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Radosnych - obfitych szczęściem
Świąt Bożego Narodzenia
życzą BLIŹNIACZKI

Chrystus Królem

Uroczystość Zakończenia Peregrynacji Krzyża i Relikwii
bł. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej
Jarosław 9 grudnia 2012 r. Parafia Chrystusa Króla
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Uroczystościom przewodniczyli: Abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce, Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski, Abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, Abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski, Bp Kazimierz Górny
Biskup Rzeszowski, Bp Marian Rojek Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Bp Adam Szal Biskup Pomocniczy Przemyski.

Chrystus Królem
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Krzyż moim znakiem
8 grudnia 2012 Papieski
Krzyż przybył do Parafii
Chrystusa Króla w Jarosławiu. Długo oczekiwany
został przyjęty przez parafian z dużym wzruszeniem.
Samochód z Krzyżem był
pilotowany przez Policję
i Straż Pożarną. Strażacy też
wnosili go na ramionach do
świątyni, a ks. prałat Andrzej
Surowiec trzykrotnie uroczystości witał wg specjalnego
rytuału. Z dużym przejęciem
słowa powitań wypowiadały
dzieci, młodzież i dorośli.
Głównym celebransem Mszy
św. był rekolekcjonista ks. dr
Andrzej Skiba.
Po Mszy św. wierni bardzo
tłumnie ucałowali relikwie
bł. Jana Pawła II i mieli dużo
czasu na osobistą adorację

Krzyża. Natomiast w godzinie Apelu Jasnogórskiego
pięknym koncertem oddano
cześć zarówno Matce Bożej
Niepokalanie Poczętej jak
i osobie Chrystusa w symbolu
krzyża – najważniejszego znaku naszej wiary.
Piękne występy słynnego barytona Andrzeja Batora jak
i nastrojowe utwory zespołu
Lumen długo pozostaną w naszej pamięci. Następnego dnia
po uroczystej celebrze zespół
Lumen z lwowskim chórem
Echo i tamtejszymi muzykami
pięknym wykonaniem pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”
uroczyście zamknęli dwudniowe uroczystości zakończenia
peregrynacji Krzyża i Relikwii
bł. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej.

Znak ufnej miłości Papieża do
Chrystusa
W archidiecezji przemyskiej
zakończyła się peregrynacja
wielkopiątkowego krzyża,
który bł. Jan Paweł II trzymał
w ramionach podczas swojej
ostatniej Drogi Krzyżowej
w 2005 r. oraz jego relikwii.
Ostatnim etapem tej peregrynacji była parafia pw. Chrystu- – Czujemy, że ten krzyż jest
naszym krzyżem. Kochamy go
sa Króla w Jarosławiu.
bardziej, bo stał się dla nas reOd 16 października 2011 r. do likwią bł. Jana Pawła II. Ta re9 grudnia br. krzyż oraz reli- likwia dodatkowo mówi nam,
kwie Jana Pawła II nawiedziły czym był krzyż dla Papieża.
wszystkie dekanaty, łącznie Kiedy czcimy tę relikwię, to
382 parafie archidiecezji prze- udziela się mam wiara i miłość, jaką do ukrzyżowanego
myskiej.
Jezusa ukrzyżowanego miał
Liturgii w kościele pw. Chry- Jan Paweł – akcentował ks.
stusa Króla w Jarosławiu koń- abp Migliore.
czącej nawiedzenie krzyża
papieskiego w archidiecezji Zachęcając wiernych do moprzemyskiej przewodniczył dlitwy za pośrednictwem bł.
nuncjusz apostolski w Polsce Jana Pawła II, podkreślił, że
ks. abp Celestino Migliore. On jego relikwie przypominają,
też wygłosił homilię, w której że mamy u tronu Bożego oręprzypominając sens relikwii downika, który dzielił nasze
czczonych w Kościele od wie- słabości i zna dobrze nasze
ków, zachęcał do trwania przy ludzkie ograniczenia, bo sam
Krzyżu Chrystusowym, tak jak ich doświadczał, a teraz, kiedy
do końca z czułością dzierżył jest blisko Boga, może do nas
go w swoich dłoniach odcho- wyciągnąć pomocną dłoń.
dzący z tego świata Papież.
Nuncjusz apostolski podkreślił,
Zaznaczył, że ten prosty krzyż że szczególnie w dzisiejszych
jest przez ludzi bardziej ko- czasach, aby z sensem realichany niż inne krzyże choćby zować życiowe powołanie,
dzieła największych artystów. człowiek potrzebuje wzorców

oraz skutecznych i pewnych
przewodników. Takim przewodnikiem był Ojciec Święty
Jan Paweł II. – Oto prawdziwy
powód, dlaczego tak chętnie
wracamy do postaci Jana Pawła i prosimy go o wstawiennictwo – mówił ks. abp Migliore.
Jednocześnie wskazał, że same
relikwie nie rozwiążą problemów, ale rzucają na nie światło
Boże i pozwalają człowiekowi
zmierzyć się z wyzwaniami.
– W tej naszej drodze towarzyszy nam Jan Paweł II. Wszyscy
widzieliśmy, jak on każdego
dnia mówił swoje „Tak” Bogu.
Niech on nam pomaga, abyśmy nie ograniczali się jedynie
do pielgrzymowania do jego
relikwii, ale abyśmy każdego
dnia korygowali ścieżki naszego chrześcijańskiego życia,
mówiąc Bogu nasze „Tak” –
zachęcał nuncjusz apostolski
w Polsce.
Obok ks. abp. Migliore wokół
ołtarza pańskiego zgromadzili
się: ks. abp Józef Michalik
- metropolita przemyski, ks.
abp Mieczysław Mokrzycki metropolita lwowski, ks. abp
Wacław Depo - metropolita
częstochowski, ks. bp Kazimierz Górny – ordynariusz
rzeszowski, ks. bp Marian
Rojek - biskup zamojskolubaczowski, ks. bp Adam
Szal z Przemyśla oraz kapłani
i licznie przybyli wierni.
Podczas uroczystości w Jarosławiu ks. abp Michalik dokonał aktu zawierzenia archidiecezji przemyskiej Miłosierdziu
Bożemu, podziękował też za
duchowe owoce peregrynacji wielkopiątkowego krzyża
i relikwii bł. Jana Pawła
II. Jak podkreślił, program
nawiedzenia był związany
z pragnieniem wskazania na
Chrystusa ukrzyżowanego,
który dla chrześcijan jest źródłem zwycięskiej wiary, wiary
umocnionej ofiarną miłością
aż po śmierć Zbawiciela.
– Dobrze przeżyć spotkanie
z Krzyżem Chrystusa to zanurzyć się w Boże Miłosierdzie,
to ożywić nadzieję zbawienia –
mówił ks. abp Michalik, wskazując, że ten rok duszpasterski,
rok nawiedzenia, był kolejnym
czasem pokornej modlitwy

i odkrywania, jak trudna
i ważna jest troska o zabawienie każdego człowieka i jak
wielki trud wiąże się z zachowaniem wiary i umocnieniem
jej w ludzkich sercach.
– Dzisiaj pod ten krzyż przynosimy dar naszej szczerej
modlitwy, naszych czuwań,
nawróceń, które znane są Bogu
i uwolnionym od ciężaru win
ludziom – zaznaczył. Wskazał,
że tym, który po kres życia
dawał świadectwo wierności
Ewangelii i z Krzyża Chrystusowego czerpał mądrość
i siłę do wypełniania swej
odpowiedzialnej misji, był bł.
Jan Paweł II. – Nasz bł. Papież pokazuje wszystkim, że
także dziś wierność Krzyżowi
jest możliwa, że możliwa jest
świętość, co więcej, że także
w naszych czasach potrzebna
jest świętość. (…) Tak liczna
obecność biskupów świadczy
o tym, jak ważnym wydarzeniem jest modlitwa z bł. Janem
Pawłem II wokół krzyża – zachęcał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Swoją refleksją na temat Jana
Pawła II z wiernymi podzielił
się metropolita lwowski ks.
abp Mieczysław Mokrzycki.
Przypomniał historię krzyża
papieskiego, który jako dar
pielgrzymów z Bieszczad dla
Jana Pawła II najpierw trafił
do mieszkania papieskiego sekretarza, a podczas pamiętnej
Drogi Krzyżowej w 2005 r. do
rąk bł. Jana Pawła II, stając się
po jego śmierci obiektem kultu, a zarazem wspomnieniem
Papieża Polaka. Podkreślił,
że krzyż odwiedził już kraje
skandynawskie, był także na
placu Józefa Piłsudskiego
w Warszawie. – Ufam, że
Ojciec Święty, który ukochał
podkarpacką ziemię, będzie
dalej z wami, że jego błogosławieństwo będzie wam stale
towarzyszyć – zaznaczył ks.
abp Mokrzycki.
Po peregrynacji w archidiecezji przemyskiej kolejną diecezją, którą odwiedzi krzyż
papieski, będzie archidiecezja
wrocławska.
Mariusz Kamieniecki

Nasz Dziennik
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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!

Życzenia na Boże Narodzenie
Po raz kolejny rodzi się Bóg.
Po raz kolejny zapala się Światłość.
A wszystko po to, abyśmy chociaż na kilka dni stali się lepsi.
Obyśmy nie posnęli.
Obyśmy nie przegapili tego wydarzenia.
Obyśmy umieli wznieść się ponad biel opłatka,
ponad zapach choinki i nastrój wigilijnej wieczerzy.
Obyśmy nie zatrzymali się na tradycyjnych potrawach ani nawet na samych sobie.
Dlatego życzę tego, co najbardziej istotne:
- miłości,
bo tylko ona potrafi uszczęśliwić człowieka;
- pokoju, którego tak brakuje w naszych sercach;
- wiary,
bo tylko ona potrafi przenosić góry, potrafi wierzyć w niemożliwe.
Obyśmy umieli zobaczyć to, co dzieje się poza kolorowymi dekoracjami.
Pozwólmy Mu rozjaśnić naszą ciemność! Niechaj On wskrzesi naszą nadzieję i nauczy nas miłości,
aby świat na nowo stał się rajem.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy ks. Andrzej Surowiec - archiprezbiter jarosławski

Chrystus Królem

Porządek kolędy 2012/2013
W dni powszednie od 15.30 – 21.00,
w soboty od 9.30 – 21.00
28 XII (piątek)
1. os. Niepodległości bl. 1		
2. os. Niepodległości bl. 2		
3. os. Niepodległości bl. 3		
		
29 XII (sobota)
1. ul. Basztowa, ul. Na Skarpie,
ul. Stojałowskiego		
2. ul. Spółdzielcza, ul. Żołnierska,
ul. Głęboka			
3. ul. Słoneczna, ul. Boczna Słonecznej, ul. Przyklasztorna		

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.

2 I (środa)
1. ul. Morawska 1B
2. ul. Morawska 1E
3. ul. Morawska 3		
3 I (czwartek)
1. Jarosław ul. 3-go Maja od 51 do
87 (numery nieparzyste), Munina
ul. Wodna
2. Munina ul. Dziewiarska
3. Jarosław ul. Dziewiarska
4. ul. 3 Maja 80A (blok wojskowy)
5 I (sobota)
1. Jarosław ul. 3 Maja od 51 do
124 (numery parzyste)
2. Munina ul. Południowa		
3. Munina: ul. Włókiennicza,
ul. 3 Maja; Jarosław ul. Włókiennicza

3. os. Kombatantów bl. 11 m. 81- 18 I (piątek)
1. os. Słoneczne bl. 2 m. 1-23
88, bl. 12
2. os. Słoneczne bl. 2 m. 24-45
3. os. 1000-lecia bl. 2
14 I (poniedziałek)
1. os. 1000-lecia bl. 1, bl. 7 m.
19 I (sobota)
1-9		
2. os. 1000-lecie bl. 3, bl. 7 m. 1. os. Słoneczne bl. 3 m. 1-31
2. os. Słoneczne bl. 3 m. 32-63
10-18
3. os. Słoneczne bl. 3 m. 64-95
15 I (wtorek)
1. os. Kombatantów bl. 19 m. 21 I (poniedziałek)
1. os. Słoneczne bl. 4 m. 1-25
1-25
2. os. Kombatantów bl. 19 m. 2. os. Słoneczne bl. 4 m. 26-50
26-50
3. os. Kombatantów bl. 19 m. 22 I (wtorek)
1. os. Słoneczne bl. 4 m. 51-75
51-79
2. os. Słoneczne bl. 4 m. 76-96
16 I (środa)
23 I (środa)
1. os. 1000-lecia bl. 4
1. os. Słoneczne bl. 5 m. 1-25
2. os. 1000-lecia bl. 5
2. os. Słoneczne bl. 5 m. 26-45,
3. os. 1000-lecia bl. 12		
bl. 9 m. 26-32
3. os. Słoneczne bl. 9 m. 1-25
17 I (czwartek)
1. os. 1000-lecia bl. 8, bl. 11 m.
24 I (czwartek)
1-6
2. os. 1000-lecia bl. 9, bl. 11 m. 1. os. Słoneczne 1 m 1-23
2. os. Słoneczne 1 m 24-47
7-13
3. os. 1000-lecia bl. 10, bl. 11 m. 3. os. Słoneczne 1 m 47-70
14-19

Poświęcenia

7 I (poniedziałek)
1. os. Kombatantów bl. 1		
2. os. Kombatantów bl. 2		
3. os. Kombatantów bl. 3		

Przebieg kolędy:

8 I (wtorek)
1. os. Kombatantów bl. 4		
- Wypada wyjść po księdza lub 2. os. Kombatantów bl. 5		
poprosić sąsiada o przyprowadze- 3. os. Kombatantów bl. 6		
nie go do naszego domu.
- Wyłączamy telewizor i radio.
9 I (środa)
- Na chrześcijańskie pozdrowienie 1. os. Kombatantów bl. 7		
„Niech będzie pochwalony Jezus 2. os. Kombatantów bl. 7a,
Chrystus” odpowiadamy:
ul. Gembarowicza 			
„Na wieki wieków. Amen.”
3. os. Kombatantów bl. 8		
- Przedmioty religijne, które
chcemy poświęcić, kładziemy 10 I (czwartek)
na stole.
1. os. Kombatantów bl. 9		
- Wszyscy bierzemy udział we 2. os. Kombatantów bl. 10 m.
wspólnej modlitwie. Gdy ksiądz 1-24
kropi nas woda święconą, czyni- 3. Oś. Kombatantów 10 m. 25-49
my znak krzyża.
- Głównym powodem wizyty 11 I (piątek)
duszpasterskiej jest chęć pozna- 1. os. Kombatantów bl. 13 m.
nia parafian, ich problemów oraz 1-29
ich opinii na temat funkcjonowa- 2. os. Kombatantów bl. 13 m. 30nia parafii, dlatego bardzo ważną 36, os. Kombatantów bl. 17
rzeczą w trakcie kolędy jest szcze- 3. os. Kombatantów bl. 14
rość w rozmowie z kapłanem.
- Jeśli chcemy zaproponować 12 I (sobota)
poczęstunek, czynimy to na po- 1. os. Kombatantów bl. 11 m.
czątku kolędy.
1-40
- Po zakończeniu kolędy odpro- 2. os. Kombatantów bl. 11 m.
wadzamy księdza do sąsiada.
41-80

Ks. prałat Andrzej Surowiec archiprezbiter jarosławski 19 grudnia
poświecił obwodnicę jarosławską. Ruch został puszczony 18 grudnia
o godz. 18.45.
Obwodnica naszego miasta ma
11,3 km. Jej budowa kosztowała
431,5 mln złotych, została dofinansowana z funduszy unijnych
kwotą 178 mln złotych. Głównym
wykonawcą była firma Eurovia.

W poniedziałek, 3 grudnia nastąpiło poświęcenie przez ks. prałata
Andrzeja Surowca archiprezbitera jarosławskiego „drogi granicznej”
pomiędzy ul. Morawską i Pruchnicką. Ta realizowana przez powiat
jarosławski inwestycja ma znacznie poprawić sytuację na drogach
w mieście – liczy ponad 7 km, a kosztowała ok. 13 mln zł.

11

12

Chrystus Królem

Dyżury
do sprzątania
kościoła
Data

Blok /ulica

os. Kombatantów
24 XII 12
2
24 XII 12
3
27 XII 12
4
29 XII 12
4
31 XII 12
5
5 I 13
5
7 I 13
6
12 I 13
6
14 I 13
7
19 I 13
7
21 I 13
7a
26 I 13
7a
28 I 13
8
2 II 13
8
4 II 13
9
9 II 13
9
11 II 13
10
16 II 13
10
18 II 13
10
23 II 13
10
25 II 13
11
2 III 13
11
4 III 13
11
9 III 13
11
11 III 13
11
16 III 13
11
18 III 13
12
23 III 13
12
25 III 13
13
27 III 13
13
30 III 13
14
2 IV 13
14
6 IV 13
17
8 IV 13
19
13 IV 13
19
15 IV 13
19
20 IV 13
19
22 IV 13
19
os. Niepodległości
27 IV 13
1
29 IV 13
1
4 V 13
2
6 V 13
2
11 V 13
3
13 V 13
3
os. Słoneczne
18 V 13
1
20 V 13
1
25 V 13
1
27 V 13
1
1 VI 13
1
3 VI 13
1

Mieszk.
16 - 25
1 - 25
1 - 15
16 - 25
1 - 15
16 - 25
1 - 15
16 - 25
1 - 15
16 - 25
1 - 10
11 - 20
1 - 15
16 - 25
1 - 15
16 - 25
1 - 12
13 - 24
25 - 36
37 - 51
1 - 15
16 - 30
31 - 45
46 - 60
61 - 75
76 - 88
1 - 14
15 - 28
1 - 16
17 - 38
1 - 15
16 - 30
1 - 21
1 - 17
18 - 32
33 - 47
48 - 62
63 - 79

1 - 16
17 - 32
1 - 12
13 - 24
1 - 12
13 - 24
1 - 10
11 - 25
26 - 35
36 - 50
51 - 60
61 - 70

LITURGIA
Data
8 VI 13
10 VI 13
15 VI 13
17 VI 13
22 VI 13
24 VI 13
29 VI 13
1 VII 13
6 VII 13
8 VII 13
13 VII 13
15 VII 13
20 VII 13
22 VII 13
27 VII 13
29 VII 13
3 VIII 13
5 VIII 13
10 VIII 13
12 VIII 13
17 VIII 13
19 VIII 13
24 VIII 13
26 VIII 13
31 VIII 13
2 IX 13
7 IX 13
9 IX 13
14 IX 13
16 IX 13
21 IX 13
23 IX 13
28 IX 13
30 IX 13
5 X 13
7 X 13
12 X 13
14 X 13
19 X 13
21 X 13
26 X 13
28 X 13
2 XI 13
4 XI 13
9 XI 13
12 XI 13
16 XI 13

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.

23 grudnia 2012 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,

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

I CZYTANIE: Mi 5,1-4a

Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

II CZYTANIE: Hbr 10,5-10

Chrystus przychodzi spełnić wolę
Ojca

EWANGELIA: Łk 1,39-45

Maryja jest Matką oczekiwanego
Mesjasza

25 grudnia 2012 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 2012 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

30 grudnia 2012 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: Łk 2,41-52

Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

1 stycznia 2013 r.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

I CZYTANIE: Lb 6,22-27
Błogosławieństwo Boże

II CZYTANIE: Ga 4,4-7

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

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

18 XI 13

Munina 93-122
Południowa
124-160
23 XI 13 Munina Południowa
os. Kombatantów
1-9
25 XI 13 Kombatantów 1
30 XI 13 Kombatantów 1 10-19
2 XII 13 Kombatantów 2 1-15
7 XII 13 Kombatantów 2 16-25
9 XII 13
3
1 - 25
14 XII 13
4
1 - 15
16 XII 13
4
16 - 25
21 XII 13
5
1 - 15

6 stycznia 2013 r.
Objawienie Pańskie

I CZYTANIE: Iz 60,1-6

Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

II CZYTANIE: Ef 3,2-3a.5-6

Poganie są uczestnikami zbawienia

EWANGELIA: Mt 2,1-12

Pokłon Mędrców ze Wschodu

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 + Zespół muzyczny
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
1 8 . R ó ż a V I ś w. F a u s t y n y 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 p. Osuch
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”

Chrystus Królem
6 stycznia 2013

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

Wszyscy bierzemy udział
w Orszaku Trzech Króli
- możemy przyozdobić się w czerwone rykwizyty np. chusteczki
Serdecznie zapraszamy !
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.
Gośćmi Honorowymi będą:
Metropolita Przemyski abp
Józef Michalik i Bp Adam
Szal.
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.
Przemarsz królów i ich orszaków 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, a prowadzeni
będą przez gwiazdora, regionalne kapele i kolędników
– rycerze kolorowo przebrani
poniosą sztandary i lance. Dołączą wszyscy chętni.
Najwcześniej na Rynku znajdzie
się Orszak Świętej Rodziny
i Pastuszków ze zwierzątkami,
który wyruszy z Kolegiaty
i wypełni życiem stajenkę

umiejscowioną na dużej scenie
pośrodku Rynku Miasta. Do
tego orszaku dołączą również
pastuszkowie z kościoła św.
Teresy. W tym roku pastuszkowie będą szli tylko z tych
dwóch kościołów.

12.30 Scena 3. Kolęda „Anioł Sprawy organizacyjne
Pasterzom mówił” (3 min)
Do orszaku zostały włączone
- przejście 20 kroków do wszystkie szkoły podstawoprzodu – zaczynając od rogu we, gimnazjalne, średnie oraz
wspólnoty przy parafiach.
Rynku
Dzieci szkolne pełnią funkcje pasterzy, wojowników,
pasterek i dwórek. Młodzież
gimnazjalna niesie gwiazdy, sztandary, proporce oraz
w roli rycerzy starszych towarzyszy królowi. Młodzież
szkół średnich i studenci jako
Służba Królewska odpowiada
za porządek (zachowanie) na
Rynku, a także rozdaje korony,
gwiazdki dobrych uczynków
i opłatki wszystkim uczestnikom Orszaku na jarosławskim
Rynku. Natomiast rolą nauczy- Anioł ze sceny śpiewa drugą cieli jest pomoc w motywowaniu uczniów do uczestniczwrotkę „Mędrcy świata”
twa, robienie list uczestników
12.46 Scena 6. Diabły kuszą i przypilnowaniu uczniów
do zostania w miejscu i sko- w czasie trwania imprezy.
rzystania z przyjemności, które
oferują (róg trawnika przed Kolejność szyku w Orszakach
będzie następująca:
Ratuszem)

12.34 Scena 4. Anioł Boży
Poszczególni królowie z or- zachęca do wytrwałości
szakami wyruszają z trzech w marszu i przestrzega przed
kościołów:
trudnościami. (scena przed
Halą Targową)
• Kościół Chrystusa Króla
– ORSZAK EUROPEJSKI - Anioł ze sceny głównej
– Król Kacper (kolor czer- intonuje „Mędrcy świata”
wony)
– pochód rusza (1 zwrotka –
1 min 15 sek)
• Kościół O. Dominikanów
– ORSZAK AFRYKAŃSKI 12. 37 Scena 5. Wizyta Trzech
– Król Baltazar (kolor nie- Króli u Heroda; (przed Kamiebieski)
nicą Orsettich) – dialogi
• Kościół Miłosierdzia Bożego
– ORSZAK AZJATYCKI –
Król Melchior (kolor zielony)
W czasie przemarszu przez
miasto Orszaki śpiewają kolędy.

Program OTK w Jarosławiu
- Anioł ze sceny śpiewa III
zwrotkę „Mędrcy świata”
Scena 1. Zebranie pasterzy,
rycerzy i królów przy wyzna- 1 2 . 5 1 S c e n a 7 . P o k ł o n
czonych kościołach, Anioł w Stajence – królów, dzieci
Pański o godzinie 12:00; Wy- z Orszaków, Vipów, poszczemarsz – z czterech kościołów. gólnych stanów
Celem marszu jest dojście na
punkt zborny czyli na Rynek. - powitania
W tym miejscu włączają się
Biskupi
stoją na czele Orsza- - hołd Trzech Króli, dzieci;
Monika iCzarny
ku (władze Miasta i Powiatu przemówienia - życzenia Abpa
oraz przedstawiciele różnych Józefa Michalika i Burmistrza
stanów i zawodów idą z Or- Jarosławia
szakiem Europejskim).
13.15 Scena 8. Dzielenie się
Scena 2. Zebrani wcześniej na opłatkami i sercem ze wszystRynku uczestniczą w Orsza- kimi obecnymi na placu – jako
ku Pastuszków z Kolegiaty. owoc spotkania z Jezusem.
Zanim przyjdą królowie trwa (Opłatki rozdaje – młodzież
hołd pastuszków – teksty prze- szkolna i jednocześnie zbiera
platane są kolędami Aniołów. gwiazdki, które w workach
foliowych podają do przodu).
Ok. 12.30 - Po dotarciu orszaków na ul. Grodzką, Vipów 13.30 Scena 9. Wspólne koi wiernych z całego Miasta lędowanie
rozpoczną się sceny jasełkowe
nagłośnione na cały Rynek

1. Gwiazda.
2. Kapela.
3. Sztandary królewskie.
4. Damy dworu.
5. Rycerze mniejsi z proporcami.
6. Sztandary Orszaku.
7. Młodzież gimnazjalna
w szalikach.
8. Służby mundurowe (tylko
w Orszaku Europejskim).
9. Koń, giermek i król - z boku
rycerze starsi
10. Rycerze starsi chroniący
dostęp do króla za koniem.
11. Wszyscy wierni (małe
dzieci i osoby dorosłe).
Radośni i wzbogaceni wewnętrznie uczestnicy Orszaku
Trzech Króli zaniosą Dobrą
Nowinę do swoich domów
wierząc, że w ten sposób świat
ma szansę stawać się bardziej ludzki, bardziej wrażliwy, niosący w sobie obraz
i podobieństwo Stwórcy.
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Chrystus Królem

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XLVI Światowy Dzień
Pokoju 1 stycznia 2012 /fragmenty/
…Faktycznie w naszych czasach, które cechuje globalizacja, i jej pozytywne i negatywne aspekty, jak również wciąż
trwające krwawe konflikty
i zagrożenie wojny, konieczne jest odnowione i zgodne
zaangażowanie w dążenie do
wspólnego dobra, do rozwoju wszystkich ludzi i całego
człowieka.
Niepokoją zarzewia napięć
i konfliktów, spowodowanych
przez rosnące nierówności
między bogatymi a biednymi,
dominację mentalności egoistycznej i indywidualistycznej, wyrażającej się również
w pozbawionych reguł kapitalizmie finansowym. Oprócz
różnych form terroryzmu
i przestępczości międzynarodowej niebezpieczne dla
pokoju są te formy fundamentalizmu i fanatyzmu, które
wypaczają prawdziwą naturę
religii, powołanej do sprzyjania jedności i pojednaniu
między ludźmi.
A jednak, wiele dzieł pokoju,
w które bogaty jest świat,
świadczy o wrodzonym powołaniu ludzkości do pokoju…
…Zaprowadzenie pokoju jest
uzależnione głównie od uznania, że w Bogu jesteśmy jedną
rodziną ludzką.
…4. Drogą do osiągnięcia
wspólnego dobra i pokoju
jest przede wszystkim poszanowanie ludzkiego życia, pojmowanego w jego
różnorodnych aspektach, od
poczęcia, poprzez rozwój,
aż do naturalnego kresu. Tak
więc prawdziwie czynią pokój ci, którzy kochają życie,
bronią go i je promują we
wszystkich jego wymiarach:
osobistym, wspólnotowym
i transcendentnym. Życie

w pełni jest szczytem pokoju.
Ten, kto pragnie pokoju nie
może tolerować zamachów
na życie i zbrodni przeciwko
życiu…
…Z tego względu ważnym
wkładem na rzecz pokoju jest
także respektowanie przez normy prawne i wymiar sprawiedliwości prawa do korzystania
z zasady sprzeciwu sumienia
w odniesieniu do ustaw i decyzji rządowych, które zagrażają
godności człowieka, takich jak
aborcja i eutanazja…
…5. W wielu kręgach uważa się, że potrzebujemy dzisiaj nowego modelu rozwoju,
a także nowego spojrzenia
na gospodarkę. Zarówno
rozwój integralny, solidarny
i zrównoważony jak i dobro
wspólne wymagają właściwej
skali dóbr-wartości, które
można uporządkować mając
Boga, jako ostateczne odniesienie. Nie wystarczy mieć
do dyspozycji wielu środków
i wielu możliwości wyboru,
choćby cennych. Zarówno
z wielu dóbr służących rozwojowi jak i możliwości wyboru należy korzystać zgodnie
z perspektywą dobrego życia, prawego postępowania,
uznającego prymat wymiaru
duchowego i odwołania się
do realizacji dobra wspólnego.
W przeciwnym razie tracą one
swą słuszną wartość, prowadząc do powstania nowych
bożków…
BENEDICTUS PP XVI

Zachowujcie niedzielę, a niedziela zachowa waszą rodzinę
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę
Świętej Rodziny 30 XII 2012 r. /fragment/
… W k o n t e k ś c i e w i a r y, pragniemy rozważyć prawdę
w niedzielę Świętej Rodzi- o świętowaniu niedzieli. Chrzeny Jezusa, Maryi i Józefa, ścijańskie przeżywanie Dnia

Pańskiego wykracza bowiem
poza regularne uczestnictwo
w niedzielnej Eucharystii czy
powstrzymanie się od pracy.
Choć niektórzy ostatnie dni
tygodnia – wraz z niedzielą
– nazywają weekendem, traktując je jako czas odpoczynku
i rozrywki, czas tylko dla
siebie czy załatwiania spraw,
których nie udało się zrealizować w tygodniu, to jednak,
gdy patrzy się oczyma wiary,
między niedzielą a dniami
wolnymi jest ogromna i zasadnicza różnica. Błogosławiony
Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini ukazał całe

bogactwo tego dnia, przypominając, że niedziela jest dniem
świętowania dzieła Stwórcy
i udziałem w Jego radosnym
odpoczynku. Niedziela to także dzień zmartwychwstałego
Pana i daru Ducha Świętego,
to dzień nowego stworzenia
i zapowiedź wieczności. To
dzień Kościoła, gromadzącego
się w braterskiej wspólnocie
na Eucharystii – uczcie Słowa
i Ciała eucharystycznego. Tak
rozumiana niedziela staje się
niejako „duszą” wszystkich
dni, nadaje sens całemu naszemu życiu (por. Dies Domini
12)…

Komunikat Przewodniczącego
Komisji Episkopatu Polski ds.
Misji na Dzień Pomocy Misjom

Umiłowani w Chrystusie Panu,
Bracia i Siostry!
Dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego ukazuje nam
prawdę o objawieniu się Boga
całemu światu. Kościół raduje
się, gdyż wszystkim narodom
ukazała się „światłość prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka” (J 1,9). W Roku
Wiary, Uroczystość ta uświadamia nam jeszcze bardziej, że
Jezusa Chrystusa Zbawiciela
świata należy szukać z wiarą,
jak to uczynili Trzej Mędrcy
ze Wschodu.
Dzisiejsza Uroczystość pomaga nam zrozumieć głęboki sens
powszechnej misji Kościoła,
jaką jest zbawienie wszystkich ludzi. Uświadamia nam
również odpowiedzialność
za misyjne dzieło Kościoła
i wspomaganie tych, którzy
niosą orędzie Chrystusa aż
po krańce świata. Naszym
zadaniem jest spłacać dług

wdzięczności za skarb naszej
wiary poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień oraz ofiary
materialne, wspierające dzieła
misyjne polskich misjonarzy
i misjonarek. Do tego wsparcia
zachęcam was słowami Benedykta XVI: „nie możemy być
spokojni, jeśli pomyślimy, że
po dwóch tysiącach lat wciąż
są narody, które nie znają
Chrystusa i nie słyszały jeszcze Jego orędzia zbawienia „.
W naszej ojczyźnie, zgodnie z zaleceniem Konferencji
Episkopatu Polski ofiary dziś
zebrane na tacę we wszystkich
kościołach przeznaczone są na
Krajowy Fundusz Misyjny,
któremu patronuje Komisja
Episkopatu Polski ds. Misji. Jej głównym zadaniem
jest opieka nad misjonarzami
i misjonarkami, którzy w liczbie 2170 pracują w 98 krajach
świata. Ważnym zadaniem Komisji jest także przygotowanie
do przyszłych zadań ewangelizacyjnych kapłanów, sióstr
i braci oraz osób świeckich
w Centrum Formacji Misyjnej
w Warszawie. W tym roku
formacyjnym przygotowuje
się 29 osób.
W imieniu misjonarzy i misjonarek głoszących Ewangelię aż
po krańce ziemi oraz tych, którzy przygotowują się do pracy
misyjnej składam serdeczne
Bóg zapłać za Wasz dzisiejszy
dar serca.
+ Jerzy Mazur SVD

Chrystus Królem

Czy wiesz co nosisz?
KRZYŻ CELTYCKI

Atrybut boga Odyna (Wodana). Symbolizuje most do
innego świata, wyższej energii
i wiedzy. Zgodność człowieka
z wszechświatem. Poprzeczne
ramiona znaku oznaczają świat
niematerialny, ramię pionowe świat fizyczny, ziemski.
Do tego dochodzi oparte na
ramionach koło, symbol jedności i kompletności. Krzyż
celtycki wywodzi się z wierzeń
pogańskich, współcześnie nawiązują do niego neopoganie
i nacjonaliści. Skinheadzi
korzystają ze znaku w zastępstwie zakazanej swastyki.
Istnieje „schrystianizowana”
forma krzyża z przedłużonym
dolnym ramieniem.

KRZYŻ NERONA

„Krzyż złamany”, „Noga kurza”, „pacyfka” (ang. peace
- pokój) znak rozpoznawczy
pacyfistów. Okultystyczny
symbol propagowany jako
emblemat ruchów pacyfistycznych. Złamany krzyż,
ale bez okręgu, symbol walki
z chrześcijaństwem. W okulty-

od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka. To
niezwykle rozpowszechniony
współcześnie amulet. Wedle
popularyzujących go ulotek,
moc znaku ma dawać bardzo
silną ochronę i nietykalność
przed agresją i złem z zewnątrz,
GWIAZDA PIĘCIORA- przed wypadkami, kradzieżami, także przed klątwą
MIENNA
i urokami. We wszystkich takich sytuacjach ujawniają się
radiestezyjno-okultystyczne
cechy martwych przedmiotów
zmie oznaka upadku chrześcijaństwa, pogański znak czarnej
magii, do którego nawiązywało
hitlerowskie SS. W satanizmie
znak używany podczas odprawiania czarnych mszy.

Pentagram odwrócony, symbol
magii tzw. czarnoksięskiej,
często z wpisaną głową kozła, co ma oznaczać szatana
i zarazem być obraźliwą aluzją do Jezusa Chrystusa jako
kozła ofiarnego. Znak ten
może być opatrzony w dodatkowe symbole, jak np. 666,
czy odwrócony krzyż. Mogą
występować hebrajskie litery
oznaczające cztery żywioły i
duszę człowieka, wyrażające
zwycięstwo materii nad duchem. Pentagram może być
zamknięty, czyli otoczony
pojedynczym albo podwójnym
kołem, ewentualnie wężem
zjadającym własny ogon.

Handlarze pierścieniami atlantów zapewniają, że talizman ten stwarza niezwykle skuteczną ochronę przed
wszelkiego rodzaju złem:
agresją, wypadkami, kradzieżą,
a także przed klątwami i urokami. Ponadto – według nich
– przedmiot ten zapobiega
wielu (jeśli nie wszystkim)
chorobom czy wręcz z nich
uwalnia. Jednym słowem,
pierścień ten przynosić
ma szczęście. Wielu ludzi
w to wierzy, skoro go kupuje
i zakłada na palec. Spontanicznie nasuwa się pytanie: co lub
kto, albo jakaż to siła miałaby
tu tak cudownie działać?
W przypadku poświęconego
krzyżyka lub medalika z wizerunkiem Pana Jezusa, Matki
Bożej czy świętych nie ma
problemu z odpowiedzią na
pytanie: dlaczego nosimy te
dewocjonalia? Noszę medalik
na znak mojego zawierzenia
się Matce Bożej. Jej wizerunek pomaga mi ufać w
jej nieustanną obecność przy
mnie, szczególnie w chwilach
pokus, zwątpień, przeciwności
itd. Nie wierzę, aby medalik
ten „magicznie” chronił mnie
przed napadem, kradzieżą,
chorobą, itd., lecz z całego
serca ufam, że w tych czy
innych nieszczęściach – jeśli
Opatrzność Boża je dopuści
– nie spotka mnie prawdziwe i najgorsze nieszczęście:
odrzucenie Pana Boga i utrata
życia wiecznego.

nawet najgorszej sytuacji, to
będzie mym największym
szczęściem. Zastanawiam
się, w kim pokładają swoją
ufność ludzie ochrzczeni,
którzy na swój palec zakładają
pierścień atlantów? Pewnie
sami dokładnie nie wiedzą.
W każdym razie, amulet
ten wydaje się być znakiem nieufności wobec Pana
Boga, jako mego Ojca,
w którego rękach spoczywa całe moje życie. Jeśli
oczekuję, że noszenie tego
czy innego amuletu przyniesie mi szczęście, to znaczy iż
wiarę moją można wyrazić
w słowach: Ufam nie Tobie,
Boże, lecz komuś lub czemuś
innemu, oczekuję pomyślności
w życiu nie od Ciebie, lecz
od kogoś lub czegoś innego.
Być może, nie od razu tego
rodzaju postawa duchowa
owocuje porzuceniem praktyk
religijnych, lecz żywa wiara
nieuchronnie przemienia się
w „praktykowanie”
chrześcijaństwa z sercem
odwróconym od Boga. Tymczasem religijność pozbawiona
ufności wobec Pana Boga staje
się pusta. Jaką wartość miałaby
modlitwa Ojcze Nasz, gdyby w
żaden sposób nie ożywiał jej
duch dziecięctwa Bożego?

Nadzieja, iż magiczny
pierścień uchroni mnie od
przeciwności i zagwarantuje
pomyślność, jest oszustwem,
które żeruje na naszej ludzkiej skłonności do wierzenia
czasami w byle co. Czy jednak
w życiu mona się uchronić od
jakichkolwiek przeciwności,
trudności i cierpień? Codzienne doświadczenie przePIERŚCIEŃ ATLANTÓW
konuje, iż nie, i żaden amulet
faktu tego nie zmieni. Lecz
przywiązanie do niego, naiwna
wiara w jego skuteczność,
niszczy zdolność stawiania czoła przeciwnościom,
w sposób chrześcijański,
czyli z ufnością, że każdy
krzyż codzienności ma
w sobie głęboki, zbawczy sens.
Wielokrotnie owego sensu nie
Nosząc medalik nie proszę widzimy, lecz właśnie wtedy
Jeden ze sposobów działania o szczęście, lecz abym wytrwał
zła, zniewolenia i odwrócenia przy Panu Bogu w każdej,
dokończenie na str. 16
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Czy wiesz co nosisz?
dokończenie ze str. 15

ufność w Bożą miłość – niejako wbrew poczuciu opuszczenia i samotności – okazuje
się środkiem ratującym życie.
Właśnie tę najważniejszą
i najdelikatniejszą tkankę
naszej religijności, czyli
zdolność do ufnego zawierzenia Bogu, chrześcijanin
niszczy poprzez noszenie
amuletów. Spustoszenie
w dziedzinie duchowej i cielesnej nie od razu, być może,
daje się zauważyć. Jednakże
dokonuje się ono nieuchronnie,
czego pierwszym świadectwem
jest nieprzezwyciężona niechęć
do modlitwy. Stopniowo także
pojawiają się nieuzasadnione
lęki, tajemnicze dolegliwości
fizyczne i psychiczne. Ponadto, kto nosi pierścień atlantów,
bardzo łatwo zwraca swe zainteresowania ku horoskopom,
tarotowi, magii, czy innym
podobnym praktykom, które
otwarcie sprzeciwiają się pierwszemu przykazaniu.
Dla księży egzorcystów
(przynajmniej w Polsce)
pierścień atlantów jest rekwizytem bardzo dobrze znanym.
Na ogół był on gdzieś na
początku uwikłania się ludzi
w rozmaite formy okultyzmu,
który z kolei doprowadził ich
do stanu opętania przez złe
duchy. W przypadku pewnej
dziewiętnastoletniej dziewczyny wyjątkowo jasno można
było się przekonać do jakiego
stopnia zły duch wywierał
panowanie nad osobą, która
od kilku lat nie rozstawała się
z pierścieniem atlantów. Dla
swojego uwolnienia duchowego uczyniła bardzo wiele:
wyspowiadała się, pomimo
walki duchowej wyrzekła
się praktyk okultystycznych,
nawet przyjęła Komunię
św. Gdy jednak proszono ją
o zdjęcie z palca pierścienia,
chowała dłonie za siebie
i gorączkowo protestowała
krzycząc i nienaturalnie
wykrzywiając buzię. Znowu
okropnie dręczona jest przez
diabła i obecnie przebywa
w zakładzie psychiatrycznym.
Amulety wbrew swej pozornej
niewinności, poprzez swoją

symbolikę są zielonym światłem oznaczał życie, płodność
danym przecież nie Panu l u b z a p ł o d n i e n i e p r z e z
Bogu, lecz duchowemu złu.
W ostateczności, także
i pierścień atlantów jest niczym
innym, jak znakiem otwarcia
się i przynależności do jego
wrogiego nam świata. Jako
istoty odkupione, nie warto,
abyśmy, nawet w najbardziej
niewinny sposób, ze światem
tym się zadawali.

YING-YANG

boga-słońce. Związany był
zwyobrażeniami
o przezwyciężeniu śmierci,
z czego powstała nazwa „klucz
życia”. W ostatnich czasach
stał się talizmanem niektórych
grup zajmujących się okultyzmem i wiedzą tajemną,
dla których symbolizuje
rozwiązłość seksualną. Symbol
pogardy dziewictwa i symbol
możliwości wyboru partnera
według osobistego uznania.
Jest to zwrot do starożytnego
pogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki,
orgie, itp. Ze względu na
swój kształt przypominający
krzyż, niejednokrotnie jest
noszony przez nieświadomych
chrześcijan.

Kto żyw na Orszak
Oznacza równowagę między
siłami przeciwnymi; negatywnymi i pozytywnymi; pole
białe/pole czarne; dobro/zło.
„NEW AGE” twierdzi, że Bóg
i Lucyfer uzupełniają się, gdyż
siły przeciwne są działaniem 6 stycznia całe miasto Jarosław
tej samej osobowości boskiej. będzie przeżywało piękną imprezę plenerową pod hasłem:
Orszak Trzech Króli. Do marWSTĄŻKA PRZEPLA- szu z kolędami zaproszeni są
wszyscy mieszkańcy JarosłaTANA
wia i powiatu jarosławskiego.
Chętni mogą wziąć udział
w pochodzie z naszego kościoła, lub tylko dołączyć się
do wspólnego śpiewu kolęd na jarosławskim Rynku.
Zbiórka przy naszym kościele
będzie o godz. 11.45. Marsz
w już uformowanym szyku
rozpocznie się o godz. 12.00.
Z naszego kościoła wyruszy
Orszak Europejski, który
będzie charakteryzował się
S y m b o l b e z g r a n i c z n e - elementami dekoracyjnymi
go połączenia z mocami w kolorze czerwono-żółtym;
w s z e c h ś w i a t a , z w i ą z e k pójdą też przedstawiciele różdoskonały, nieprzerwany, nych stanów i zawodów.
niezaprzeczalny. Ubóstwienie Chcemy zwrócić uwagę na
małe gwiazdki, które znajdują
mocy materialnego świata.
się przy wyjściach z kościoła.
Każdy uczestnik Orszaku poKRZYŻ Z KOKARDKĄ winien taką gwiazdkę zabrać
ze sobą do domu, wpisać na
(klucz Nilu, klucz życia, krzyż niej dobry uczynek lub przynajmniej zapisać w myśli,
egipski)
Znak anch wywodzi się ze przynieść na Rynek i przez
starożytnej kultury egip- młodzież zbierającą gwiazdki
skiej, gdzie, jako hieroglif, przekazać do żłóbka. 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 naszej
grupie czyli czerwono-żółtym. Pragniemy też zachęcić
do aktywnego włączenia się
w śpiewanie kolęd zarówno
w czasie drogi jak i na placu
rynkowym.
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 uczestnicy
przemarszu wejdą na Rynek
ul. Opolską – tak, aby nie
doszło do zablokowania ulicy
i wszyscy mogli znaleźć się
na nagłośnionym placu koło
Ratusza.
Liczymy, że wszyscy jarosławianie bez wyjątku chętnie
włączą się w Orszak Trzech
Króli, który niewątpliwie będzie w Jarosławiu ważnym
wydarzeniem historycznym.

Chrystus Królem

Tenis stołowy

Judo

Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej „ Mikołajkowy”
Turniej Judo
W dniu Św. Mikołaja w Szkole W klasie II uzyskano wyniki:
Dzień 1.XII.2012 r. dla judoków z Kolpinga z Jarosławia był bardzo ważny.
W tym dniu byli gospodarzami
Międzynarodowego Turnieju
Judo dla dzieci i młodzików.
Do jarosławskiej hali PWSTE
w Jarosławiu zjechało się
250 zawodników z Ukrainy
(Ipon Lwów), Słowacji (Bardejów, Presow) oraz Jasła
(MOSIR Jasło, UKS ASW
Jasło), Krosna (UKS 15 Krosno), Rzeszowa (UKJ Milenium Rzeszów), Akademia
Judo Rzeszów), Grot Kraków
oraz Kolping Jarosław. Bardzo gościnny Jarosław przyjął
wszystkich zawodników, trenerów, rodziców i działaczy.
By turniej mógł przebiegać
w atmosferze sportowej i by nikt
z naszych progów nie odjechał
głodny, w perfekcyjny sposób
zadbali rodzice zawodników
PKS Kolping Jarosław. Dzięki
otwartemu sercu sponsorów
(par. Chrystusa Króla, PWSTE
w Jarosławiu, Urząd Gminy
Jarosław, Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, Stowarzyszenie
Miłośników Sportu i Rekreacji
przy PGN i GSA w Warszawie,
Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Szarek, Zakłady Mięsne Sokołów, Okna, drzwi – JARES,
Zakłady Wyrobów Drzewnych
– Bielecki, POD – POL, Białowąs, KNS – Śląska Fabryka
Okien, EKO – okna, Piekarnia
Rozbórz, Skiba Bogdan, Saj
Roman) każdy zawodnik, trener i działacz otrzymał ciepły
posiłek, drugie śniadanie oraz
wspaniałe ciasta upieczone
przez mamy naszych zawodników. Dzięki wspaniałym sponsorom św. Mikołaj rozdał 250
paczek każdemu zawodnikowi
biorącemu udział w turnieju.
Turniej przebiegał na bardzo
wysokim poziomie sporto-

Podstawowej Sióstr Niepowym, odbyło się bardzo wiele kalanek zostały przeprowawspaniałych walk, niektóre dzone: konkurs zręczności
z nich zakończyły się pięk- i zawody tenisa stołowego.
nymi technikami kończącymi
walkę przez ipon. Nad oprawą
sędziowską czuwał pan Zbigniew Motrycz z Rzeszowa,
a nad bezpieczeństwem pan
doktor J. Błażejewski, ordynator Oddziału Ortopedycznego
z Jarosławskiego Szpitala,
nasz serdeczny przyjaciel, oraz
p. Aneta Dołemska, mama jednego z naszych judoków i pani
Grażyna Hejsak – również
mama judoki.
Uczniowie klasy „0 A”, siostry
W turnieju wystąpiło 10 dru- Imeldy, którzy od października
żyn. Nasi zawodnicy zdobyli są na etapie ćwiczeń koordyw sumie 9 złotych medali, 12 nacji wzrokowo - ruchowej,
srebrnych, 10 brązowych, co potrzebnej do gry w tenisa
w ogólnej klasyfikacji dało stołowego, rywalizowali przy
I miejsce i zdobyli Super Pu- pomocy rakietek i piłeczki
char w klasyfikacji drużyno- w konkursie „Mistrz Zręczwej chłopców i dziewcząt. ności”.
Natomiast w klasyfikacji drużynowej chłopców miejsce
I Milenium Rzeszów , II Kolping Jarosław, III 15 Krosno,
IV UKS ASW Jasło, V Ipon
Lwów, VI ASW Rzeszów, VII
Bardejów, VIII Presow, IX
Mosir Jasło, X Sport Kraków.
Wklasyfikacji drużynowej
dziewcząt miejsce I Mosir Jasło, II UKS ASW Jasło, III 15
Krosno, IV Kolping Jarosław,
V Milenium Rzeszów, VI Bardejów, VII Presow, VIII ASW
Rzeszów, IX Ipon Lwów.

1 m. Patryk Wawrzyszko,
2 m. Maksymilian Kiwior,
3 m. Bartłomiej Ciuba.

Tytuł „Mistrz Zręczności”
wywalczył Antoś Roman,
a 2 miejsce zajął Pawełek
Bator.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy, a zwycięzcy statuetki
i nagrody ufundowane przez
Prezesa PKS Kolping, ks.
Andrzeja Surowca.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom,
w sposób szczególny rodzicom
zawodników PKS Kolping Jarosław za piękne podziękowanie, za bardzo miłą atmosferę
i pracę włożoną w organizację
turnieju.
Trener
Ks. Stanisław Dyndał

Każda wskazówka mistrza Wang Zeng Yi na treningu jest bezcenna.
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Sakramenty święte w statystyce Miłość bliźniego w praktyce
w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu

STATYSTYKA

2010

2011

2012

Sakrament Chrztu św.

35

26

24

Sakrament Małżeństwa

14

16

10

Pogrzeby

37

36

32

Dzieci do I. Komunii Św.

49

50

30

Bierzmowanie

36

39

43

Dojrzałość w wierze
Przed Świętami odbył się
w naszej parafii pogrzeb,
który bardzo pozytywnie
zaskoczył wielu parafian
ze względu na wielką dojrzałość w rozumieniu istoty
pogrzebu i prawdziwej wartości chrześcijańskiej modlitwy za zmarłych. Jeszcze
przed Mszą św. pogrzebową
do zakrystii przyszła duża
ilość członków rodziny,
aby każdy osobno mógł
zamówić intencję Mszy św.

za zmarłego. Zamówiono 15
Mszy św. – wszyscy ofiarodawcy byli spoza Jarosławia.
Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że ogromna
większość mieszkańców
Jarosławia bardziej ceni
sobie kwiatki i świeczki niż
modlitwę o zbawienie duszy
osoby bliskiej. A może to
już czas, aby odwrócić proporcje i zacząć zmieniać ten
obyczaj. Dobrą okazją jest
Rok Wiary.

Każdy może pomóc !
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku.
Dzięki nim mogliśmy rozpocząć remonty w Ośrodku RekolekcyjnoSzkoleniowym w Heluszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Całkowity koszt inwestycji
w Heluszu okazał się jednak dużo większy i jeszcze przez następny
rok musimy spłacać finansowe należności (ponad 58 tys. zł.). Oprócz
tego od 12 lat w Jarosławiu prowadzimy świetlicę charytatywną
przy Katolickim Centrum Kultury dla ok. 200 dzieci w 13 sekcjach
zainteresowań. Każda pomoc jest więc dla nas bezcenna.

Podziękowanie
Serdeczne Bóg zapłać dla liturgicznych na uroczystość
rodziny Pysiak za pomoc zakończenia peregrynacji
w zakupie ornatów i strojów Krzyża.
12.01.2013 godz. 10.00 Surochów
II Spotkanie pokongresowe i opłatek dla wszystkich
członków Akcji Katolickiej z dekanatu II i III

Świetlica charytatywna
„U Kolpinga”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Dorota Jasiewicz, Monika Potoczny, Marzena Haftek. Magda Gembrowicz, Monika Soja, Monika Dyl.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska,
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski 16.15 (wtorek);
Krystyna Korecka - matematyka, Maria Konopelska - matematyka.
W tym roku zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w następujących
sekcjach:
*s. taneczna:
H. Mól

czwartek 15.00-17.00;
piątek 15.00-17.00;
KCK;
poniedziałek (17 IX) 16.10 - 17.00;
*s. komputerowa:
sala komputerowa;
S. Durski
poniedziałek (17 IX) 16.30;
*s. języka angielskiego:
sala rycerska;
M. Lotycz
środa 16.00;
*s. języka niemieckiego:
sala oazowa;
J. Lentes
środa 16.30-17.30;
*s. teatralna:
scena KCK ;
ks. D. Odor, J. Fedan
wtorek 16.00-17.15;
*s. modelarska:
pracownia modelarska;
J. Kruk
wtorek 15.30-17.00;
*s. plastyczna:
sala plastyczna;
W. Kruk
poniedziałek (10 IX) 15.00 - spotkanie
*s. judo:
organizacyjne;
ks. S. Dyndał
poniedziałek: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30
gr. II, 16.30-17.30 gr. III, 20.30-22.00 gr.
IV,
wtorek: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30 gr. II,
16.30-17.30 gr. III, 20.30-22.00 gr. IV,
środa: 15.00-15.45 gr. I, 15.45-16.30 gr. II,
20.30-22.00 gr. IV,
KCK;
poniedziałek, piątek 15.00;
*s. tenisa stołowego:
sala sportowa;
B. Czerep
druga i czwarta sobota miesiąca 16.00;
*s. fotograficzna:
sala oazowa;
ks. G. Gładysz
wtorek 16.00-17.00;
*s. myśliwska:
sala rycerska;
ks. D. Styrna
czwartek 16.00;
*s. krótkofalarska:
sala oazowa;
T. Mazur
*s. rzemiosła artystycznego: czwartek 16.00;
M. Nykiel
sala lustrzana;

Dyżury w kuchni
Poniedziałek
30 I

Wtorek
Środa
1 I
2 I
Świetlica nieczynna
7I
8 I
9 I
E. Waszczuk
stażyści
stażyści
J. Przyczyna

Czwartek
3 I
Ł. Rzepa
10 I

Piątek
4 I
G. Hejsak
11 I

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Chrystus Królem

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś (23 XII) przypada rocznica
święceń biskupich, a w poniedziałek (24 XII) dzień imienin
ks. bp Adama Szala. Pamiętajmy
w modlitwie.
2. W poniedziałek (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 całkowicie w tym dniu należy wykluczyć spożywanie alkoholu.
3. We wtorek (25 XII) Uroczystość
Narodzenia Pańskiego. Nie będzie
tylko Mszy św. o godz. 18:00.
Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego będzie o godz. 15:40.
4. W środę (26 XII) w drugi dzień
Świąt obchodzimy Święto św.
Szczepana. Msze św. będą w normalnym porządku niedzielnym.
Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego będzie o godz. 17:00.
Składka w tym dniu przeznaczona
jest na Seminarium Duchowne
w Przemyślu i katolickie uczelnie.
5. Od piątku po świętach (28
XII) 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. Szczegóły znajdziemy
w gazetce. Ewentualne dobrowolne ofiary będą przeznaczone na
ogrzewanie kościoła, oświetlenie
oraz na parafialne inwestycje.
6. Dyżury do sprzątania kościoła
są wewnątrz gazetki.
7. Trwają przygotowania do Orszaku Trzech Króli. Zachęcamy,
aby w szkołach swoją obecność
na Orszaku deklarowali wszyscy
uczniowie. Chodzi o bardzo liczną
obecność uczniów wszystkich
szkół, młodzieży i osób dorosłych.
Liczymy też na dobrą współpracę
rodziców, nauczycieli i uczniów
przy przygotowaniu strojów.
8. Dzisiejsza gazetka parafialna
jest kolorowa, z ciekawymi informacjami i zdjęciami, zawiera też
rozkład kolędy i roczny porządek
sprzątania. Ta gazetka powinna
się znaleźć w każdym katolickim
domu. Następny numer ukaże się
dopiero 13 stycznia. Cena gazetki
jest dziś nieco większa.
9. Bardzo dziękujemy osobom

dorosłym i młodzieży za pomoc
przy ubieraniu choinek i przy
budowie szopki w naszym kościele. Prosimy rodziców, aby
kontrolowali zachowanie dzieci
przy szopkach.
10. Dziękujemy też młodzieży
i dzieciom z Oazy za oprawę liturgiczną na wszystkich Mszach św.
roratnich w Adwencie, a osobom
z dobrym sercem za dary żywnościowe złożone dla biednych.
Bóg zapłać.
11. Prasę katolicką można odbierać w zakrystii. Jest m.in.
zwiększone wydanie Niedzieli
z katolickim kalendarzem.
12. 31 XII (poniedziałek) zakończenie Roku Pańskiego 2012.
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.
13. W ostatnią niedzielę roku
składamy bardzo serdeczne podziękowania wszystkim tym
osobom, które w minionym roku
podjęły się ogromnego trudu
zbierania po domach składek na
inwestycje. Niech dobry Bóg
hojnie wynagrodzi. Dziękujemy
także mężczyznom, którzy przez
cały rok zbierali składkę w kościele i prosimy o dalszą pomoc
przez zwiększenie liczby osób,
zwłaszcza w godzinach popołudniowych.
14. Pierwszego stycznia 2013
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu obchodzi się światowy Dzień Pokoju.
Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego będzie o godz. 17:00.
16. Po przerwie świątecznej świetlica i biblioteka będą czynne od
3 stycznia.
15. W niedzielę 6 I Uroczystość
Objawienia Pańskiego. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.15 ze
względu na powszechny nasz
udział w Orszaku Trzech Króli.
Błogosławieństwo kredy i kadzidła na każdej Mszy św. Składka
mszalna przeznaczona jest na
potrzeby misji.
16. Zmiana tajemnic różańcowych
połączona z opłatkiem wspólnot
będzie 13 stycznia.
17. Podobnie jak w roku poprzednim, przy wypełnianiu deklaracji
PIT można 1% z podatku przeznaczyć na rzecz Organizacji Pożytku
Publicznego. Taką organizacją
u nas jest Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga, które przez cały rok
utrzymuje świetlicę dla ok. 160
dzieci i ośrodek rekolekcyjno
–wypoczynkowy w Heluszu.
Warto aby nasze grosze pozostały
na terenie naszej parafii.

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.
Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki Miesiąca.

Obiekty parafialne
Opłaty:
gaz 01.11. - 15.12.2012
10474,23 zł
energia elektryczna
30.09. - 30.11.2012
5774,39 zł

Wszystkich miłośników tradycyjnych i tradycyjnie wykonywanych
polskich kolęd zapraszamy na
koncert „Tryumfy Króla Niebieskiego”, który odbędzie się
w sobotę 5 stycznia 2013 o godz.
18.00 w sali lustrzanej Centrum
Kultury i Promocji w Jarosławiu
(Jarosław, Rynek 5).
ks. Tomasz Hryniak

19

20

Chrystus Królem
Polecamy w modlitwach

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.
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.
07.01.89 – Marek i Elżbieta L.
08.01.83 – Ryszard i Krystyna O.
08.01.94 – Jacek i Renata S.
08.01.94 – Piotr i Krystyna L.
08.01.11 – Jacek i Iwona O.
09.01.93 – Andrzej i Dorota D.
11.01.86 – Andrzej i Małgorzata D.
11.01.92 – Edward i Ewa H.
11.01.92 – Piotr i Iwona D.
11.01.97 – Jan i Agnieszka M.
11.01.03 – Paweł i Agnieszka S.
12.01.85 – Jerzy i Bożena S.
12.01.91 – Bogusław i Anna S.
12.01.02 – Krzysztof i Anna S.

w rocznicę śmierci:
04.12.82 – Józef Plęs
Zbiórka na tacę
Niedziela 23 XII 12 GRUPA I
Boże Narodzenie 25 XII 12 GRUPA II
Środa 26 XII 12 r. GRUPA I

Niedziela 30 XII 12 GRUPA II
Nowy Rok 1 I 13 r. GRUPA I
Święto Trzech Króli 6 I 13 r. GRUPA II

Niedziela 13 I 13 GRUPA I
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
01.12.2012 r. Munina: ul. Włókiennicza. Sprzątali i ofiara: Daraż,
Kozdrowicz, W. Lemiech, A. Hejsak
+ Maciej, Z. Cielęcy. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
03.12.2012 r. ul. Munina: ul. 3
Maja i Wodna. Sprzątali i ofiara:
J. Mrozowicz, H. Sudoł, D. R. Sobieccy, Hudycz, B. Krychało, R. M.
Sudoł, Wańcio, Kornaga, Świtalska.
Razem – 100 zł na środki czystośc
i kwiaty.
08.12.2012 r. Munina Południowa
m. 93-122. Sprzątali i ofiara: G. J.
Bruczan, Sulima, Gierczak. Ofiara:
K. R. Chmielowicz, M. Rzeszut.
Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
10.12.2012 r. ul. Munina Południowa m. 124-160. Sprzątali i ofiara:
Kasprzak, Malec, A. Chmielowicz,
E. Tumiel, Łobaziewicz, A. Plęs +

Niedziela 23 XII

29.12.85 – Tomasz Kuźma
29.12.86 – Jadwiga Głowińska
31.12.87 – Karolina Chmielowicz
31.12.92 – Paulina Sikora
29.12.96 – Anna Pająk
23.12.98 – Genowefa Kaczmarka
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
11.01.84 – Stanisław Widłak
02.01.85 – Franciszek Bałuch
04.01.88 – Józefa Legeny
07.01.89 – Julian Gilarski
10.01.92 – Stefan Szegda
01.01.93 – Zofia Widłak
04.01.93 – Aniela Plens
03.01.97 – Anna Jasińska
08.01.97 – Stanisław Odoj
02.01.99 – Janina Krysiak
05.01.99 – Elżbieta DomagałaStefluk
05.01.99 – Mieczysław Zakrzacki
10.01.00 – Stefania Meder
08.01.01 – Bronisław Strohbach
11.01.01 – Tadusz Sobola
11.01.02 – Ludwika Brzezińska
03.01.03 – Edward Oleksy
06.01.03 – Józef Kubiak
05.01.04 – Zygmunt Kowalski
05.01.05 – Maria Antosiewicz
08.01.05 – Bolesław Dominik
04.01.06 – Bolesław Fiutowski
01.01.07 – Władysław Hudycz
11.01.07 – Iwona Jaworska-Hernandez
01.01.08 – Zofia Jasińska
09.01.09 – Zofia Mazepa
11.01.12 – Stefania Kondycka

8:00

Dodatkowe ofiary na inwestycje i pamiątkową tablicę ks.
Ślusarczyka:

7:00

E. S. Prymon, E. M. Bilik,
L. Ciurko, L. Baran, Ziemska-Mielniczek (tablica).
Razem 320 zł.
W tej rubryce drukujemy nazwiska
tylko tych, którzy co miesiąc systematycznie składają drobne ofiary,
a oprócz tego przekażą jednorazowo
dodatkową ofiarę, lub nie składają
systematycznie ofiar, ale jednorazowo
przekażą powyżej 100 zł. Przy innym
podejściu byłoby to niesprawiedliwe dla
wielu comiesięcznych ofiarodawców,
których nazwisk nigdy nie podawaliśmy.

Ada + Paulinka, M. B. D. Iwanowicz,
K. Plęs. Ofiara: K. Sieczka, Z. Bielka.
Razem – 120 zł na środki czystości
i kwiaty.
15.12.2012 r. os. Kombatantów bl.
1 m. 1-9. Sprzątali i ofiara: Bałanda,
Gąska, Stysiał. Ofiara: Janczyszyn,
Spiradek, Mazur, Marczyk. Razem –
70 zł na środki czystości i kwiaty.
17.12.2012 r. os. Kombatantów bl. 1
m. 10-19. Sprzątali i ofiara: M. Łuc,
Jarosz, B. Wojdyło, Sochowie + Witek + Ada, Trędowicz, M. Rygowski,
K. Rygowski, J. Krupka. Razem – 65
zł na środki czystości i kwiaty.

++ Anna, Jan, Bronisław, Andrzej
Szumigraj.

Wtorek 1 I
8:00

+ Mieczysław Trędowicz.

9:30

+ Helena (począt. greg.).
W 18 roczn. urodzin Eweliny
o dary Ducha Św. i opiekę MB - int.
Rodziców.

9:30

+ Iwona Jaworska-Hernandez.

11:00

++ Józef, Józefa.

11:00

12:15

++ 14 roczn. śmierci Genowefy
i Andrzej Legeny (int. żony).

12:15

16:00

++ Bronisława, Walenty.

16:00

18:00

+ Józefa Piczwajda.

18:00

Poniedziałek 24 XII

6:30

24:00

1) ++ Adam i Włodzimierz.
2) + Adam Ataman (od Agnieszki
i Ani).
3) + Adam Ataman (od teściowej
i szwagierki Albiny).
4) + Adam Ataman (od ciotki Józi
i Wacka z Trzebowniska).
1) Za parafian.
2) + Adam - 3 roczn. śmierci oraz
z racji imienin - int. żony i dzieci.
3) + Damian.
4) Z Róży św. Faustyny o zdrowie dla
kapłanów w naszej parafii.

Wtorek 25 XII
8:00

+ Bolesław w 36 roczn. śmierci.

9:30

O błogosł. Boże dla Nikoletty w 18
roczn. urodzin i dla Nikodema w 14
roczn. urodzin.

11:00

+ Wojciech Turoczy.

12:15

++ Michał, Stanisława, Antoni.

16:00

+ Paweł Maciejewski.

18:00

Nie ma Mszy św.

Środa 26 XII
8:00

+ Maria w 36 roczn. śmierci.

9:30

++ Jan, Janina, Tadeusz Podgórscy.

11:00

Za 45 lat sakramentu małżeństwa
Danuty i Bolesława (dziękczynna
i błagalna).

12:15

++ Anna w 38 roczn. śmierci, Piotr.

16:00

++ Weronika, Franciszek Hołub
i Franciszek.

18:00

47 roczn. ślubu Teresy i Bogusława
- dziękczynna z prośbą o dalsze Boże
błogosł. i opiekę MB.

Czwartek 27 XII
1) + Adam Ataman (od kuzynki
Zofii).
2) + Adam Ataman (od chrześnicy
Beaty).

Środa 2 I
7:00

+ Helena (2).

18:00

++ Franciszek, Maria.

7:00

+ Helena (3).

18:00

W 18 roczn. sakramentu małżeństwa Jadwigi i Jana o Boże błogosł.
i opiekę Niepokalanej.

7:00

+ Helena (4).

Czwartek 3 I

Piątek 4 I
18:00
Sobota 5 I
7:00
18:00
Niedziela 6 I
8:00

+ Józef Kubiak w 10 roczn. śmierci.

9:30

+ Albin Bilik w 7 roczn. śmierci.

11:00

Za parafian.

12:15

Nie ma Mszy św.

16:00

13 roczn. śmierci Marii.

18:00

+ Helena (6).

7:00

+ Helena (7).

18:00

Za misje i misjonarzy oraz za opiekuna Koła Misyjnego.

7:00

+ Helena (8).

Poniedziałek 7 I

Wtorek 8 I
18:00
Środa 9 I
7:00

+ Helena (9).

18:00
Czwartek 10 I

18:00
Piątek 28 XII

7:00

+ Helena (5).

1) + Adam Ataman (od kolegów
z pracy PGE).
2) + Adam Ataman (od kuzynki
Marii).
3) + Adam Ataman (od Rodziny
Motyków z Trzebowniska).

7:00

+ Helena (10).

18:00
Piątek 11 I
7:00

+ Helena (11).

18:00

18:00

Sobota 12 I
Sobota 29 XII

7:00

7:00

1) + Helena (12).
2) + Piotr w 44 roczn. śmierci.

18:00

18:00

Niedziela 13 I

Niedziela 30 XII
8:00

++ Joanna, Józef.

9:30

++ Jan, Katarzyna Mucha.

11:00

W int. Rodzin naszej parafii (int.
Kregów Domowego Kościoła).

12:15

+ Eugeniusz Duliman w 6 roczn.
śmierci i w dniu imienin.

16:00

Za parafian.

18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 31 XII
7:00

Dziekczynna za 45 lat życia w małżeństwie i rodzinie Anny i Czesława
z prośbą o dalsze Boże błogosł.,
opiekę MB.

16:00

1) ++ Józef, Stanisława i ich Rodziców.
2) ++ Ks. Mariusz, Magdalena,
Małgorzata.

24:00

Pasterka Noworoczna

8:00

+ Monika Nosek w 5 roczn. śmierci.

9:30

+ Henryk Bednarski - 2 roczn.
śmierci.

11:00

+ Helena (13).

12:15
16:00

O zdrowie, Boże błogosł. i opiekę
MB dla Adama w 55 roczn. urodzin
- int. żony z dziećmi.

18:00

Za parafian.

Zapowiedzi przedślubne
Rafał Andrzej NAWOJSKI
s. Wiesława i Kazimiery
zam. Jarosław, os. Pułaskiego
Agnieszka Agata SIUPIK
c. Macieja i Janiny
zam. Jarosław, os. Kombatantów

Chrystus Królem

Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża i Relikwii
bł. Jana Pawła II w Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu

21

22

Chrystus Królem

Księża Rodacy

Andrzej Bator (baryton)

Zespół LUMEN

Chrystus Królem

23

Św. Mikołaj kocha dzieci

2012

24

Chrystus Królem

Wspomnienie Święta Policji

Chrystus Królem

15 grudnia 2012
Eliminacje w Katolickim Centrum Kultury
Jury w składzie: ks. dr Tadeusz Bratkowski, mgr Jadwiga Nowosiad,
mgr Grażyna Sereda zakwalifikowało do finału Festiwalu w Będzinie
następujących wykonawców:

Dominik Tudryn z Rudy Łańcuckiej
Urszula Sowa z Nowosielec

Niżańska Kapela Ludowa

25
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Chrystus Królem

Nagroda Burmistrza Miasta Jarosławia

„jarosław”
- Za Superligę Tenisa Stołowego
15 grudnia 2012

PKS Kolping Frac Jarosław

Zapraszamy do kibicowania

!

Chrystus Królem
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Chrystus Królem

Jury

