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Chrystus Królem

Jarosław, Boże Narodzenie 2013

Z nieskończonej miłości Ojca Niebieskiego,

za sprawą Ducha Świętego,
Boży Syn przyjął człowieczeństwo,
stał się jednym z nas, aby dokonać naszego odkupienia,
ukazać drogę do nieba
i towarzyszyć nam ze swoją prawdą, miłością i mocą.
Tę wielką rzeczywistość przeżywamy ze szczególną
radością w Święta Bożego Narodzenia. Pragniemy otworzyć
Jezusowi Chrystusowi swą duszę i całą przestrzeń naszego życia;
czujemy potrzebę bycia razem z naszymi bliskimi i wypowiedzenia
serdecznych życzeń.
Proszę przyjąć również od nas bardzo serdeczne
życzenia: radosnego spotkania z Panem Jezusem w swej
duszy, Jego hojnych łask i wszelkiej pomocy. Niech świąteczne
doświadczenie bliskości serc przedłuży się na zwykłe dni
życia. Niech w Nowym Roku Bóg darzy zdrowiem, pomyślnością,
pomaga przezwyciężyć trudności i wciąż odnawia nadzieję
zwycięstwa z Jego Boską pomocą.
Ks. Andrzej Surowiec
Proboszcz
Ks. Stanisław Dyndał
Ks. Krzysztof Majder
Ks. Dariusz Styrna
Ks. Grzegorz Gładysz
Ks. Mateusz Berdechowski

Chrystus Królem

Podczas Orszaku Trzech Króli na Rynku w Jarosławiu
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Stroje Orszaku Europejskiego

Gwiazdor Orszaku
Europejskiego

Gwiazdor
Pasterzy Diecezji

Dwórka

Żołnierz Rzymski

Dowódca Rzymski

Ochrona Króla

Król Europejski

Królowa

Dwórka starsza

Rycerz Królewski

Koniuszy Królewski

Dworzanin starszy

Chorąży sztandaru

Chorąży proporca

Chrystus Królem

Doroczne

nagrody

Miasta

5

Jarosławia

Kategoria: kultura
Ks. prałat Andrzej Surowiec, od 1992 roku proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla w Jarosławiu, łączy obowiązki duszpasterskie
z wieloma inicjatywami kulturotwórczymi. Tylko w ostatnich latach z jego inicjatywy zorganizowano kilkaset imprez. Można do nich
zaliczyć koncerty muzyki sakralnej, współczesnej i klasycznej, inscenizacje teatralne, spotkania z pisarzami, aktorami, dziennikarzami
oraz wernisaże sztuki plastycznej. Jego największe doroczne przedsięwzięcia to piknik „Z bliźnim na Majówkę” w Heluszu oraz Orszak
Trzech Króli w Jarosławiu, dla uczczenia jednego z najstarszych i największych świąt chrześcijańskich, czyli Objawienia Pańskiego.
(uzasadnienie nagrody z Gazety Jarosławskiej)

Koncert Ryszarda Rynkowskiego
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Święto Artylerii w jarosławskim Garnizonie

W dniu 02.12.2013 w Garnizonie Jarosław odbyły się uroczyste obchody święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Uroczyste obchody
rozpoczęły się Mszą św. w kościele p. w Chrystusa Króla w intencji żołnierzy i pracowników 14das i 21daplot. Mszy św. przewodniczył ks. Archiprezbiter ppłk Andrzej Surowiec. Kazanie wygłosił ks. mjr dr Tomasz Skupień. W uroczystej Mszy św. wzięli udział
żołnierze jarosławskich jednostek wraz z dowódcami, posłowie i senatorowie, przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, władze
samorządowe oraz zaproszeni goście.
W tym samych czasie do jednostki przybyły dzieci i młodzież w ramach Dnia Otwartych Koszar. Dzieci miały możliwość zapoznania się
ze sprzętem i uzbrojeniem żołnierzy, jak również sprzętem wykorzystywanym w Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Do zwiedzania
została także udostępniona Sala Tradycji JW. 3957 oraz wystawa żołnierzy uczestniczących w misjach pokojowych poza granicami
kraju. Zwiedzający mieli możliwość poznania miejsca stacjonowania żołnierzy zwiedzając pododdziały, oraz zasmakować żołnierskiej
grochówki. Największą radość dzieciom sprawił pokaz Straży Pożarnej „Ewakuacja osób uwięzionych w pojeździe po wypadku”.
O godzinie 12.00 na placu apelowym jednostki rozpoczął się meldunkiem uroczysty apel z okazji święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Meldunek przyjął Dowódca 14das ppłk Ryszard Sugalski od dowódcy uroczystości zastępcy dowódcy – szefa sztabu 14das mjr
Dariusza Tyla.
Podczas uroczystości zostały wręczone medale, dyplomy i medale.

Chrystus Królem

Chrześcijański obrzęd wieczerzy wigilijnej
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!
W tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga,
naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy,
a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi
Dziewicy. Przeżyjmy tamto wydarzenie opisane
w Ewangelii - Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 2, 1-14):

W

owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei,
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł
rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich,
które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»
Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus: Ojcze nasz ....
Zdrowaś Maryjo ........
Panie Boże pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy
wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN!

Pielgrzymka do grobu
św. Jana Pawła II w Rzymie
20 - 25 czerwca 2014
W programie:

Podróż w dwie strony samolotem

- 3 dni pobytu w Rzymie, Msza św. przy grobie Jana Pawła II
i zwiedzanie najciekawszych miejsc
- 1 dzień z O. Pio - pobyt w San Giovanni Rotondo (autokarem)
- 1 dzień ze św. Franciszkiem, pobyt w Asyżu (autokarem)

Zakwaterowanie w hotelach *** i ****. Cena ok. 3 500 zł + 50 euro.
Zapisy w kancelarii Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu tel. 16 621 27 03.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
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Porządek kolędy 2013/2014
W dni powszednie od 15.30 – 21.00,
w soboty od 9.30 – 21.00
27 XII (piątek)

Przebieg kolędy:
- Wypada wyjść po księdza lub
poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu.
- Wyłączamy telewizor i radio.
- Na chrześcijańskie pozdrowienie
„Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus” odpowiadamy:
„Na wieki wieków. Amen.”
- Przedmioty religijne, które
chcemy poświęcić, kładziemy
na stole.
- Wszyscy bierzemy udział we
wspólnej modlitwie. Gdy ksiądz
kropi nas woda święconą, czynimy znak krzyża.
- Głównym powodem wizyty
duszpasterskiej jest chęć poznania parafian, ich problemów oraz
ich opinii na temat funkcjonowania parafii, dlatego bardzo ważną
rzeczą w trakcie kolędy jest szczerość w rozmowie z kapłanem.
- Jeśli chcemy zaproponować
poczęstunek, czynimy to na początku kolędy.
- Po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza do sąsiada.

3. ul. Żołnierska; os. Słoneczne
bl. 2/1-25
4. os. Słoneczne bl. 1/41-50

1. os. Kombatantów bl. 14
2. os. Kombatantów bl. 17;
bl. 19/1-10
15 I (środa)
3. os. Kombatantów bl. 19/1140 				
1. ul. Głęboka; os. Słoneczne bl.
2/26-45 			
11 I (sobota)		
2. os. Słoneczne bl. 3/1-31
1. Munina: ul. Południowa,
3. os. Słoneczne bl. 3/32-63
1. ul. Basztowa; os. Kombatan- 4. os. Słoneczne bl. 1/51-60
ul. Wodna, ul. 3 Maja
2. ul. Dziewiarska, ul. Włókien- tów bl. 19/41-79
2. ul. Boczna Słonecznej; 16 I (czwartek)
nicza (Jarosław i Munina)
os. 1000-lecia bl. 1; bl. 2
3. Jarosław: ul. 3 Maja
3. ul. Na Skarpie; os. 1000- 1. os. Słoneczne bl. 3/64-95
lecia bl. 3; bl. 4
30 XII (poniedziałek)
2. os. Słoneczne bl. 4/1-32
3. os. Słoneczne bl. 4/33-64
1. ul. Spółdzielcza; ul. Moraw- 13 I (poniedziałek)
ska 1B
17 I (piątek)
1. os. 1000-lecia bl. 5
2. ul. Morawska 1E 		
2. os. 1000-lecia bl. 7; bl. 9/1- 1. os. Słoneczne bl. 4/65-95
3. ul. Morawska 3
10 				
2. os. Słoneczne bl. 5/1-30
3. os. 1000-lecia bl. 8; bl. 9/11- 3. ul. Stojałowskiego; os. Sło2 I (czwartek)
18
neczne bl. 5/31-45
4. os. Słoneczne bl. 1/31-40
1. os. Kombatantów bl. 1
4. os. Słoneczne bl. 1/61-70
2. os. Kombatantów bl. 2
14 I (wtorek)
3. os. Kombatantów bl. 3
18 I (sobota)
4. ul. 3 Maja 80A (blok wojskowy)
1. os. 1000-lecia bl. 10; 1. os. Słoneczne bl. 9/1-25
				
bl. 12/1-11 			
4 I (sobota)
2. os. Słoneczne bl. 9/26-32
2. os. 1000-lecia bl. 11;
1. os. Kombatantów bl. 11/1- bl. 12/12-22 			
40 				
2. os. Kombatantów bl. 11/4180
3. ul. Słoneczna; os. Kombatantów bl. 11/81-88; bl. 12
1. os. Niepodległości bl. 1
2. os. Niepodległości bl. 2
3. ul. Przyklasztorna, os. Niepodległości bl. 3			
		
28 XII (sobota)

Jak się przygotować do wizyty
duszpasterskiej?
Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:
- stół nakryty białym obrusem,
- krucyfiks i dwie zapalone świece,
- wodę święconą i kropidło
(w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę
i na początku kolędy poprosić
księdza o jej poświęcenie),
- dzieci i młodzież przygotowują
zeszyty od religii,
- na drzwiach domu kredą piszemy K+M+B 2008 (lub taki,
który akurat będzie rok) – jest to
widoczny znak dla księdza, że
w tym domu mieszkają katolicy
i pragną go przyjąć po kolędzie,
- brak możliwości złożenia ofiary
na potrzeby Kościoła nie może
być w żadnym przypadku powodem nie przyjęcia księdza po
kolędzie.

10 I (piątek)

7 I (wtorek)
1. os. Kombatantów bl. 4
2. os. Kombatantów bl. 5
3. os. Kombatantów bl. 6
4. os. Słoneczne bl. 1/1-10
				
8 I (środa)
1. os. Kombatantów bl. 7;
bl. 7A/11-20
2. os. Kombatantów bl. 8;
bl. 7A/1-10			
3. os. Kombatantów bl. 9,
ul. Gębarowicza
4. os. Słoneczne bl. 1/11-20
			
9 I (czwartek)
1. os. Kombatantów bl. 10/127 			
2. os. Kombatantów bl. 10/2851; bl. 13/33-38
3. os. Kombatantów 13/1-32
4. os. Słoneczne bl. 1/21-30
				

Chrystus Królem

Dyżury
do sprzątania
kościoła
Data

Blok /ulica

Mieszk.

os. Kombatantów
8 XII 14
2
16 - 25
13 XII 14
3
1 - 25
15 XII 14
4
1 - 15
20 XII 14
4
16 - 25
22 XII 14
5
1 - 15
23 XII 13
5
16 - 25
28 XII 13
6
1 - 15
30 XII 13
6
16 - 25
4 I 14
7
1 - 15
7 I 14
7
16 - 25
11 I 14
7a
1 - 10
13 I 14
7a
11 - 20
18 I 14
8
1 - 15
20 I 14
8
16 - 25
25 I 14
9
1 - 15
27 I 14
9
16 - 25
1 II 14
10
1 - 12
3 II 14
10
13 - 24
8 II 14
10
25 - 36
10 II 14
10
37 - 51
15 II 14
11
1 - 15
17 II 14
11
16 - 30
22 II 14
11
31 - 45
24 II 14
11
46 - 60
1 III 14
11
61 - 75
3 III 14
11
76 - 88
8 III 14
12
1 - 14
10 III 14
12
15 - 28
15 III 14
13
1 - 16
17 III 14
13
17 - 38
22 III 14
14
1 - 15
24 III 14
14
16 - 30
29 III 14
17
1 - 21
31 III 14
19
1 - 17
5 IV 14
19
18 - 32
7 IV 14
19
33 - 47
12 IV 14
19
48 - 62
14 IV 14
19
63 - 79
os. Niepodległości
1 - 16
16 IV 14
1
17 - 32
19 IV 14
1
1 - 12
22 IV 14
2
13
- 24
26 IV 14
2
1 - 12
28 IV 14
3
13 - 24
2 V 14
3
5 V 14
10 V 14
12 V 14
17 V 14
19 V 14
24 V 14

os. Słoneczne
1
1
1
1
1
1

1 - 10
11 - 25
26 - 35
36 - 50
51 - 60
61 - 70

LITURGIA
Data
26 V 14
31 V 14
2 VI 14
7 VI 14
9 VI 14
14 VI 14
16 VI 14
18 VI 14
21 VI 14
23 VI 14
28 VI 14
30 VI 14
5 VII 14
7 VII 14
12 VII 14
14 VII 14
19 VII 14
21 VII 14
26 VII 14
28 VII 14
2 VIII 14
4 VIII 14
9 VIII 14
11 VIII 14
16 VIII 14
18 VIII 14
23 VIII 14
25 VIII 14
30 VIII 14
1 IX 14
5 IX 14
8 IX 14
13 IX 14
15 IX 14
20 IX 14
22 IX 14
27 IX 14
29 IX 14
4 X 14
6 X 14
11 X 14
13 X 14

Blok /ulica
os. Słoneczne
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
9
9
os. 1000-lecia
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
Ulice
Morawska 3
Morawska 1E
Morawska 1B

Mieszk.

22 grudnia 2013 r.
IV Niedziela Adwentu

1 - 10
11 - 25
26 - 35
36 - 45
1 - 10
11 - 25
26 - 35
36 - 50
51 - 60
61 - 75
76 - 85
86 - 95
1 - 10
11 - 25
26 - 35
36 - 50
51 - 60
61 - 75
76 - 85
86 - 95
1 - 15
16 - 30
31 - 45
1 - 16
17 - 32
1 - 18
1 - 15
1 - 18
1 - 26
1 - 28
1 - 18
1 - 20
1 - 18
1 - 20
1 - 18
1 - 22
1 - 23
1 - 26
1 - 20

Na Skarpie, Stojałowskiego,
Słoneczna, B. Słonecznej
Przyklasztorna, Głęboka
Żołnierska, Basztowa
Jarosław: Włókiennicza,
Dziewiarska, Spółdzielcza,

I CZYTANIE: Iz 7,10-14

Panna pocznie i porodzi Syna

II CZYTANIE: Rz 1,1-7

Chrystus jest potomkiem Dawida
i Synem Bożym

EWANGELIA: Mt 1,18-24

Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

25 grudnia 2013 r.
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

I CZYTANIE: Iz 52,7-10

Cała ziemia zobaczy zbawienie
Boże

II CZYTANIE: Hbr 1,1-6

Bóg przemówił do nas przez Syna

EWANGELIA: J 1,1-18
Słowo stało się ciałem

26 grudnia 2013 r.
Święto św. Szczepana

I CZYTANIE: Dz 6,8-10;7,54-60
Ukamienowanie św. Szczepana

EWANGELIA: Mt 10,17-22

Duch Ojca waszego będzie mówił
przez was

29 grudnia 2013 r.
Święto św. Rodziny

I CZYTANIE: Syr 3,2-6.12-14

Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

II CZYTANIE: Kol 3,12-21

Chrześcijańskie zasady życia domowego

EWANGELIA: Mt 2,13-15.19-23

Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu

1 stycznia 2014 r.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

I CZYTANIE: Lb 6,22-27
Błogosławieństwo Boże

II CZYTANIE: Ga 4,4-7

18 X 14
20 X 14
25 X 14
27 X 14
31 X 14

3 Maja
51-84
3 Maja
85-124
Munina: Dziewiarska
Munina: Włókiennicza
Munina: . 3 Maja iWodna

3 XI 14

93-122

5 stycznia 2014 r.

124-160

I CZYTANIE: Syr 24,1-2.8-12

Munina Południowa
8 XI 14 Munina Południowa
os. Kombatantów
10 XI 14 Kombatantów 1
15 XI 14 Kombatantów 1
17 XI 14 Kombatantów 2
22 XI 14 Kombatantów 2
24 XI 14
3
29 XI 14
4
1 XII 14
4
6 XII 14
5

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

EWANGELIA: Łk 2,16-21
Nadano Mu imię Jezus

Mądrość Boża mieszka w Jego
ludzie
1-9
10-19
1-15
16-25
1 - 25
1 - 15
16 - 25
1 - 15

II CZYTANIE: Ef 1,3-6.15-18

Bóg przeznaczył nas na przybrane
dzieci

EWANGELIA: J 1,1-18
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Msze św. wspólnotowe
(poszczególne dni miesiąca)
1. Krąg I św. Wojciecha + Krąg V
św. Augustyna + Róża XII św. Barbary - p. Bąk
2. Krąg II - św. Marka + Krąg IV
św. Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
3. Krąg III - św. Zofii + Krąg VI św.
Piotra + Krąg VII Jana Vianney’a
4. KSM
5. OAZA dziecięca i młodzieżowa
+ wspólnota niepełnosprawnych
„Samarytanin”
6. Akcja Katolicka, Rada parafialna
7. Koło Misyjne
8. Róża VIII św. Zofii - p. Drewniak,
Róża Boga Ojca II - p. Chomik
9. Róża męska I św. Józefa p. Zięba + Róża V męska św. Piotra
- p. Przepłata
10. Róża męska II św. Antoniego p. Brodowicz + Róża IV św. Benedykta - p. Chomik + Róża Boga Ojca
I - p. Brodowicz
11. ����������������������������
Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże młodzieżowe i dziecięce
+ Róża Boga Ojca V – D. Rzepka
12. Wspólnota Biblioteki
13. Róża żeńska I św. Teresy p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety
- p. Balawender
14. Róża
������������������������������
II św. Marii - p. Dąbrowska + Róża XVII św. Brygidy p. Waszczuk
15. Róża III św. Łucji - p. Rzepa,
Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło,
Róża Boga Ojca XII - p. Rzepa
16. �������������������������
Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
17. �������������������������
Róża V św. Anny - p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV p. Kopczacki
18. Róża
������������������������������
VI św. Faustyny - p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki p. Skorupska
19. Wspólnota Biblijna, Róża VII św.
Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św.
Bernadetty - p. Przepłata
20. Stowarzyszenie
������������������������������
Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
21. Róża Boga Ojca VII - p. Komsza;
IX Róża św. Andrzeja
22. Róża X św. Moniki - p. Mazur +
Róża Boga Ojca XI - p. Budzyński
23. Stowarzyszenie
������������������������������
Rodzina Kolpinga + Świetlica charytatywna
24. Ministranci + Lektorzy, Rodziny
powołanych
25. Róża VI św. Krzysztofa
26. �����������������������������
Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
27. Wspólnota osób zbierających
składki na inwestycje
28. Róża XIII św. Kingi - p. Boryło +
Róża Boga Ojca VIII - p. Chomik
29. Róża XVI św. Klary - p. Taciuch,
Róża Boga Ojca VI - p. Płoskoń
30. Dzieło
�����������������������������
Pomocy Duszom Czyśćcowym + Dzieło Pomocy Powołaniom
31. ����������������������������
Wspólnota mężczyzn zbierających tacę
I Czwartek Miesiąca - Spotkanie
Bractwa Najśw. Sakramentu
I Piątek Miesiąca - Wspólnota modlitewna ,,Margaretka”
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Chrystus Królem
6 stycznia 2014

Organizatorzy: Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe, Szkoły i Parafie

Wszyscy bierzemy udział
w Orszaku Trzech Króli
- możemy przyozdobić się w czerwone rykwizyty np. chusteczki
Orszak Trzech Króli to religijna, społeczna impreza,
polegająca na przemarszu aktorów (dorosłych, młodzieży
i dzieci), przebranych za trzech
Króli, dwór i wojsko, Świętą
Rodzinę, Aniołów, diabłów,
Heroda, itp. Scenariusz Orszaku nawiązuje do tradycji jasełek i jest oparty na przekazie
Biblijnym.
Gościem Honorowym Orszaku jest Pasterz Archidiecezji
Przemyskiej Metropolita abp
Józef Michalik.
Celem imprezy jest promocja
polskiej tradycji i wartości
chrześcijańskich, a na ich bazie
wzmocnienie poczucia więzi
pomiędzy mieszkańcami miasta
i okolic, oraz uczczenie święta Trzech Króli. Cele te są
realizowane poprzez umożliwienie wielu obywatelom
wspólnego śpiewania kolęd
podczas przemarszu ulicami miasta, włączenie się do
grona kolędników na Rynku,
oraz niesienie swojej gwiazdki dobrych uczynków, która
prowadzi do Betlejemskiego
Żłóbka. Żłóbek Betlejemski
jest tą płaszczyzną dobra,
która najlepiej może połączyć
wszystkich ludzi.
Przemarsz Królów i ich orszaków wyrusza z trzech stron
miasta i kończy się przy stajence na Rynku – w lokalnym Betlejem, gdzie jednym
z najważniejszych elementów
jest dzielenie się opłatkiem
i wspólne kolędowanie dla całego Miasta. Orszaki królewskie będą niezwykle kolorowe
i radosne – królowie będą
jechali na koniach i wielbłądzie. Prowadzeni będą przez
gwiazdorów, regionalne kapele i kolędników – rycerze
kolorowo przebrani poniosą
sztandary i lance. Dołączą
wszyscy chętni.
Najwcześniej na Rynku ok.
godz. 12.00 znajdzie się Orszak Świętej Rodziny z Pa-

stuszkami i zwierzątkami,
który wyruszy z Kolegiaty
i wypełni życiem stajenkę
umiejscowioną na dużej scenie
pośrodku Rynku Miasta.

Vipów i wiernych z całego dowanie – animuje organista
Miasta rozpoczną się sceny
jasełkowe nagłośnione na cały Sprawy organizacyjne
Rynek
Do orszaku zostały włączone
12.30 Scena 3. Organista into- wszystkie szkoły podstawoPoszczególni królowie z or- nuje kolędę „Anioł Pasterzom we, gimnazjalne, średnie oraz
szakami wyruszają z trzech mówił” (3 min)
wspólnoty przy parafiach.
kościołów:
- Orszak z Królami przesuwa Dzieci szkolne pełnią funk• Kościół Chrystusa Króla się 20 kroków do przodu (za- cje pasterzy, wojowników,
– ORSZAK EUROPEJSKI czynając od rogu Rynku)
pasterek i dwórek. Młodzież
– Król Kacper (kolor czergimnazjalna niesie gwiazwony)
12.34 Scena 4. Anioł Boży dy, sztandary, proporce oraz
zachęca do wytrwałości towarzyszy królowi w roli
• Kościół O. Dominikanów w marszu i przestrzega przed rycerzy starszych. Młodzież
– ORSZAK AFRYKAŃSKI trudnościami. (scena przed szkół średnich i studenci
– Król Baltazar (kolor nie- Halą Targową)
jako Służba Królewska odbieski)
powiada za porządek (za- Anioł ze sceny głównej chowanie) na Rynku, a także
• Kościół Miłosierdzia Bożego (organista) intonuje „Mędr- rozdaje korony, śpiewniki
– ORSZAK AZJATYCKI – cy świata” – pochód rusza i opłatki wszystkim uczestKról Melchior (kolor zielony) (1 zwrotka – 1 min 15 sek)
nikom Orszaku na jarosławskim Rynku. Natomiast rolą
W czasie przemarszu przez 12. 37 Scena 5. Wizyta Trzech nauczycieli jest pomoc w momiasto Orszaki śpiewają ko- Króli u Heroda; (przed Kamie- tywowaniu uczniów do uczestlędy przy akompaniamencie nicą Orsettich) – dialogi,
nictwa, robienie list uczestorkiestr.
- Anioł ze sceny (organista) ników i wspieranie uczniów
śpiewa II zwrotkę „Mędrcy w czasie trwania imprezy.
Program Orszaku Trzech świata”
Króli z jasełkami ulicznymi
Kolejność szyku w Orszakach
w Jarosławiu
12.46 Scena 6. Diabły kuszą będzie następująca:
do zostania w miejscu i skoScena 1. Zebranie pasterzy, rzystania z przyjemności, które 1. Gwiazda.
rycerzy i Królów przy wy- oferują na ziemi i w piekle (róg 2. Kapela.
znaczonych kościołach. Anioł trawnika przed Ratuszem)
3. Sztandary królewskie.
Pański o godzinie 12:00; Wy4. Damy dworu.
marsz – z trzech kościołów. - Anioł ze sceny (organista) 5. Rycerze mniejsi z proporCelem marszu jest dojście na śpiewa III zwrotkę „Mędrcy cami.
punkt spotkania czyli na Ry- świata”
6. Sztandary Orszaku.
nek. W tym miejscu włączy się
7. Młodzież gimnazjalna.
Ks. Arcybiskup i stanie na 12.51 Scena 7. Pokłon 8. Służby mundurowe (w Orczele Orszaku (władze Mia- w Stajence – królów, dzieci szaku Europejskim).
sta, Powiatu i Wójtowie oraz z Orszaków, Vipów, poszcze- 9. Koń (wielbłąd), giermek
przedstawiciele różnych sta- gólnych stanów
i król - z boku rycerze starsi.
nów i zawodów idą z Orsza- - powitania głównego Pasterza 10. Rycerze starsi chroniący
kiem Europejskim od kościoła i królów
dostęp do Króla za koniem
Chrystusa Króla).
- hołd Trzech Króli, dzieci
(wielbłądem).
- przemówienia - życzenia 11. Wszyscy wierni (małe
Scena 2. Zebrani wcześniej na Abpa Józefa Michalika i Bur- dzieci i osoby dorosłe).
Rynku uczestniczą w Orszaku mistrza Jarosławia
Pastuszków z Kolegiaty. Zanim
Radośni i wzbogaceni weprzyjdą Królowie, trwa hołd 13.15 Scena 8. Dzielenie się wnętrznie uczestnicy Orszaku
pastuszków – teksty przepla- opłatkami i sercem ze wszyst- Trzech Króli zaniosą Dobrą
tane są kolędami Aniołów. Św. kimi obecnymi na placu – jako Nowinę do swoich domów
Rodzina wychodzi z Kolegiaty owoc spotkania z Jezusem. wierząc, że w ten sposób świat
o godz. 11.45.
(Opłatki rozdaje młodzież ma szansę stawać się barszkolna).
dziej ludzki, bardziej wrażOk. 12.30 - Po dotarciu orliwy, niosący w sobie obraz
szaków na ul. Grodzką, oraz 13.30 Scena 9. Wspólne kolę- i podobieństwo Stwórcy.
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„Nowy ateizm” czyli antyreligia
przeciwników Boga
Jesteśmy świadkami nadciągającego barbarzyństwa,
groźnego zjawiska określanego dziś mianem „nowego
ateizmu”. Najbardziej agresywnej wersji walki z Bogiem
judeochrześcijańskim i Jego
Kościołem.

kapitulację rozumu i postępowanie według zachcianek
jednostek, zauważa Zatwardnicki.

świat i nas samych. To już
przerabialiśmy w XX w. wieku największej hekatomby
w dziejach ludzkości. Amnezja grozi powtórką jeszcze
A tu już zza uśmiechu nihilisty groźniejszą. Bo i narzędzia
wyziera złowroga twarz totali- potencjalnej eksterminacji
taryzmu. Jeśli nie ma prawdy doskonalsze.
obiektywnej, której źródłem
Elżbieta Szmigielska-Jezierska
jest Bóg...

„Bóg urojony” oraz zmarłego
w 2011 r. dziennikarza Christophera Hitchensa „Bóg nie
jest wielki”. Jak słusznie zauważa Zatwardnicki, te karykaturalne przedstawienia
Boga judeochrześcijańskiego,
przepojone nienawiścią... które To wola dyktatorów urządzi
mają obrzydzić ludziom Boga,
Kto tego nie dostrzega, to więcej mówią o samych autoalbo jest w stanie „uśmiech- rach niż o Bogu samym.
niętego nihilizmu”, który jest
eufemistycznym określeniem Nawet w dokumencie soboroczłowieka owładniętego głu- wym „Gaudium et spes”, zapotą albo śni sen wariata, który liczającym ateizm do „najpostracił kontakt z rzeczywisto- ważniejszych zjawisk naszych
Umiłowani
ścią. Przebudzenia z głupawki czasów”, który należy dokładw Chrystusie
nie badać, nie stwierdzono
Panu, Siostry
takiej groźnej formy walki
i Bracia!
z Bogiem, jaką niesie dzisiejszy „nowy ateizm”.
Dzisiejsza uroBardzo pięknie i roztropnie czystość, podczas której przewięc czyni autor, polecając żywamy tajemnicę objawienia
czytelników swojej książki się Chrystusa narodom po„Ateizm urojony” wstawien- gańskim budzi w nas uczucie
nictwu św. Maksymiliana wdzięczności dla misjonarzy,
Marii Kolbego, heroicznego którzy przynieśli światło wiary
czciciela Niepokalanej. Gdy na polską ziemię i zaszczepili
toczy się tak zażarta walka ją w sercach naszych przodduchów, Maryja jest najbez- ków. Dzięki nim Ewangelia
pieczniejszą przewodniczką Chrystusa kształtuje nasze
na Jezusowej drodze do Boga życie osobiste i wspólnotowe.
Cieszymy się skarbem wiary.
wcielonego.
Mamy jednak świadomość,
Autor porządkuje najpierw że nadal ponad dwa miliardy
bywają bolesne. Lekturę książ- pole debaty z ateistami, przy- ludzi na świecie nie słyszało
ki Sławomira Zatwardnickie- pominając argumenty ateizmu o Chrystusie. Jego nakaz: „Idźgo „Ateizm urojony” warto antropologicznego, scjenty- cie więc i nauczajcie wszystkie
zatem polecić tym wszystkim, stycznego, by przede wszyst- narody, udzielając im chrztu
którzy kochają Pana Jezusa kim zająć się najgroźniejszą w imię Ojca i Syna, i Ducha
i Jego Kościół obiema komo- jego formą ateizmem dogma- Świętego” (Mt 28,19) nadal
rami serca i półkulami mózgu. tycznym - czyli „nowym ate- pozostaje naglącym zadaniem.
A chwilowo śpiącym życzą izmem”, który zwulgaryzował Trzeba, abyśmy całym sercem
przebudzenia czyli nawrócenia argumenty obydwu. Autor włączyli się w misyjny trud
na rzeczywistość przenikniętą posiłkuje się tu typologią za- Kościoła. Bez względu na to,
Bogiem z nami czyli Ema- stosowaną przez ks. prof. Win- jakim powołaniem życiowym
nuelem. To książka przede centego Granata.
Bóg nas obdarzył, na mocy
wszystkim dla apologetów,
chrztu świętego wszyscy odktórzy pragną rzeczowo i me- Sławomir Zatwardnicki zwraca powiadamy za misje. Wiara
rytorycznie odpowiedzieć na również uwagę na dość liczną zobowiązuje do dzielenia się
dzisiejszą ofensywę „nowego dziś kategorię niewierzących, nią z innymi. Jesteśmy miateizmu” spod znaku Dawkin- którzy nie odczuwają niepo- sjonarzami Chrystusa także
sa i Hitchensa.
koju religijnego. Ba, nawet nie poprzez sakramenty święte,
zaprzątają sobie głowy pyta- modlitwę, cierpienie, świadecSłowo ofensywa pojawia się niami egzystencjalnymi. To two życia i pracę. Przypomniał
tu więc nieprzypadkowo, bo według przywołanego przez o tym Jan Paweł II, największy
mamy do czynienia z wyjąt- Zatwardnickiego Michaela misjonarz naszych czasów,
kowo agresywną i bluźnierczą Nowaka tzw. uśmiechnięci w encyklice „Redemptoris
wersją walki na śmierć i życie nihiliści. Tacy twierdzą, że nie missio”. W tym roku rozpoo rząd dusz. Wielu już zostało ma prawdy obiektywnej, a są czynamy przygotowania do IV
uwiedzionych i zaczadzonych tylko opinie.
Krajowego Kongresu Misyjnewielomilionowymi nakładami
go, który odbędzie się w roku
książki Richarda Dawkinsa - Takie stanowisko oznacza 2015. Mamy zatem okazję,
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Komunikat Przewodniczącego
Komisji Episkopatu Polski ds.
Misji na Dzień Pomocy Misjom

aby odnowić w nas świadomość misyjnej natury Kościoła
i naszej odpowiedzialności za
misje.
Dzisiaj jesteśmy zapraszani,
by przyłączyć się do Orszaku
Trzech Króli organizowanego
w wielu miastach naszej Ojczyzny. Orszak tworzą zwyczajni
ludzie, którzy z entuzjazmem
i radością chcą wraz z rodzinami oraz przyjaciółmi świętować narodziny Chrystusa.
Niech udział w Orszaku uświadomi nam jeszcze dobitniej
drogę do wiary Trzech Mędrców. Niech uczy odwagi, pokory i wytrwałości na drodze
wiary. Niech przypomina, że
mamy także innym pomagać
odnaleźć drogę do Chrystusa i wspomagać duchowo
i materialnie misjonarzy
i misjonarki.
Objawienie Pańskie jest też
patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego
dokończenie na str. 13

Chrystus Królem

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Rzeczywiście braterstwo jest nas „przyzwyczaja” do cierPolski ds. Misji na Dzień Pomocy Misjom
istotnym wymiarem człowie- pienia innych, zamykając nas
dokończenie ze str. 12

wśród trudności i przeszkód
dzielić się skarbem wiary
i służyć najuboższym z ubogich. Misjonarze prowadzą
działalność charytatywną,
edukacyjną i medyczną, stając się znakiem nadziei dla
opuszczonych, sierot, starców,
bezdomnych i wykluczonych.
By prowadzić wspaniałe dzieła
ewangelizacyjne, potrzebują
naszej pomocy duchowej i materialnej. Wszyscy możemy im
pomóc świadczyć o Chrystusie.
Dzisiaj, zgodnie z zaleceniem
Konferencji Episkopatu Polski
zebrane we wszystkich parafiach ofiary są przeznaczone
na Krajowy Fundusz Misyjny.
Z tego funduszu utrzymuje się
również Centrum Formacji
Misyjnej w Warszawie, gdzie
obecnie 34 osoby przygotowują się do posługi misyjnej.
Mamy wśród nich 17 kapłanów
diecezjalnych, 3 kapłanów zakonnych, 9 sióstr zakonnych
i 5 osób świeckich.

ka, który jest istotą społeczną.
Żywa świadomość tego aktu
prowadzi nas do postrzegania
i traktowania każdej osoby jako
prawdziwej siostry i prawdziwego brata. Bez tego staje się
niemożliwym budowanie społeczeństwa sprawiedliwego,
a także stabilnego i trwałego
pokoju. Musimy pamiętać,
że braterstwa zaczynamy się
uczyć zazwyczaj w obrębie
rodziny, zwłaszcza dzięki
odpowiedzialnemu i uzupełniającemu się spełnianiu ról
właściwych wszystkim jej
członkom, szczególnie ojca
i matki. Rodzina jest źródłem
wszelkiego braterstwa, dlatego
jest również podstawą i głów-

Dzieci. W Polsce w tym dniu
dzieci stają się nowymi członkami tego Dzieła. Na całym
świecie tego dnia dzieci należące do Papieskiego Dzieła
Dziecięctwa Misyjnego łączą
się w modlitwie. Przebrane
w stroje symbolizujące 5 kontynentów stają się kolędnikami
misyjnymi, a zebrane w czasie kolędowania ofiary przekazują swoim rówieśnikom
z krajów misyjnych. Dzieci,
jako kolędnicy naśladują świętych Trzech Królów, pukając
do naszych domów, proszą
o datek dla dzieci z Republiki Konga i Demokratycznej
Republiki Konga oraz dla
wszystkich dzieci krajów misyjnych. Chrystus daje nam
dzisiaj możliwość obdarowania Go w tych, którzy są biedni
i potrzebujący. On nas zapewnia, że „Wszystko cokolwiek
uczyniliśmy jednemu z tych
braci najmniejszych, Mnieście
uczynili” (Mt 25,40). Dzisiaj
możemy dołączyć do świętych W imieniu wszystkich polTrzech Mędrców, aby Dziecię- skich misjonarek i misjonarzy
oraz tych, którzy przygotowują
ciu ofiarować swe dary.
się do wyjazdu na misje, skłaUwrażliwiani dzisiaj jesteśmy dam serdeczne Bóg zapłać za
na działalność misyjną Kościo- modlitwę i ofiarność, poprzez
ła oraz wspomaganie tych, któ- które wyraża się nasza troska
rzy niosą orędzie Chrystusa aż o misje. Życzę Wam, byście
po krańce świata. Obchodzimy wzrastając w wierze doświadten dzień pod hasłem: „Pomóż- czyli tej radości, jaką daje ną drogą pokoju, ponieważ
my misjonarzom świadczyć dzielenie się wiarą i miłością na mocy swego powołania
o Chrystusie”.
z innymi.
powinna „zarazić” świat swą
miłością.
Obecnie, już 2015 misjonarek Z serca wszystkim błogoi misjonarzy z Polski głosi sławię w Imię Ojca i Syna, Nieustannie narastająca liczEwangelię w 97 krajach świa- i Ducha Świętego. Amen.
ba wzajemnych powiązań
+ Jerzy Mazur SVD i komunikacji, jakie spowijają
ta. Opuścili swe domy rodzinne, wspólnoty i diecezje, by
naszą planetę, sprawia, że
wśród narodów ziemi świadomość jedności i dzielenia wspólnego losu staje się
bardziej namacalna. W ten
sposób w dynamice historii,
pomimo różnorodności grup
etnicznych, kultur i społe1 stycznia 2014 /fragmenty/
czeństw, dostrzegamy zasiew
Braterstwo podstawą i drogą kryje się bowiem pragnienie powołania do tworzenia jednej
do pokoju
życia pełnego, do którego wspólnoty, składającej się
należy nieodparte dążenie do z braci, którzy nawzajem siebie
1. W tym moim pierwszym braterstwa, pobudzające do przyjmują, troszcząc się jedni
Orędziu na Światowy Dzień jedności z innymi, w których o drugich. Jednakże także
Pokoju pragnę skierować do znajdujemy nie wrogów czy i dziś powołaniu temu często
wszystkich, poszczególnych konkurentów, ale braci, któ- przeciwstawiają się i zaprzeosób i narodów, życzenia ży- rych trzeba serdecznie przy- czają fakty, w świecie charakteryzującym się „globalizacją
cia pełnego radości i nadziei. jąć.
obojętności”, która powoli
W sercu każdego człowieka

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 47 Światowy Dzień Pokoju

w sobie.

W wielu częściach świata
nieustannie dochodzi do poważnych naruszeń podstawowych praw człowieka,
w szczególności prawa do
życia i prawa do wolności
religijnej. Niepokojącym przykładem jest tragiczne zjawisko
handlu ludźmi, na których
życiu i rozpaczy spekulują
osoby bez skrupułów. Do
wojen toczących się jako konflikty zbrojne dołączają wojny
mniej widzialne, ale nie mniej
okrutne, staczane na polu gospodarki i finansów, z użyciem
środków równie niszczących
życie, rodziny, przedsiębiorstwa.
Globalizacja, jak stwierdził
Benedykt XVI, zbliża nas, ale
nie czyni nas braćmi. Ponadto
wiele sytuacji dysproporcji,
biedy i niesprawiedliwości
wskazuje nie tylko na głęboki
brak braterstwa, ale także na
brak kultury solidarności.
Nowe ideologie charakteryzujące się rozpowszechnionym
indywidualizmem, egocentryzmem i materialistycznym
konsumpcjonizmem osłabiają
więzi społeczne, podsycając
ową mentalność „odrzucania”,
prowadzącą do pogardy i porzucenia najsłabszych, tych,
którzy są uważani za „bezuży tecznych”. W ten sposób
współżycie między ludźmi
nabiera coraz bardziej kształtu
zwykłego, pragmatycznego
i egoistycznego do ut des [daję,
abyś dał].
Jednocześnie staje się jasne,
że także współczesne systemy
etyczne okazują się niezdolne
do tworzenia autentycznych
więzi braterstwa, gdyż braterstwo pozbawione odniesienia
do wspólnego Ojca jako swego
ostatecznego fundamentu, nie
jest w stanie się ostać. Prawdziwe braterstwo między ludźmi zakłada i wymaga transcendentnego ojcostwa. Wraz
z uznaniem tego ojcostwa
umacnia się braterstwo między ludźmi, czy inaczej, owo
stawanie się „bliźnim”, który
troszczy się o innych.
dokończenie na str. 15
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Abp Józef Michalik
Jodłówka 07.09.2013 r.
Piesza pielgrzymka z Jarosławia

i wyniszczenia nawet całych
narodów. Zaślepienie nienawiścią ma straszne konsekwencje. Potrzebna jest modlitwa,
umartwienie i ofiara duchowa
ofiarowana z Matką Bożą Panu
Bogu, żeby nam Bóg przebaczał grzechy niewierności i dał
opamiętanie, żeby natchnął
dobrych ludzi i otwierał serca
zamknięte przez grzech i nienawiść.

Przybyliśmy zapukać do drzwi
Maryi
Drodzy w Chrystusie Bracia
i Siostry pielgrzymi!
Ojciec święty Franciszek odbywając w tym roku pielgrzymkę do Ameryki Łacińskiej - do Brazylii, zaraz po
przybyciu do tego kraju, zanim
rozpoczął oficjalne spotkania
z młodzieżą, postanowił ten
dzień spędzić na modlitwie,
a szczególnie w sanktuarium
maryjnym w Aparecida. To
jest narodowe sanktuarium,
gdzie Matka Boża jest czczona
szczególnie przez rybaków.
Wygłosił tam krótkie przemówienie i zaraz na wstępie
zaznaczył, że przybyliśmy
zapukać do drzwi Maryi. Ona
nam otworzyła, pozwoliła nam
wejść, i ukazała nam swego
Syna. Pozwala nam zachować
nadzieję, i uczy, byśmy pozwolili, żeby nas Bóg zaskakiwał.
Ona też pomoże nam żyć w radości. Piękne przedstawienie
motywu pielgrzymki Papieża
do sanktuarium w Aparecida,
może i my moglibyśmy powiedzieć o sobie, że przybyliśmy
tu, aby zapukać do drzwi domu
Maryi.
Każde sanktuarium, ale dla
nas dzisiaj to sanktuarium
w Jodłówce jest domem Maryi. Zapukaliśmy do Jej drzwi
i Ona nam otworzyła. Ona chce
nam otworzyć swoje możliwości, pomoże nam wejść
w kontakt z Jezusem i pomoże
nam w różnych sprawach,
z którymi przychodzimy.
Nasze nabożeństwo do Maryi
i to dzisiejsza pielgrzymka
jest bardzo biblijna, zgodna
z wolą Bożą. Idąc do Maryi
naśladujemy Boga samego.
Przecież to Pan Bóg wszechmocny, nieskończenie mądry,
nieskończenie dobry wybrał

tę drogę - przez Maryję na
świat przychodzi Jezus - Bóg
- Zbawiciel.
W dzisiejszej ewangelii słyszeliśmy, jak Pan Jezus wobec
przedstawionej prośby zwraca
Maryi uwagę - jeszcze nie
nadeszła godzina moja. Skoro
zostali zaproszeni na wesele,
to gospodarze powinni się
zatroszczyć o to co potrzebne,
o wino, które było podstawowym napojem w tamtejszych warunkach. Jednak na
prośbę Maryi ta godzina się
przybliża. Kiedy Maryja poprosi, to godzina łaski i cudu
się przyśpieszy. Jezus mówi:
napełnijcie stągwie wodą
i zanieście gospodarzowi.
I wesele się udało, nie było
nawet śladu jakiegoś braku czy
wstydu, bo Pan Jezus zwykłą,
ludzką sytuację uratował. To
jest także dla nas wskazówka,
że zarówno Bóg Ojciec jak
i Boży Syn odwołuje się do
Maryi. Także z krzyża Jezus
przekazał swą Matkę Janowi
i nam wszystkim. Ta pośredniczą droga do Pana Boga
przez Maryję - to jest wielki
skarb. Ona pomoże nam zachować nadzieję i utrwalić się
w przeświadczeniu, że różne
ziemskie trudności na drodze
do zbawienia pokonamy, co
dzisiaj jest bardzo krzepiące
i ważne.
Widzimy jak w obecnej sytuacji zagrożony jest pokój na
świecie. Nieodpowiedzialność
człowieka może spowodować cały łańcuch nienawiści, prowadzący do śmierci

Trzeba, żebyśmy znali i oceniali tę sytuację, także i to,
co dzieje się w naszym kraju, jak wiele jest niepokoju
i wysiłków, żeby odrzeć nasze
życie społeczne z wymiaru
duchowego. Na wszystkie sposoby lansuje się dziś egoizm,
własną korzyść z pominięciem
moralności.
Jesteśmy na tym miejscu także
i po to, żeby sobie uświadomić,
że dzisiejszy Kościół i cały
świat potrzebuje bardzo, ale to
bardzo - ludzi autentycznych,
którzy będą pokonywać zło
i grzech, będą szerzyć miłość do drugiego człowieka,
przebaczenie, pojednanie,
będą zachęcać do wysiłku,
do trudu, będą przypominać
zasady moralne, że nie wolno
Bożego prawa przekraczać
i to we wszystkich sprawach.
Zmaganie jest dziś, ale było
i wczoraj i w całej przeszłości
i będzie w przyszłości, bo bojowaniem jest żywot człowieka.
Wzrost polega na pokonywaniu trudności. Wiemy przecież,
że dzieło Boże nie podoba
się szatanowi, zawsze będzie
je psuł i szukał sojuszników,
aby niszczyć miłość, o której
nam Pan Jezus przypomniał,
a która jest oczekiwaniem
Boga samego.
Trzeba też zwrócić uwagę na
rolę wychowania. Czytamy
w prasie, że w programie
szkolnym z lektur obowiązkowych wyłączono Pana Tadeusza, niektóre inne dzieła
Mickiewicza czy Słowackiego
i Sienkiewicza, a przecież

piękno języka polskiego formowali ci klasycy kultury naszej całe pokolenia. Widzimy
że jest zamach na wychowanie
człowieka do ideałów, do miłości Ojczyzny, do ofiary, do
bohaterstwa do pokonywania
siebie. Widzimy, że jest zamach na historię Polski, na
patriotyzm w prasie, telewizji
i szkołach, nie zwraca się
uwagi na godność człowieka,
na wartości narodowe. Tu nie
chodzi o to, żeby Polska była
przeciwko komuś, ale żeby
Polak był Polakiem, żeby odwoływał się do szlachetnych
korzeni, bo jeśli pominiemy
wzory wychowawcze szlachetnych ludzi, to pozostanie
nam słuchać tylko współczesnych „nienawistników”,
którzy wmawiają, że jesteśmy
narodem leniwym, zawistnym, antysemickim, a ofiary
ponoszone przez Polaków za
wolność naszą i waszą będą
niezauważone. Musimy patrzeć doświadczeniami naszej
historii, prawdą historyczną
musimy patrzeć na naród ale
i na każdego z nas. Dlatego
ważną jest sprawą, żebyśmy
z siebie wydobywali wciąż
więcej i więcej dobra, żeby
w każdym z nas i w Polsce
było więcej chrześcijanina,
więcej wierności Kościołowi;
żeby w kapłanie było więcej
kapłaństwa, w każdym chrześcijaninie więcej chrześcijaństwa, w każdym człowieku
poświęconym Bogu przez
chrzest, przez śluby zakonne
więcej autentycznej miłości,
gotowości do zrealizowania
swojego życia w pełnym wymiarze sumienia i zgodnie
z planem Bożym. To jest wielka nadzieja i wielka szansa,
którą dzięki naszej wierze,
dzięki pomocy Matki Najświętszej i ludzi, których Ona
wyprosi nam na naszej drodze
życia i postępowania, będziemy mieli na kim się oprzeć
i zrealizujemy nasze ideały.
dokończenie na str. 15
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Do pielgrzymów
dokończenie ze str. 14

Ojciec święty Franciszek
przypomniał, że Bóg nas lubi
zaskakiwać dobrem i trzeba,
żebyśmy Mu na to pozwolili.
A czy nie wysłużone zbawienie nie jest zaskoczeniem dla
nas? Nie mamy takich zasług,
żeby zmienić Boże plany, ale
Bóg nas kocha. Nie bójmy się
i nie krepujmy też prosić zgodnie z wolą Bożą, niech nam się
uda zrealizować szczęśliwe,
piękne życie. Pan Bóg niejednokrotnie więcej nam daje,
a niekiedy inaczej nam daje
niż prosimy, bo On wie, co będzie lepsze dla nas. Pozwólmy
Panu Bogu się zaskakiwać, bo
jeśli w nieoczekiwany sposób
zaskoczy nas i wezwie może
niekiedy do trudnych zadań,
ale potem skutki okażą się
błogosławione dla nas i dla
tych, których kochamy.
Usłyszeliśmy przed chwilą
w ewangelii o weselu w Kanie
Galilejskiej, jakże to pięknie
współbrzmi z tym, co pokazał
nam swoją postawą Ojciec
Święty Franciszek, który swoją posługę rozpoczął od modlitwy do Maryi. Nasza wiara ma
nas napełniać radością. Matka
Boża idzie na wesele, nie boi
się uroczystości weselnych, na
które została zaproszona razem
z Jezusem. Na pewno były tam
śpiewy i tańce i na pewno ubrała jakąś lepszą suknię i my tak
robimy idąc do ludzi. Wzięła
jakiś prezent dla nowożeńców.
Potrzebny jest nam przykład
tej zwykłej, ludzkiej radości,
żebyśmy i nasze życie i naszą wiarę napełniali radością
w nadziei na pokrzepienie łaską
Bożą, na miłosierdzie Boże
i odpuszczenie naszych słabości i grzechów. Jesteśmy tu
jakby u rodziny z Kany Galilejskiej, zostaliśmy zaproszeni

i wracamy umocnieni przykładem Matki Najświętszej,
Jezusa i apostołów, radośniejsi,
że mamy na kim się oprzeć,
bo znaleźliśmy Opiekunkę
i Matkę, która chce nam w różnych naszych okolicznościach
pomagać.

Orędzie Ojca Świętego przezwyciężenia ubóstwa

Franciszka na 47 Światowy
Dzień Pokoju
6. Odkrycie braterstwa w życiu
gospodarczym

dokończenie ze str. 13

7. Braterstwo tłumi wojnę
2. « Gdzie jest brat twój? »
(Rdz 4, 9)
8. Korupcja i przestępczość
zorganizowana udaremniają
3. « A wy wszyscy braćmi braterstwo
jesteście » (Mt 23, 8)
9. Braterstwo pomaga strzec
4. Braterstwo, podstawa i dro- i pielęgnować przyrodę
ga do pokoju

Kończąc, chciałbym zacytować pewne, znane bardzo stare
powiedzenie, sprawdzone
w życiu, które potwierdziła
św. Joanna de Chantal, założycielka zakonu Sióstr Wizytek
razem ze św. Franciszkiem 5. Braterstwo przesłanką do
Salezym, że dobra modlitwa,
to jest taka, w którą wchodzi
się z wiarą.

FRANCISCUS
Watykan, 8 grudnia 2013 roku

Wymagająca radość płynąca
z wiary w Chrystusa

Przyszliśmy do tego sanktuarium kierowani wiarą,
wierzymy w pośrednictwo List na Święto św. Szczepana /fragmenty/
i pomoc Maryi, w nadziei
zbawienia. Wierzymy w Boga,
który nas stworzył i odkupił
i w to, że kiedyś przejdziemy
do życia wiecznego. Chcemy
żyć wiarą, trwać w nadziei, nie
wątpić, bo Pan Bóg nie chce
nas oszukiwać. On dotrzymuje
słowa, chce nas przeprowadzić
przez to życie do nieba.
Trzeci warunek zbawienia
oprócz wiary i nadziei to ten,
że potrzebna jest miłość. Miłość Boga i bliźniego; jeśli
nie staniemy się lepsi przez
miłość, to zmarnowaliśmy
modlitwę. Jeśli nie stajemy się
lepsi, to na nic wszelki wysiłek
i trud. Dlatego modląc się,
trzeba wpatrywać się w przykład Jezusa kochającego ludzi,
w przykład Maryi kochającej
i pocieszającej nas, a potem
trzeba samemu dzielić się
sercem, życzliwością z drugim
człowiekiem. A potem te dobre
czyny i dobre uczucia, które
mamy do ofiarowania ludziom
nieść przed tron Boga i z miłością ofiarować całe swoje
życie Panu Bogu. Amen.

Zapraszamy na

XVIII Pieszą Pielgrzymkę
z Jarosławia do Jodłówki

6 września 2014

Ukochani w Chrystusie Panu, lu z nas nawet podczas śpiewu
Siostry i Bracia
podniosłych kolęd i obserwowania radości wymalowanej na
Boże Narodzenie jest do- beztroskich buziach dzieci zaświadczeniem wielkiej rado- fascynowanych niezwykłością
ści, światła i pokoju, ale nie świąt, kłębią się wciąż szare
zawsze i nie dla wszystkich. i przygnębiające myśli, że już
W konkretnych sytuacjach te jutro trzeba będzie obudzić
przeżycia nabierają dla nie- się z tego pięknego snu i wróktórych ciemniejszej barwy cić do smutnej codzienności,
i biją znacznie mniejszym która jak ostry mroźny wiatr
ciepłem. W niejednej rodzinie zdmuchnie wigilijną świeblask Bożego Narodzenia tyl- cę i zabierze radość płynącą
ko na krótki moment zakrywa z przyjaznego obcowania
zmartwienia, cierpienie, nie- z Bogiem i ludźmi. Martwipewność jutra oraz słabości my się, że znów wróci zło
i zło, które zdają się na stałe i niepokój sumienia z powodu
gościć pod dachem domu. popełnionych grzechów, że
Kilka odświętnych godzin spę- powrócą rodzinne nieporodzonych w kręgu tych, których zumienia i kłótnie, ludzka
najbardziej kochamy, tylko obojętność i gniew, a także
po części pozwala zapomnieć lęk przed przerastającą nas
o ciężkim codziennym tru- i niepewną przyszłością, której
dzie ponoszonym w nieustan- tak trudno zaradzić...
ks. Dariusz Dziadosz
nej walce o godne duchowe
Rektor WSD w Przemyślu
i materialne życie najbliższych.
Z tego powodu w sercach wie-
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Spotkanie opłatkowe w Garnizo- Miłość bliźniego w praktyce
nie Jarosław
Świetlica charytatywna
W dniu 17.12.2013 r. odbyło dr Tomasz Skupień. Gośćmi
„U Kolpinga”
się coroczne, tradycyjne spo- spotkania opłatkowego byli
tkanie opłatkowe żołnierzy
i pracowników wojska 14das,
21daplot, 34 WOG i WKU
J a r o s ł a w. G o s p o d a r z e m
i organizatorem był Dowódca
Garnizonu Jarosław ppłk mgr
inż. Ryszard Sugalski wraz
z ppłk mgr inż. Mariuszem
Stopą - 34 WOG. Dowódca
14das rozpoczął uroczystość
powitaniem wszystkich zebranych i złożył świąteczne
życzenia. Następnie fragment
Ewangelii odczytał ks. mjr

ks. Stanisław Dyndał oraz ks.
archiprezbiter ppłk Andrzej
Surowiec, który skierował
do zgromadzonych życzenia
bożonarodzeniowe. Spotkanie
to było okazją do pochylenia
się nad tajemnicą Bożego Narodzenia oraz okazją do dzielenia się opłatkiem, składania
życzeń bożonarodzeniowych
i noworocznych. Spotkaniu
towarzyszyło wspólne śpiewanie kolęd i smakowanie
wigilijnych potraw.

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Maria Mielniczek, Monika Trąd.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar jęz. hiszpański.
Radca prawny: Maria Drabik.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywają się w następujących sekcjach:
*s. taneczna:
H. Mól
*s. komputerowa:
S. Durski
*s. teatralna:
ks. M. Berdechowski
*s. modelarska:
J. Kruk
*s. plastyczna:
W. Kruk
*s. judo:
ks. S. Dyndał
*s. tenisa stołowego:
B. Czerep
*s. fotograficzna:
ks. G. Gładysz
*s. miłośników przyrody:
ks. D. Styrna
*s. krótkofalarska:
T. Mazur

czwartek 15.00 - 17.00;
KCK;
poniedziałek 16.10 - 17.00;
sala komputerowa;
środa 16.30 - 17.30;
scena KCK;
wtorek 16.00;
pracownia modelarska;
wtorek 15.30;
sala plastyczna;
poniedzialek, wtorek, środa 15.00 - 17.30;
KCK;
codziennie 12.00 - 14.45;
KCK;
druga i czwarta sobota miesiąca 16.00;
sala oazowa;
środa 16.00 - 17.00;
sala rycerska;
czwartek 17.00;
sala oazowa;

Dyżury w kuchni
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6 I
Świetlica
nieczynna

7I

8 I

9 I
E. Waszczuk
N. Przyczyna

10 I

13 I

14 I

15 I

16 I
E. Waszczuk
N. Przyczyna

17 I

G. Stępień

Chrystus Królem

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 17:00.
2. We wtorek 24 XII Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Msze św. w tym dniu będą dwie
o godz. 6:30 (Msza św. Roratnia)
i o 24:00 (Pasterka). O godz.
23.30 przed Pasterką odbędzie
się wspólne śpiewanie kolęd. Taca
mszalna z Mszy św. o północy
przeznaczona jest na Fundusz
Ochrony Życia. Zadbajmy, aby
w naszych domach wieczerza wigilijna miała charakter religijny.
Niech nie zabraknie modlitwy,
czytania Pisma Św., i śpiewu
kolęd, natomiast w ten wieczór
całkowicie należy wykluczyć
spożywanie alkoholu.
3. W środę 25 XII Uroczystość
Narodzenia Pańskiego. Porządek
Mszy św. jest niedzielny. Nie
będzie tylko Mszy św. o godz.
18:00. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego będzie o godz.
15:40.
4. W czwartek 26 XII święto
św. Szczepana. Składka mszalna
z tego dnia będzie przeznaczona
na Seminarium Duchowne w Przemyślu, Uniwersytet Papieski JPII
w Krakowie i Dom Księży Emerytów.
5. Od piątku 27 XII po świętach
w naszej parafii rozpoczyna się
wizyta duszpasterska. Kolęda
ma charakter religijny. Starajmy
się, aby na spotkaniu z księdzem
byli wszyscy członkowie rodziny,
a mieszkanie odpowiednio
przygotowane. Wizytę poprzedzą zapowiedzi ministrantów.
Wszystkie dobrowolne ofiary
będą przeznaczone na ogrzewanie
kościoła, oświetlenie oraz jeżeli
coś zostanie to na parafialne
inwestycje.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
23 XII (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 5 m. 16-25.
Dyżury na kolejne najbliższe dni
i na cały rok 2014 znajdują się
wewnątrz gazetki.
7. Dziękujemy młodzieży i dzieciom z Oazy za oprawę liturgiczną na wszystkich Mszach św.
roratnich w Adwencie, a Akcji
Katolickiej, Klubowi Seniora
i Kręgom Domowego Kościoła
oraz wszystkim innym osobom
z dobrym sercem za dary żywnościowe złożone dla biednych.
Bóg zapłać.
8. 31 XII (wtorek) zakończenie
Roku Pańskiego 2013. Msza
św. i nabożeństwo dziękczynne
odbędzie się o godz. 16:00. Starajmy się na nim zgromadzić jak
najliczniej. Koronka do Bożego

Miłosierdzia będzie o g. 15:40.
O północy w Sylwestra będzie
Pasterka Noworoczna.
9. 6 stycznia całe miasto Jarosław będzie przeżywało piękną
imprezę plenerową pod hasłem:
Orszak Trzech Króli. Do marszu
z kolędami zaproszeni są wszyscy
mieszkańcy Jarosławia i powiatu
jarosławskiego. Chętni mogą
wziąć udział w pochodzie z jednego z kościołów, lub tylko dołączyć
się do wspólnego śpiewu kolęd
na jarosławskim Rynku, gdzie
będą rozgrywane sceny jasełkowe
i nastąpi hołd królów. Chcielibyśmy, aby Orszak Trzech Króli
był ważnym pięknym barwnym
korowodem, osadzonym głęboko w polskiej tradycji kolędniczej, a jednocześnie pięknym
przeżyciem religijnym opartym
o Ewangelię – i co bardzo ważne
– z masowym udziałem wiernych,
których obecność będzie czytelnym świadectwem przywiązania
do chrześcijańskiej tradycji.
Gościem Honorowym Orszaku
w roli Pasterza będzie: Metropolita Przemyski Abp Józef Michalik.
Zbiórka przy kościołach będzie
ok. godz. 11.45. Marsz w już uformowanym szyku rozpocznie się
o godz. 12.00. Z kościoła Chrystusa Króla wyruszy Orszak
Europejski, który będzie charakteryzował się elementami
dekoracyjnymi w kolorze czerwono-żółtym; pójdą też przedstawiciele różnych stanów i zawodów.
Z kościoła Miłosierdzia Bożego
pójdzie zielony Orszak Azjatycki,
a od O. Dominikanów – niebieski
Orszak Afrykański.
Wszystkim chcemy zwrócić
uwagę na małe gwiazdki, które
znajdują się przy wyjściach z kościoła. Każdy uczestnik Orszaku
powinien taką gwiazdkę zabrać
ze sobą do domu, wpisać na niej
dobry uczynek lub przynajmniej
zapisać w myśli, przynieść na
Rynek i przekazać do żłóbka –
lub zawiesić na swojej choince
w domu. Może to być gwiazdka
wykonana własnoręcznie. Dobre
uczynki są naszymi życiowymi
gwiazdami, które zawsze doprowadzą do Chrystusa.
Wierni, którzy są uczestnikami
Orszaku, mogą przystroić się
również w elementy własnego
pomysłu (np. chusteczki, szaliki
czy czapki) w kolorze przypisanym danej grupie. Pragniemy też
zachęcić do aktywnego włączenia
się w śpiewanie kolęd zarówno

Uwagi z kancelarii parafialnej
Do Pierwszej Komunii św.:
Warunki przyjęcia sakramentu:
- przedłożenie świadectwa chrztu,
- roczny cykl przygotowań w szkole – uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
- zdanie egzaminów dopuszczających u ks. Katechety,
- uczestniczenie w bezpośrednim przygotowaniu przed I Komunią,
- przystąpienie do pierwszej spowiedzi św.
Dzieci przystępują do I Komunii św. w swojej rodzinnej parafii czyli w miejscu faktycznego zamieszkania. W sprawach
przygotowania dzieci, intencji Mszy św., zakupu rekwizytów,
strojów, fotografa, sprzątania i dekoracji kościoła Rodzice powinni zgodnie współpracować z księdzem i pomiędzy sobą.
W naszym kościele I Komunia św. zwykle ma miejsce w drugą
niedzielę maja o godz. 9.15.
Zachęca się aby po I Komunii św. rodzice zadbali o rozwijanie
w dzieciach życia duchowego m. in. przez zachętę do odprawiania
I Piątków Miesiąca oraz ewentualny udział we wspólnocie
ministrantów lub wspólnocie oazowej.

Do Bierzmowania:
Warunki przyjęcia sakramentu:
- przedłożenie świadectwa chrztu,
- odbycie trzyletniego cyklu przygotowań w swojej (!) parafii,
- dopuszczenie przez ks. Dziekana w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Warto zwrócić uwagę na rozporządzenie Kurii Metropolitalnej
mówiące o tym, że każdy uczeń Gimnazjum, niezależnie od
tego do której szkoły uczęszcza przygotowanie do bierzmowania musi odbyć we własnej parafii!

Do rezerwacji daty chrztu św.:
- akt urodzenia dziecka,
- w czasie wizyty rodziców w kancelarii należy podać: dane
rodowe rodziców dziecka oraz dane rodziców chrzestnych!
(data urodzenia, miejsce zamieszkania).

Uwagi dla rodziców chrzestnych

!

Każdy kto ma pełnić zaszczytną funkcję rodzica chrzestnego poza
swoją parafią obowiązkowo musi posiadać i okazać przed chrztem
zaświadczenie, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem
z kościoła do którego uczęszcza na Mszę św. (niezależnie od
tego gdzie jest zameldowany). Jeżeli ktoś przebywa ponad pół
roku poza Polską, zaświadczenie może wystawić tylko i wyłącznie ksiądz proboszcz z parafii miejsca pobytu za granicą!!!
Wymuszanie takich zaświadczeń u innych księży lub w swej
rodzinnej parafii jest niegodziwe. Wybranie zaświadczenia
łączy się ze specjalnym instruktażem (konferencją), dlatego
zainteresowany może odebrać je tylko osobiście.
Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
dokończenie na str. 18 Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki Miesiąca.
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Polecamy w modlitwach

Niedziela 22 XII

w rocznicę ślubu:
26.12.82 -Andrzej i Małgorzata P.
26.12.82 - Stanisław i Elżbieta K.
26.12.83 - Sławomir i Beata Ł.
26.12.87 - Kazimierz i Bogumiła H.
26.12.93 - Wacław i Beata P.
26.12.95 - Maciej i Małgorzata M.
26.12.95 - Tomasz i Iwona K.
26.12.95 - Antoni i Monika S.
26.12.98 - Konrad i Elżbieta S.
26.12.01 - Mariusz i Joanna W.
26.12.05 - Dariusz i Ewa B.
27.12.97 - Dariusz i Dorota R.
28.12.96 - Janusz i Beata R.
28.12.02 - Janusz i Magdalena B.
28.12.02 - Piotr i Anna S.
29.12.01 - Tomasz i Jolanta P.
29.12.07 - Andrzej i Anna R.
29.12.12 - Arkadiusz i Agnieszka G.
29.12.12 - Rafał i Agnieszka N.
30.12.89 - Janusz i Alina O.
30.12.11 - Marek i Marta B.
31.12.83 - Andrzej i Irena P.
31.12.94 - Piotr i Bożena B.
31.12.97 - Zenon i Iwona B.
02.01.99 - Damian i Anna M.
02.01.00 - Jarosław i Marta D.
05.01.85 - Piotr i Anna M.
06.01.90 - Wojciech i Ewa R.
06.01.96 - Mariusz i Wioletta B.
06.01.01 - Waldemar i Monika K.

w rocznicę śmierci:
29.12.85 - Tomasz Kuźma

29.12.86 - Jadwiga Głowińska
31.12.87 - Karolina Chmielowicz
31.12.92 - Paulina Sikora
22.12.94 - Kamil Chwastarz
29.12.96 - Anna Pająk
23.12.98 - Genowefa Kaczmarska
24.12.98 - Józef Mielniczek
30.12.99 - Tadeusz Warsz
31.12.99 - Magdalena Mokrzyńska
31.12.99 - Małgorzata Kowal
27.12.00 - Stanisława Cena
28.12.00 - Zdzisław Jucha
27.12.02 - Stefania Fic
28.12.05 - Maria Mach
31.12.08 - Kazimierz Kaczmarek
25.12.10 - Antonina Korzeń
30.12.10 - Stefania Osiniak
25.12.12 - Zofia Florek
02.01.85 - Franciszek Bałuch
04.01.88 - Józefa Legeny
01.01.93 - Zofia Widłak
04.01.93 - Aniela Plęs
03.01.97 - Anna Jasińska
02.01.99 - Janina Krysiak
05.01.99 - Elżbieta Domagała
-Stefluk
05.01.99 - Mieczysław Zakrzacki
03.01.03 - Edward Oleksy
06.01.03 - Józef Kubiak
05.01.04 - Zygmunt Kowalski
05.01.05 - Maria Antosiewicz
04.01.06 - Bolesław Fiutowski
01.01.07 - Władysław Hudycz
01.01.08 - Zofia Jasińska

Niedziela 22 XII 13 GRUPA I
Boże Narodzenie 25 XII 13 GRUPA II
Czwartek 26 XII 13 r. GRUPA I
Nowy Rok 1 I 14 r. GRUPA I
Niedziela 5 I 14 r. GRUPA II
Święto Trzech Króli 6 I 14 GRUPA I

Ogłoszenia parafialne
dokończenie ze str. 17
w czasie drogi jak i na placu rynkowym. Finałem będą życzenia
i dzielenie się opłatkiem.
Uwaga
Pod dojściu do Bramy Krakowskiej nastąpi rozdzielenie Orszaków: kapele, królowie na
koniach, rycerze i kolorowe
dwórki oraz mundurowi w szyku czyli ci, którzy uczestniczą
w scenach jasełkowych zatrzymają się na ulicy Grodzkiej, a pozostali wierni uczestnicy przemarszu

7:00

++ Karolina, Józef, Tadeusz.

9:30

++ Władysław Niedzielski, Józefa,
Franciszek, Julian, Antoni Kiełt, za
zmarłych z Rodziny Jędrzejczak.

16:00

11:00

+ Genowefa Kaczmarska w 15
roczn. śmierci.

1) ++ Ks. Mariusz, Magdalena, Małgorzata w 14 roczn. śmierci.
2) O Boże błogosł. dla męża Jana
w roczn. urodzin.

24:00

12:15

Za parafian.

16:00

++ Regina, Czesław Wojnarowscy
w roczn. śmierci.

18:00

+ Stanisława Wysocka w 7 roczn.
śmierci.

wejdą na Rynek ul. Opolską – tak,
aby nie doszło do zablokowania
ulicy i wszyscy mogli znaleźć
się na nagłośnionym placu koło
Ratusza. Cieszymy się, że w tym
roku do Orszaku dołączyło się
miasto Pruchnik, a także Gminy:
Rokietnica, Laszki, Pawłosiów
i Chłopice. W przyszłości mamy
nadzieję cały powiat.
Liczymy, że wszyscy jarosławianie, ale też mieszkańcy powiatu
jarosławskiego chętnie włączą
się w Orszak Trzech Króli, który
niewątpliwie będzie w Jarosławiu
ważnym i pięknym wydarzeniem
historycznym.

6:30

1) + Iwona Jaworowska-Hernandez.
2) + Józefa.

18:00

++ Wiktoria, Bartłomiej.

Wtorek 24 XII

6:30

1) ++ Adam, Włodzimierz.
2) ++ Maria, Antoni, Aniela, Walenty.
3) + Stanisław Kruk.
4) O zdrowie, Boże błogosł. dla ks.
Prałata i wikariuszy parafii Chrystusa
Króla - int. od Róży św. Faustyny.

24:00

1) Za parafian.
2) + Halina Markowicz.
3) ++ Damian, Katarzyna, Jan,
Henryk.

8:00

++ Za zmarłych z Rodziny Szumigraj.

9:30

++ Kazimierz, Antoni Kamiński.

Środa 25 XII

w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu
2011

2012

2013

Sakrament Chrztu św.

26

24

34

Sakrament Małżeństwa

16

10

11

Pogrzeby

36

32

34

Dzieci do I. Komunii Św.

50

30

38

Bierzmowanie

39

43

42

9:30

++ Katarzyna, Walenty.

11:00

O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę MB
dla Krystyny z okazji 60 roczn. urodzin
- int. Rodziny.

12:15

+ Stanisław Prokuski.

16:00

++ Michał, Stanisława, Antoni.

18:00

++ Mieczysław, Antoni, Katarzyna,
Józef oraz za zmarłych Waręciaków.

7:00

1) + Stanisława Kaczmarek (począt.
greg.).
2) O błogosł. Boże i potrzebne łaski dla
kapłanów naszej parafii - int. od Bractwa Najświętszego Sakramentu.

18:00

++ Franciszek, Maria.

7:00

1) + Stanisława Kaczmarek (2).
2) Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o szczęśliwą operację.

18:00

1) ++ Cecylia i Kazimierz.
2) ++ Cecylia, Leon.

7:00

+ Stanisława Kaczmarek (3).

Czwartek 2 I

Piątek 3 I

Sobota 4 I

+ Zofia Florek w 1 roczn. śmierci int. Rodziny.

12:15

+ Wojciech Turoczy.

16:00

+ Arkadiusz Cielęcy - int. Rodziców.

8:00

+ Stanisława Kaczmarek (4).

Nie ma Mszy św.

9:30

+ Albin Bilik w 8 roczn. śmierci.

11:00

++ Ks. Mariusz, Małgorzata, Magdalena.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Władysław w 7 roczn. śmierci.

18:00

+ Mieczysław Zakrzacki w 14 roczn.
śmierci.

7:00

+ Józef Kubiak w 11 roczn. śmierci.

9:30

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł.
i opiekę MB dla Janiny i Floriana w 58
roczn. ślubu.

11:00

++ Stanisława w 5 roczn. śmierci,
Genowefa, Zdzisław, Stanisław.

8:00

+ Maria w 49 roczn. śmierci.

9:30

+ Zofia Trubas.

11:00

+ Bolesław Durski w 37 roczn.
śmierci.

12:15

W 18 roczn. urodzin Gabrieli o błogosł. Boże, opiekę MB w dorosłym
życiu - int. od Rodziców.

16:00

++ Anna, Piotr, Józefa, Jan.

18:00

Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosł. i opiekę MB dla Danuty
i Bolesława w 46 roczn. ślubu.

Piątek 27 XII
7:00

++ Anna, Piotr, Stanisław, Józefa
i Jan.

18:00

O błogosł. Boże dla księży rodaków
i sióstr zakonnych oraz z prośbą
o dalsze powołania kapłańskie
i zakonne.

Sobota 28 XII
7:00
18:00

1) Dziękczynna za przeżyty rok
z prośbą o Boże błogosł. i opiekę MB
na rok następny dla Róży św. Kingi.
2) Msza św. dziękczynna z prośbą
o błogosł. dla dzieci.

8:00

+ Regina Fryń w kolejną roczn.
śmierci.

Niedziela 29 XII

11:00

++ Bronisława, Władysław.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Józef, Stanisława i zmarli ich
Rodzice.

18:00

STATYSTYKA

+ Mieczysław Trędowicz.

11:00

9:30

Sakramenty święte w statystyce

Środa 1 I
8:00

Poniedziałek 23 XII

Czwartek 26 XII

Mateusz KIEŁT
s. Romana i Marii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Karolina Anna HUK
c. Adama i Doroty
zam. Szówsko

Niedziela 29 XII 13 GRUPA II

++ Dorota, Halina, Marian.

18:00

Zapowiedzi przedślubne

Zbiórka na tacę

Wtorek 31 XII

8:00

Poniedziałek 30 XII
7:00
18:00

Za cierpiące w czyśćcu dusze - int.
od Apostolstwa Pomocy Duszom
Czyśćcowym.

Podziękowanie

Dziękujemy firmie Remomłyn
za wykonanie czterech grilów
dla Helusza.

18:00
Niedziela 5 I

Poniedziałek 6 I

12:15

Nie ma Mszy św.

16:00

+ Maria w 14 roczn. śmierci.

18:00

+ Stanisława Kaczmarek (5).

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
07.12.2013 r. os. Kombatantów
bl. 2 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Łuc, Kryjomski, Stybel, Polkowska. Razem – 50 zł na środki
czystości i kwiaty.

09.12.2013 r. os. Kombatantów bl.
3 m. 1-25. Sprzątali i ofiara: Sęk,
Bogusz, Chrunik. Razem – 55 zł
na środki czystości i kwiaty.
14.12.2013 r. os. Kombatantów
bl. 4 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Wysocka, Zierkiewicz, Bednarska, Matusz. Razem – 60 zł na
środki czystości i kwiaty.
16.12.2013 r. ul. os. Kombatantów bl. 4 m. 16-25. Sprzątali
i ofiara: Gilarski + 1 osoba, Strus,
Kowal, Bartnik + 1 osoba, Cymbalista, Drewniak. Razem – 60 zł
na środki czystości i kwiaty.

Chrystus Królem

Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne i edukacyjne w świetlicy środowiskowej „U Kolpinga - razem, aktywnie i twórczo” oraz działania w Klubie Seniora „Jak mądrze i zdrowo się
starzeć” zostały dofinansowane ze środków Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz
Urzędu Miasta Jarosławia.

Św. Mikołaj
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14 grudnia 2013
Eliminacje w Katolickim Centrum Kultury

Jury w składzie: ks. dr Tadeusz Bratkowski, mgr Jadwiga
Nowosiad, mgr Piotr Polański zakwalifikowało do finału
Festiwalu w Będzinie następujących wykonawców: Zespół
Folklorystyczny „Folk-Band” z Łętowni, Weronika Strzempa z Ulanowa, Sylwia Kość z Przemyśla.

Projekt
nowej szopki
do naszego kościoła

Środkowa scena czyli postacie Świętej Rodziny będą wykonane jako rzeźba w drzewie lipowym, a dwie sceny (po obu stronach) będą
w postaci płaskorzeźby. Figury będą miały wysokość ok. 130 cm. Rzeźbiarz Klaudiusz Nowak obiecał, że ukończy dzieło na następne
święta Bożego Narodzenia. Cała szopka będzie kosztowała ok. 35 tys. zł.

Zapraszamy na

Chrystus Królem

PIKNIK
c h a r y t a t y w n y

Superatrakcja

GALA
ŚLĄSKA
Helusz 31 maja 2014 godz. 10.00
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Międzynarodowy Turniej Judo w Jarosławiu

W dniu 7.XII.2013 PKS Kolping-Jarosław był gospodarzem X-go Jubileuszowego Międzynarodowego Turnieju Judo. Do gościnnej
hali sportowej PWSTE w Jarosławiu zjechało 150 zawodników z Polski i zagranicy (11 klubów). Zawodnicy PKS Kolping-Jarosław
zwyciężyli w klasyfikacji dziewcząt. W klasyfikacji medalowej wśród chłopców zwyciężyli zawodnicy z Millienium Rzeszów, na drugim
miejscu uplasowali się nasi zawodnicy z Kolpinga. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Millenium Rzeszów, II m. – Kolping-Jarosław,
III m. - AJ Rzeszów, IV m. – IC Bardejów, V m. - MOSiR Jasło, VI m. - MSK Vranov, VII m. - Ippon Lwów, VIII m. - MKS Jasło, IX
m. – UKS 15 Krosno, X m. - NIKA LWÓW, XI m. – Presov.
Nasi zawodnicy po raz kolejny spisali się wspaniale, dając przykład woli walki i hartu ducha. Turniej został zorganizowany dzięki
wsparciu sponsorów: parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu, Burmistrzowi Miasta Jarosławia, PWSTE w Jarosławiu, Wójtowi Gminy
Jarosław, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, firmie „Jares” – K. Czajki i wielu innym, którym chciałbym serdecznie podziękować.
Dzięki ich pomocy, oraz i bezinteresownej pracy rodziców zawodników PKS Kolping-Jarosław, do wszystkich zawodników oraz dzieci,
które dopingowały swoje rodzeństwo przybył Św. Mikołaj ze wspaniałymi prezentami. Na koniec Turnieju medale wręczali: Zastępca
Burmistrza Miasta Jarosławia Bogdan Wołoszyn, Prorektor PWSTE Krzysztof Rejman oraz Zastępca Kuratora p. Antoni Wydro.
Ks. Stanisław Dyndał

Pierwsze miejsce w tabeli Superligi Tenisa Stołowego
PKS Kolping Frac Jarosław

Chrystus Królem
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