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pacji Polskie Państwo Podziemne
starało się upamiętnić ten dzień na
miarę możliwości. Po zakończeniu
II wojny światowej święto 11
listopada było jeszcze świętowane, ale już od 1946 r. zastąpiło je
święto 22 lipca. Mimo to w wielu
środowiskach dzień ten był obchodzony w dalszym ciągu jako rocznica odzyskania niepodległości.
W 1989 roku Sejm odrodzonej
Rzeczypospolitej Polskiej restytuował dzień 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiĕgne, na północnywschód od Paryża, przedstawiciele Niemiec podpisali rozejm,
który oznaczał zakończenie I
wojny światowej. Wcześniej rozpadło się państwo Habsburgów
– Austro-Węgry. Symptomy te
stały się sygnałem do działań niepodległościowych dla Polaków;
w Krakowie powstała Polska
Komisja Likwidacyjna, w Lublinie rząd Ignacego Daszyńskiego.
Rozbrajano garnizony niemieckie
stacjonujące na terenach tzw.
„Kongresówki”. 10 listopada do
Warszawy powrócił z internowania
Komendant I Brygady Legionów
Polskich Józef Piłsudski. Powrócił
jako mąż opatrznościowy a Rada
Regencyjna przekazała mu pełnię
władzy państwowej i zdecydowała
o przekazaniu naczelnego dowództwa nad wojskiem.
Do roku 1921 trwały walki o granice Rzeczypospolitej i dopiero
w następnych latach pojawiły
się pierwsze formy świętowania
odzyskania niepodległości, przy
czym koncentrowano się bardziej na przypominaniu sukcesów
militarnych niż politycznych.
Odsłaniano pomniki bohaterom
walk o niepodległość Ojczyzny,
wręczano sztandary jednostkom
wojskowym, odbywały się defilady i rewie wojskowe. W listopadzie 1925 roku nastąpiło złożenie
prochów Nieznanego Żołnierza
pod arkadami Pałacu Saskiego.
Uroczystości odbywały się na
terenie całego kraju, szczególnie
uroczyście obchodzono je we
Lwowie, połączone ze świętowaniem takiej samej rocznicy obrony

miasta. W 1934 roku po raz ostatni
defiladę na Polu Mokotowskim
w Święto Niepodległości odebrał
Marszałek Piłsudski. Do 1936 r.
11 listopada był głównie świętem
wojska. Dopiero 11 listopada
w 1937 roku obchodzony był
jako święto państwowe - Dzień
Niepodległości. W latach wojny
i okupacji Polacy na wojennym
wychodźstwie zachowali obyczaj
i tradycję narodowego świętowania
11 listopada. Na ziemiach obu oku-

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Mdr 6,12–16

Mądrość znajdą ci, którzy jej
szukają

REFREN PSALMU: Ciebie, mój
Boże, pragnie dusza moja.
II CZYTANIE: 1 Tes 4,13–18

Powszechne zmartwychwstanie

EWANGELIA: Mt 25,1–13

Przypowieść o dziesięciu pannach

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne będzie
do dziesięciu panien, które
wzięły swoje lampy i wyszły
na spotkanie oblubieńca. Pięć
z nich było nierozsądnych,
a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły
z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również
oliwę w naczyniach...
...Te, które były gotowe, weszły
z nim na ucztę weselną i drzwi
zamknięto...
...Czuwajcie więc, bo nie znacie
dnia ani godziny.
Kalendarz wydarzeń

16 - 20.XI.

Rekolekcje parafialne
prowadzi ks. Marian Balicki

19.XI.

Spowiedź św.
9.00-12.00, 15.00-17.15

20.XI. g.12.15
Główna Msza św.
Jubileuszowa i Odpustowa
Abp Józef Michalik

Różaniec
z Wypominkami
w Kościele
codziennie g. 17.15
w środy i niedziele g. 17.00



Chrystus Królem

Stanowisko Rady Powiatu
Jarosławskiego

z dnia 21 października 2011

w sprawie zgłoszonego do
Marszałka Sejmu wniosku
o usunięcie krzyża z sali obrad
Sejmu RP oraz innych miejsc
publicznych.
Z głębokim niepokojem, zażenowaniem i smutkiem przyjęliśmy
zapowiedź o usunięcie krzyża
z sali sejmowej oraz innych
miejsc publicznych. Krzyż będący symbolem chrześcijaństwa
jest na trwale związany nie tylko z naszą wiarą, lecz również
z naszą historią, kulturą i tradycją.
Od ponad 1000 lat towarzyszył
Polsce we wszystkich okresach jej
dziejów. To znak, który jednoczył
Polaków, a w obronie którego
wielu naszych rodaków przelewało swoją krew, poświęcało swoje
życie i wolność.
Ściąganie krzyży z urzędów,
szpitali, szkół oraz przestrzeni
publicznej kojarzy się z okresami
największego zniewolenia człowieka. Zapowiedź jego usunięcia
w dzisiejszej - wolnej Polsce, na
samym progu nowej kadencji Sejmu i na długo przed jego pierwszym posiedzeniem, traktujemy
jako wydarzenie bez precedensu.
Szacunek do krzyża nie pozwala
pozostawać obojętnym wobec
bezpardonowej walki z nim, tak
samo jak wobec jego instrumen-

Dziękczynienie

talnego wykorzystywania do
zwalczania innych ludzi.
Rada Powiatu Jarosławskiego
wyraża swój stanowczy protest
przeciwko próbie usunięcia
krzyża z Sejmu oraz innych
miejsc. Od nowo wybranych
przedstawicieli parlamentu oczekujemy też zdecydowanych działań w celu jego obrony.
Dobrze pamiętamy słowa Ojca
Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w czerwcu 1997 r.
w Zakopanem, który tak do nas
mówił:
„Brońcie krzyża, nie pozwólcie,
aby Imię Boże było obrażane
w waszych sercach, w życiu ro
dzinnym, czy społecznym. Dzię
kujmy Bożej Opatrzności za to, że
krzyż powrócił do szkół, urzędów
publicznych, szpitali. Niech on
tam pozostanie! Niech przypomina
o naszej chrześcijańskiej godności
i narodowej tożsamości, o tym,
kim jesteśmy i dokąd zmierzamy
i gdzie są nasze korzenie”.

Tegoroczny maryjny miesiąc
październik dostarczył nam kilka
szczególnych okazji do pogłębienia wiary a to dzięki konkretnym
zewnętrznym wydarzeniom.
W Przemyślu miała miejsce 356
plenarna sesja Episkopatu Polski.
Podczas prac biskupi wspólną
modlitwą i refleksją starali się
obejmować Ojczyznę i obserwować życie Kościoła w Polsce,
która i dzisiaj bywa doświadczana
niemałymi wstrząsami, zagrażającymi jej duchowemu życiu. Atak
na moralne i duchowe podstawy
narodu trwa. Niewygodne stają
się trwałe, tradycją sprawdzone
zasady moralne. Obrazoburcze
ataki na krzyż, rodem ze średnio
wiecza albo z czasów rewolucji
październikowej, wracają do

To teraz po dokonanych wyborach trzeba baczniej obserwować,
nawet notować i pamiętać, jak
wygląda wypełnianie obietnic
przedwyborczych, jak wygląda
troska o prawa rodziny, o powiększenie miejsc pracy. Naród nasz
przecież wymiera, umiera nas
i opuszcza Polskę więcej niż się
rodzi, a to powinno pobudzić do
pytania o przyczyny. Zamiera
w nas przekonanie o trwałości
życia rodzinnego a niechęć do
poświęceń, do ofiar i snobizm
egoistycznego myślenia bierze
górę nad pragnieniem wypełniania woli Boga, przekazanej
w Ewangelii i wpisanej w poprawne sumienie każdego człowieka. Czy jest możliwe zatrzymanie tego procesu w Ojczyźnie
i w świecie, który także moralnie
dziś choruje?

Te słowa Ojca Świętego, będące
swoistą przestrogą, wyzwaniem
oraz testamentem nakazują nam
domagać się o pozostawienie
krzyża na swoim miejscu.
Jest możliwe za cenę modlitwy,
Przewodniczący Rady Powiatu szczerego nawrócenia i pokuty.
Leszek Szczybło Sodoma i Gomora zginęły bez
pokuty, Niniwa była także miastem zła i grzechu, ale uratowała
się przez nawrócenie i pokutę,
posłuchała bowiem głosu proroka
Jonasza.

po beatyfikacji Jana Pawła II
i jubileuszowe zamyślenia.
Drodzy Diecezjanie!

dla nowo wybranego parlamentu
i rządu, który niebawem zostanie
wyłoniony. Ci ludzie zostali obdarzeni społecznym zaufaniem
i niezależnie do jakiej opcji i partii
należą, mają służyć powszechnej
sprawie, sprawie narodu i nadziei
na zdrowy, wszechstronny postęp.
Bez szacunku do etyki i tradycji,
bez szacunku do dziesięciu przykazań, w których przykazanie
miłości (a nie nienawiści) stoi
u podstaw, postęp w Ojczyźnie nie
będzie możliwy.

Takim prorokiem naszych czasów jest głos Kościoła świętego. Jest on niewygodny, kiedy
mówi o sprawach społecznych
mody, ale i społeczny niepokój i prywatnych, ale tym bardziej
rośnie. Uczciwi ludzie ożywiają potrzebny.
się, nie chcą milczeć i domagają
W dniu 16 października
się decyzji ograniczających burze
ideologiczne, bo zdrowie narodu w Przemyślu Episkopat i Kościół
do wzrostu potrzebuje spokoju, w Polsce dziękował Panu Bogu za
ciepła i słońca. Nie burze i wichry, błogosławionego proroka naszych
nie huragany i pożary, nie niena- czasów Jana Pawła II. Jego głosu,
wiść, wrogość i spryt nieuczciwo- jego wymagań i przestróg nie
ści jest potrzebny dziś Polsce, ale wolno lekceważyć, jeśli się chce
Boże błogosławieństwo czyniące uczciwie i twórczo zrealizować
owocnymi codzienne wysiłki swoje zadania. Do papieskiego
ludzi uczciwych, pragnących nauczania warto wracać i modlić
spokojnego postępu materialne- się do Jana Pawła II o pomoc
go i zdrowej atmosfery kultury w zrealizowaniu naszego pochrześcijańskiej, którą naród żyje wołania i naszych zadań tak jak
on je w swoim pięknym życiu
od tysiąca lat.
zrealizował. To był Święty naW maryjnym, różańcowym mie- szych czasów, a zatem i dziś
siącu niech nie braknie modlitwy świętość jest możliwa. Jest też
do Matki Pana a z Maryją do Je- bardzo pilnie potrzebna. Naród
zusa, o opiekę nad każdym i każdą poradzi sobie bez wynalazców,
z nas, o mądrość decyzji i konse- odkrywców i wodzów, nie pokwencję w prowadzeniu narodu radzi sobie bez świętych, bez

ludzi heroicznie uczciwych i do
uczciwości według Bożych zasad
przywołujących!
Drodzy Bracia i Siostry
Rozejrzyjcie się dobrze wokół
siebie. Zauważycie tam także
ludzi dobrych, sprawiedliwych,
pracujących nad sobą, świętych. Nie lekceważmy ich słów
i przykładówich życia. Pomagajmy im modlitwą, bo w ten sposób
pomagamy i sobie do nawrócenia
i wytrwania. Z szacunkiem patrzmy i pomagajmy rodzinom wielodzietnym, doceniajmy gorliwość
naszych duszpasterzy, włączajmy
się w ruchy i stowarzyszenia katolickie, które mają doświadczenie
i sprawdzone metody w pogłębianiu wiary, która dziś powinna
odzyskać wpływ na życie. Bez
religii i sumienia nie będzie pełnej
ani zdrowej kultury.
Aktualnie przeżywamy rok
duszpasterski poświęcony wysiłkom ugruntowania komunii
z Bogiem. To Chrystus – Syn
Boży, przez krzyż i zmartwychwstanie stał się trwałym pomostem łączności z Bogiem i życiem
wiecznym. W ostatnich czasach
nasila się walka z krzyżem. Stał
się niewygodnym przesłaniem,
a dla wielu stał się wyrzutem
sumienia. Dla nas krzyż jest
świętością największą i trzeba
czynić wszystko aby miał prawo
do obecności w życiu naszym
i naszego narodu, bo tylko na
drodze wierności Chrystusowi
doczekamy się zmartwychwstania
z wszelkiej śmierci i z każdej
trudności.
Niech zatem, trwająca w archidiecezji peregrynacja krzyża
i relikwii Jana Pawła II, pomoże
nam wejść w tajemnicę krzyża
Chrystusa i naszego. Będzie to
droga szczególnej bliskości z rzeczywistością nadprzyrodzoności
i łaski, droga odpuszczenia grzechów i zjednoczenia z Bogiem.
Święty Paweł wiedział, że
nauka krzyża głupstwem jest dla
tych, co idą na zatracenie, mocą
Bożą zaś dla nas (1 Kor 1, 18),
a osiągnął szczyty świętości odkąd razem z Chrystusem został
przybity do krzyża (Ga 2, 19).
Apostoł znał twórczą, nadprzyrodzoną moc cierpień i ofiar
składanych z miłością, a nawet
radował się nimi, widząc, że rodzą
dobro, przynoszą owoce. Może
i my powinniśmy jak św. Paweł radować się w cierpieniach
i ze swej strony w swoim ciele
dopełniać braki udręk Chrystusa
dla dobra Jego ciała, którym jest
dokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Dziękczynienie po beatyfikacji Jana Pawła II i jubileuszowe zamyślenia.
dokończenie ze str. 2
Kościół (por. Kol 1, 24). Widzimy bowiem, że każde cierpienie
i krzyż staje się twórczym dopełnieniem ilekroć jest współcierpieniem z Chrystusem. Wielka
i święta to tajemnica i jakże realnie przenikająca nasze życie!
Omadlajmy ją codziennie patrząc
na krzyż Zbawiciela.
Na koniec pragnę podziękować
wszystkim wam, drodzy Bracia
i Siostry, duszpasterze i diecezja-

nie za gościnne przyjęcie biskupów odwiedzających w dniu 15
bieżącego miesiąca parafie archidiecezji, a dodatkowo serdecznie
dziękuję za liczne duchowe dary,
które złożyliście w ostatnim czasie,
wspierając przed Panem Bogiem
waszego arcybiskupa. Dziękuję
też Księżom Biskupom Adamowi, Marianowi i Arcybiskupowi
Seniorowi Ignacemu oraz wszystkim, którzy pomogli mi Bogu
dziękować za otrzymane łaski oraz
przepraszać za niedociągnięcia,
słabości i grzechy w służbie Panu
Bogu. Niech Boże błogosławieństwo wam towarzyszy.
Wasz Arcybiskup
+Józef Michalik

Kolejne wyróżnienia i nagrody
im wszystkim, jak i Pani Weronice
Kruk gratulujemy i mamy nadzieję, ze jeszcze niejednokrotnie będą
naszą radością. Nagrodzeni zostali:
I miejsce: Aleksandra Jaworowska
(kl. V), Julia Piątek (kl. III); II
miejsce: Rafał Januszko (kl. II),
wyróżnienie: Honorata Kruk (kl.
V), Jakub Piątek (kl. II) i Kamil
Piątek (kl. V). Ponadto wśród
laureatów naszej szkoły znaleźli
się Adam Dejnaka - II miejsce oraz
wyróżnienie: Agnieszka Fedor
i Marta Moszyńska. Wszystkim
życzymy wielu sukcesów nie tylko
w konkursach plastycznych.
W naszej gazetce w ubiegłym tygodniu podaliśmy informację u laureacie Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Moje wzrastanie ku
pełni człowieczeństwa”, którym
został nasz parafianin uczeń Gimnazjum nr 1 – Przemysław Lotycz.
Dzisiaj z radością informujemy,
iż w tym samym konkursie (który
koordynował w naszej parafii ks.
Daniel Odor) w kategorii szkół
podstawowych mamy kilku laureatów. Jest to dla nas szczególnie
ubogacające, gdyż reprezentowali
oni nie tylko Szkołę Podstawową
nr 10, ale przede wszystkim naszą
sekcję plastyczną, dlatego zarówno



Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak, Maria
Konopelska. Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Barbara Kapała,
Lidia Brodowicz, Małgorzata Naleśnik, Katarzyna Marcińczak. Pomoc
pedagoga. Krystyna Zygmunt, Zofia Ożyło.
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek godz. 15.00), Maria
Konopelska (środa godz. 15.00);
język polski: Janina Fedan, język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek (8 XI, 13 XII godz. 16.00-17.00).
Radca prawny:
Maria Drabik - 29 XI - godz. 16.00-17.00 .
Tomasz Oronowicz - 7 XI, 5 XII - godz. 17.00.
mec. Jerzy Mitkowski - 9 XI, 14 XII - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
7 XI

Wtorek
8 XI

Stażystki

G. Hejsak

14 XI
Stażystki
21 XI
Stażystki
28 XI
Stażystki

15 XI
B. Sopel
22 XI
B. Grzyb
29 XI
M. Potoczny

Środa
9 XI
J. Niemczycka
16 XI
J. Niemczycka
23 XI
J. Niemczycka
30 XI
J. Niemczycka

Czwartek
10 XI
Ł. Rzepa
17 XI
Ł. Rzepa
24 XI
Ł. Rzepa

Piątek
11 XI
Świetlica
nieczynna
18 XI
B. Hofbauer
25 XI
B. Hofbauer

Tenis stołowy

Aktualne wyniki
I Liga

Opoka Trzebinia - PKS KOLPING 0 : 10

Punkty: Nekhviadovich - 2,5, Klasek -2,5, Kiełb - 2,5, Marcinowski - 2,5.

I Liga

Sygnał Lublin - PKS KOLPING 1 : 9

Punkty: Nekhviadovich - 2,5, Kiełb - 2,5, Marcinowski - 2,5, Klasek - 1,5.

II Liga

PKS KOLPING II - KS Łańcut 2 : 8

Punkty: Flaumenhaft - 1, Żołyniak - 1,5.

V Liga

PKS KOLPING III - UKS St. Wola 9 : 9

Punkty: Kowal - 3, Suchy - 2,5, Zastyrec - 2,5, A. Rejterowski - 1.

V Liga

KS Łańcut IV - PKS KOLPING IV 10 : 8

Punkty: Mroczka - 4,5, M. Rejterowski - 1,5, Woźny - 1,5, Zaborowski - 1.

PKS Kolping-Jarosław
ogłasza nabór do szkółki
tenisa stołowego
dzieci od I do IV klasy szkoły podstawowej

Zapraszamy dzieci, które lubią grę w tenisa stołowego!
Gwarantujemy profesjonalne prowadzenie zajęć.
Rodziców chętnych do zapisania swoich dzieci prosimy o kontakt
z kancelarią parafialną: tel. 16 621 27 03, www.chrystuskrol.com



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 6 XI 11 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, A. Kasjan, S. Sadowski, K.
Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - R. Rusinkiewicz,
M. Siry, A. Sopel, S. Strójwąs,
A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 13 X 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
PONIEDZIAŁEK – Koło Misyjne
WTOREK – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II p. Chomik
ŚRODA – Róża męska I św. Józefa
- p. Zięba + Róża V męska św. Piotra
- p. Przepłata
CZWARTEK – Róża męska II św. Antoniego - p. Brodowicz + Róża IV
św. Benedykta - p. Chomik + Róża
Boga Ojca I - p. Brodowicz
PIĄTEK - Bractwo Najświętszego
Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V
–D. Rzepka
SOBOTA – Wspólnota Biblioteki
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

29.10.2011 r. os. 1000-lecia bl. 9
m. 1-18. Sprzątali i ofiara: Harasik.
Ofiara: Lichończak. Razem – 40 zł
na środki czystości i kwiaty.
31.10.2011 r. os. 1000-lecia bl.
10 m. 1-20. Sprzątali i ofiara:
B. i R. Rajzerowie + Wiktoria.
Razem – 100 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:
09.11.83 – Aniela Kurpiel
12.11.85 – Michał Czerkas
12.11.86 – Aniela Płonka
06.11.88 – Michalina Dygała
09.11.90 – Janina Lanik
12.11.90 – Michał Mularczyk
06.11.91 – Helena Hankiewicz
10.11.97 – Roman Zając
08.11.00 – Władysław Borusowski
06.11.01 – Tadeusz Kuźniar
10.11.04 – Stanisław Kądziołka
08.11.05 – Tadeusz Andrachiewicz
10.11.07 – Janina Nieckarz
09.11.09 – Danuta Sobolewska
08.11.10 – Marek Pawlik

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na Różaniec z wypominkami,
który będzie połączony ze zmianą
tajemnic różańcowych.
2. Dzisiejsza składka przeznaczona
jest na potrzeby Archidiecezji.
3. W piątek (11 XI) dzień wdzięczności za wielokrotnie odzyskiwaną
niepodległość.
4. Za tydzień w drugą niedzielę listopada obchodzi się dzień solidarności
z Kościołem Prześladowanym.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 7
XI 2011 (poniedziałek wieczorem)
os. 1000-lecia bl. 12 m. 1-22 oraz
12 XI 2011 (sobota rano) ul. Morawska 3 m. 1-23.
6. Bardzo dziękujemy za ofiary

na ornat z wizerunkiem Jana
Pawła II.
7. W przedsionku kościoła znajdują się kartki na wypominki.
Prosimy o czytelne wypełnianie
i składanie w zakrystii.
8. W poniedziałki miesiąca listopada
w kaplicy Miłosierdzia Bożego
będą śpiewane godzinki za zmarłych. Zapraszamy o godz. 16.45
do kaplicy.
9. Duchowo przygotowujemy się
już od rekolekcji parafialnych, które zaczną się w środę 16 listopada
i zakończą odpustem w Uroczystość Chrystusa Króla, połączonym
z obchodami 30-lecia istnienia
naszej parafii.

Niektóre przepisy dotyczące
uczestnictwa we Mszy świętej
Znakiem pokoju jest ukłon
w stroną najbliżej stojących uczest
ników Mszy św. W małych grupach
znakiem pokoju może być podanie
ręki. Zgromadzenie nie wypowiada
żadnej aklamacji.
Komunii św. udziela się przez po
danie hostii wprost do ust. Wierni
przyjmują Komunię św. w postawie
klęczącej. Mogą również stać, gdy
przemawiają za tym szczególne
okoliczności.
Jednakowa postawa ciała, którą po
winni zachować uczestnicy liturgii,
jest znakiem wspólnoty i jedności.
Wierni stoją:
a) od wejścia kapłana do kolekty
włącznie;
b) podczas śpiewu przed Ewange
lią, w czasie Ewangelii, wyznania
wiary i modlitwy powszechnej;
c) od wezwania: ,,Módlcie się,
aby...” aż do Baranku Boży,
z wyjątkiem modlitwy epikletycznej
i słów przeistoczenia;
d) w czasie modlitwy po Komunii
i zakończenia Mszy świętej.

nii świętej, jeżeli okoliczności na
to pozwalają. Ludzie w starszym
wieku, słabi i chorzy mogą sie
dzieć w czasie całej Mszy św. i nie
należy ich niepokoić. Podobnie
w kaplicach szpitali i zakładów
specjalnych trzeba uwzględnić stan
zdrowia uczestników.
W czasie wyznania wiary wszyscy
pochylają się na słowa: „I za
sprawą Ducha Świętego przyjął
ciało z Maryi Dziewicy i stał się
człowiekiem”. Klękają zaś w uro
czystość Zwiastowania i Narodze
nia Pańskiego.
POST EUCHARYSTYCZNY

„Przystępujący do Najświętszej
Eucharystii powinien przynaj
mniej na godzinę przed przyjęciem
Komunii świętej powstrzymać
się od jakiegokolwiek pokarmu
i napoju, z wyjątkiem tylko wody
i lekarstwa”.
,,Osoby w podeszłym wieku lub
złożone jakąś chorobą, jak również
ci, którzy się nimi opiekują, mogą
przyjąć Najświętszą Eucharystię,
Wierni mogą siedzieć:
chociażby coś spożyli w ciągu
a) w czasie czytań i psalmu respon godziny poprzedzającej”.
soryjnego;
b) w czasie homilii;
PRZYJMOWANIE KOMUNII
c) w czasie przygotowania da ŚWIĘTEJ DWA RAZY W CIĄGU
rów;
DNIA
d) w czasie rozdzielania Komu
nii św. i milczenia po Komunii Stosownie do kanonu 917 Kodek
świętej.
su Kanonicznego, kto przyjął już
Komunię św. „może ją ponownie
Wierni klęczą:
tego samego dnia przyjąć jedynie
a) w czasie modlitwy epikletycznej podczas sprawowania Eucharystii,
i przeistoczenia;
w której uczestniczy z racji sprawo
b) na słowa: „ Oto Baranek Boży; wanych sakramentów np. chrzest,
Panie, nie jestem godzien”;
ślub, pogrzeb itp.
c) w czasie przyjmowania Komu

Niedziela 6 XI
8:00

++ Tadeusz w 6 roczn. śmierci,
Mateusz.

9:30

+ Teresa Kogut (6).

11:00

+ Wojciech Turoczy.

12:15

++ Regina, Czesław Wojnarowscy w roczn. śmierci.

16:00

++ Helena, Jan.

18:00

1) Za parafian.
2) Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o szybki powrót
do zdrowia dla Ireny.

7:00

+ Jadwiga Sibiga - intencja
od Dyrekcji i pracowników
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie.

18:00

1) Za misje i misjonarzy.
2) + Teresa Kogut (7).

7:00

1) + Teresa Kogut (8).
2) ++ Elżbieta w 30 roczn.
śmierci i Antoni.

18:00

+ Marek Pawlik w 1 roczn.
śmierci - int. od żony i dzieci.

7:00

1) + Teresa Kogut (9).
2) + Władysław w 6 roczn.
śmierci.

18:00

++ W roczn. śmierci Władysława i Józef.

Poniedziałek 7 XI

Wtorek 8 XI

Środa 9 XI

Czwartek 10 XI
7:00

1) + Teresa Kogut (10).
2) W int. Rodziny.

18:00

1) ++ Henryk, Stanisława, Stanisław.
2) + Jadwiga Sibiga - int. od
sąsiadów z os. Słoneczne bl.
5 kl. 3.

7:00

1) + Teresa Kogut (11).
2) ++ Rodziców i teściów: Juliana, Antoniego i Władysława.

18:00

1) + Jadwiga Sibiga - intencja od Dyrekcji i pracowników
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie.
2) + Marek Pawlik w 1 roczn.
śmierci - od pracowników.

7:00

1) + Teresa Kogut (12).
2) ++ Z Rodziny Ziobrowskich.

18:00

1) ++ Katarzyna, Antoni.
2) ++ Andrzej, Władysław.

8:00

++ Józef i Waleria Rech.

9:30

+ Teresa Kogut (13).

11:00

++ Franciszek, Józefa, Bronisława.

12:15

+ Roman Osiądek.

16:00

Za parafian.

18:00

O Boże błogosł. dla Stanisława
i Czesława.

Piątek 11 XI

Sobota 12 XI

Niedziela 13 XI

Dziękujemy za ofiary na ornat
z wizerunkiem JP II:
J. Iwanowicz, Bractwo Najświętszego Sakramentu, Akcja Katolicka.
Razem 170 zł.

