczne Bóg zapłać księdzu biskupowi Stanisławowi
za posługę słowa w naszej
parafii. Niech Dobry Bóg
hojnie wynagrodzi swoim
błogosławieństwem w dalszej posłudze biskupiej.
4. Bardzo dziękujemy także
ks. dr Markowi Machale za
wygłoszone rekolekcje parafialne – Bóg zapłać.
5. W niedzielę 30 listopada
wspomnienie św. Andrzeja
Apostoła – patrona naszego
ks. Proboszcza. Dzień wcześniej, czyli w sobotę zapraszamy na uroczystą Mszę św.
w intencji ks. Prałata o godz.
18.00.
6. Za tydzień w Niedzielę

zaczyna się w Kościele
Adwent, czas radosnego
oczekiwania na przyjście
Chrystusa. Roraty rozpoczną się w poniedziałek
1 grudnia i będą codziennie
w dni powszednie o godz.
6.30. Do 8 grudnia będzie
też codziennie o godz. 6.00
rano uroczysta Nowenna dla
MB Niepokalanie Poczętej.
Zapraszamy.
7. Od 23 listopada rozpoczyna się ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż
dzieciom przetrwać zimę”.
Szczegóły znajdują się
w gazetce.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 24 XI 14 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 3 m. 1-25
oraz 29 XI 14 (sobota rano)
os. Kombatantów bl. 4
m. 1-15.
9. 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.
10. W kiosku są do nabycia
wigilijne świece Caritas.
Każda sprzedana świeca to
jeden obiad dla biednego
dziecka.

za sprzątanie kościoła:
15.11.2014 r. os. Kombatantów
bl. 1 m. 10-19. Sprzątali i ofiara:
Bałanda, Trędowicz, Jarosz, Kopczacki. Razem – 70 zł na środki
czystości i kwiaty.
17.11.2014 r. os. Kombatantów bl.
2 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Sobolewska, Kowal, Olszańska; Bogusz,
Chrunik (os. Kombatantów bl. 3).
Razem – 80 zł na środki czystości
i kwiaty.

11:00
12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 24 XI

1) ++ Za zmarłych z Rodzin
Makar i Narolskich.
7:00
2) ++ Zofia Florek z Róży św.
Kingi i zmarłych z Rodzin.
1) + Krystyna Musiała w 19
18:00 roczn. śmierci.
2) + Antoni Mazepa (22).
Wtorek 25 XI

+ Kazimierz Kmiecik.
1) + Katarzyna.
18:00
2) + Antoni Mazepa (23).
7:00

Środa 26 XI

+ Aleksander w 4 roczn.
7:00
śmierci.
1) ++ Stanisława w 5 roczn.
18:00 śmierci, Michał.
2) + Antoni Mazepa (24).
Czwartek 27 XI
7:00

++ Zofia i Władysław.

18:00

1) + Andrzej Socha.
2) + Antoni Mazepa (25).
Piątek 28 XI

+ Za duszę Józefa Podolaka
7:00
z Róży św. Antoniego.
1) ++ Zdzisław Rzepa, Genowefa, Stanisława, Sta18:00
nisław.
2) + Antoni Mazepa (26).
Sobota 29 XI

++ Za zmarłe członkinie oraz
7:00
zmarłych z Rodzin członkiń
z Róży św. Magdaleny.
1) ++ Za zmarłych z Rodzin
Róży św. Klary.
2) W int. ks. Proboszcza
z okazji imienin od: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga,
18:00
Akcja Katolicka, Bractwo
Najświętszego Sakramentu,
Klub Seniora, Róż: św. Barbary, św. Kingi; pracowników
parafii, Kręgi Rodzin.
Niedziela 30 XI
8:00

+ + We r o n i k a , Ta d e u s z
Kmieć.

9:30

O Boże błogosł., potrzebne
łaski dla ks. Prałata - int. Akcji
Katolickiej i Bractwa Najświętszego Sakramentu.
Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosł. dla Stani12:15
sławy i Józefa w 30 roczn.
ślubu.
O Boże błogosł. dla członków
16:00
Róży św. Piotra i ich Rodzin.
18:00 + Antoni Mazepa (28).
11:00

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.

9:30

++ 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).

6 grudnia g. 10.00

Chrystus Królem

Artysta rzeźbiarz Klaudiusz Nowak kończy wykonanie figur Świętej Rodziny
i rozpoczyna prace przy płaskorzeźbie z Trzema Królami.

11

Nasz stolarz Józef Bazylak kończy wykonanie głównej konstrukcji szopki.

Kończy się duży remont w Heluszu

Remont zaczął się od umocnienia fundamentów pod
ścianami i pod podłogę.

Nowa wentylacja i klimatyzacja do Sali
Konferencyjnej.

Ocieplony sufit został podbity jasnym drewnem, a na środku sufitu
pojawił się wlot wentylatora.

4 grudnia godz. 18.00

9 grudnia godz. 18.00

PKS Kolping Frac Jarosław
MORLINY Ostróda

PKS Kolping Frac Jarosław
ZOOLESZCZ GWIAZDA
Bydgoszcz
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AKT POŚWIĘCENIA RODZINY

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU
Rodzina gromadzi się wokół stołu. Na białym obrusie kładziemy obraz Serca Pana Jezusa, a obok nie zapaloną świecę i wiązankę kwiatów.
Następnie prowadzący (ojciec albo matka) rozpoczyna modlitwę od słów:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Następnie zapala świecę i ukazując ją zebranym wypowiada słowa:

Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają:

Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący zwraca się do zebranych:

Jedna z obietnic Serca Bożego powiada: „Dom, gdzie czcić będą obraz Serca Mego, z błogosławieństwa
zasłynie Bożego”. Chcemy od dziś w naszym domu otaczać czcią ten poświęcony obraz Serca Bożego, chcemy
przed tym obrazem poświęcić całą naszą rodzinę Bogu miłości – Chrystusowi.
Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi.
Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do domów swoich i zechcą kierować się Twoim
Boskim prawem. – Do rodzin takich i my chcemy należeć. Ciebie, Boże Serce – miłości odwieczna, uznajemy
na zawsze głową naszej rodziny. Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez żywą wiarę: poddajemy
wolę przez zachowywanie Twoich przykazań – „królestwo Boże w nas jest”. Przyrzekamy więc strzec
łaski uświęcającej i zjednoczyć się z Tobą w częstej Komunii świętej. Dołożymy też wszelkich starań, aby
kraj nasz był prawdziwie królestwem Twoim i Twojej Matki. Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić
nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, dbać o skuteczne i pełne wychowanie
religijne dzieci i młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością
i nieposzanowaniem dnia świętego. – Bądź, dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc.
Bądź z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby kiedyś cała nasza
rodzina na zawsze zjednoczyła się z Tobą, wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. – Ten akt oddania się
Tobie ofiarujemy przez ręce Matki Twej Niepokalanej i przybranego Ojca Twego, świętego Józefa. Najświętsze
Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen.
Po modlitwie można odśpiewać hymn do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Hymn śpiewamy w postawie stojącej:

Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci
naszą Ojczyznę, naszą parafię,
nasze rodziny i nas samych.
Serce Boże, przyjdź królestwo Twoje! (3 razy)

Po odśpiewaniu pieśni, na odwrocie obrazu wypisujemy nazwisko i imiona domowników, a następnie po ucałowaniu zawieszamy na ścianie.
Na zakończenie można odmówić Litanię do Serca Pana Jezusa.
O ile jest, najmłodsze dziecko gasi świecę mówiąc:

Światło Chrystusa niech pozostanie z nami na zawsze.
Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Akt oddania kończymy śpiewem pieśni: Pobłogosław Jezu drogi lub innej.

