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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
26 sierpnia obchodzona jest
uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej. Ma ona przede wszystkim charakter dziękczynienia
za szczególną rolę Maryi
w dziejach całego narodu,
jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi.
O ustanowienie święta ojcowie paulini. Po raz pierwszy
zwrócili się z taką prośbą
do Stolicy Apostolskiej po
obronie Jasnej Góry przed
Szwedami w 1665 r. Dopiero
papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość NMP
Częstochowskiej dla Jasnej

Zmiany w naszej parafii
W całej Archidiecezji 25 sierpnia zostało dokonanych bardzo
wiele zmian księży. Zgodnie z wolą Księży Biskupów w tym
dniu odszedł od nas ks. Mateusz Berdechowski, a na jego
miejsce przyszedł ks. Sebastian Mucha. Odchodzącemu Księdzu dziękujemy za bardzo ofiarną pracę na rzecz naszej parafii, oraz życzymy wiele błogosławieństwa Bożego i zachowujemy we wdzięcznej pamięci zarówno odchodzącego jak
i przychodzącego nowego duszpasterza.

Idziemy do Jodłówki
1 września
g. 6.30

Obowiązkowe zapisy
i obowiązkowy znaczek

Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Na prośbę biskupa włocławskiego
Stanisława Zdzitowieckiego zatwierdził święto Matki Bożej Częstochowskiej
w rycie I klasy z oktawą dla
Jasnej Góry. Święto to miało
być obchodzone w środę po
24 sierpnia. Po raz pierwszy
obchodzono ją 29 sierpnia
1906 r. W 1931 r. papież Pius
XI ustalił jako uroczystość
dzień 26 sierpnia. Pierwszy
raz tego dnia czczono Matkę
Bożą Jasnogórską w 1932 r.
w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.

Ks. Sebastian Mucha
nowy nasz wikariusz
Będzie opiekunem ministrantów i lektorów,
oazy, Kręgów:
VI św. Piotra, VII
Jana Vianney’a.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Prz 8,22-35
Maryja stolicą mądrości

REFREN PSALMU: Tyś wielką
chlubą naszego narodu.
II CZYTANIE: Ga 4,4-7

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

EWANGELIA: J 2,1-11

Wesele w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało
się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele
także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka
Jezusa mówi do Niego: „Nie
mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub
Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.
Wtedy Matka Jego powiedziała
do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś
tam sześć stągwi kamiennych
przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda
mogła pomieścić dwie lub trzy
miary. Rzekł do nich Jezus:
„Napełnijcie stągwie wodą”.
I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział:
„Zaczerpnijcie teraz i zanieście
staroście weselnemu”. Ci zaś
zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która
stała się winem, i nie wiedział,
skąd ono pochodzi, ale słudzy,
którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego
i powiedział do niego: „Każdy
człowiek stawia najpierw dobre
wino, a gdy się napiją, wówczas
gorsze. Ty zachowałeś dobre
wino aż do tej pory”. Taki to
początek znaków uczynił Jezus
w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli
w Niego Jego uczniowie.

3 - 6 IX
g. 16.00-17.00 KCK
Zapisy do świetlicy
charytatywnej
„U Kolpinga”
i na wycieczkę
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XXII Piesza Pielgrzymka z Jarosławia do Jodłówki

Chrystus Królem

(Informacje dla pielgrzymów)
1. Godziny wyjścia będą różne dla każdej grupy (grupy pilotuje
policja). Przed wyjściem wspólna modlitwa, błogosławieństwo
i pokropienie wodą święconą. Grupy wyjdą z sześciu różnych
miejsc:
6.15 – O. Dominikanie - gr. bł. Michała (kolor biały)
6.30 – Miłosierdzie Boże - gr. św. Faustyny (kolor fiolet)
6.30 – Reformaci – gr. św. Antoniego (kolor brązowy);
6.30 – Chrystus Król gr. I – gr. św. Andrzeja (kolor zielony)
7.05 – NMP KP – gr. św. Jana Pawła II (kolor żółty)
7.20 – Kolegiata - gr. św. Jana (kolor czerwony)
2. Postoje będą po 15 min: 1) lasek kidałowicki, 2) Czudowice – sad i koło kościoła, 3) parking przed kościołem
w Rozborzu Okrągłym. Na postojach pielgrzymi piszą kartki
z prośbami, które będą niesione w darach ofiarnych. Jak zwykle
bardzo ważne będzie sprawne wyjście na ulicę.
Pojawią się specjalnie wyznaczone osoby do kierowania
ruchem w miejscach postoju i należy im się bezwzględnie
podporządkować.
Zachęcamy, aby nie śmiecić w miejscach postoju, a ewentualne
śmieci zabrać ze sobą lub wrzucić do rozstawionych koszy.

pieczenie pielgrzyma i znaczek pielgrzymkowy, który jest
obowiązkowy dla każdego pielgrzyma! Organizatorzy ponoszą
odpowiedzialność tylko za oznakowanych pielgrzymów.
Nad bezpieczeństwem pielgrzymów będą czuwali lekarze,
pielęgniarki i ratownictwo medyczne.
9. Istnieje możliwość dojazdu chorych do Jodłówki – ok.
g. 12.00 wyjazd z Jarosławia
- dla pielgrzymów Parafii Chrystusa Króla z parkingu przy
Frac, a dla pozostałych z dworca PKS – tylko z wcześniej
wykupionym biletem.
- cena biletu dla chorych (kolor seledynowy) – 10 zł w dwie
strony. Wszystkie miejsca będą siedzące. Jako pielgrzymi
powinni też posiadać znaczek pielgrzyma, który wykupuje się
razem z biletem.
10. Jak zwykle istnieje też możliwość powrotu dla pieszych
pielgrzymów:
- Pielgrzymi mogą wracać własnymi pojazdami – będą wyznaczone miejsca parkingowe, albo wcześniej zapisać się na
powrót autokarem,
- Wyjazd z Jodłówki będzie - ok. 16.30 bilety czerwone w cenie 10 zł (miejsca siedzące i stojące).

3. Nagłośnienie: w czasie drogi pojawia się problem niesienia
nagłośnienia. Pielgrzymi powinni chętnie i na zmianę podejmować ten trud.
Pielgrzymując staramy się nikomu nie przeszkadzać (nie kusić
niepotrzebną rozmową), ale słuchać konferencji oraz czynnie
włączyć się w modlitwę i śpiew.
4. Temat konferencji będzie związany z tematem Roku.

5. Pamiętajmy o odpowiednim wyposażeniu na drogę: ubiory (płaszcze przeciwdeszczowe, rozchodzone buty), stołeczki
(najlepiej rybackie), jedzenie i picie! - we własnym zakresie.
6. Ruchem na drodze będą kierowały osoby z lizakami,
którym należy okazać posłuszeństwo. Na drodze zawsze
należy zachować dużą ostrożność.

11. Zapisy na zbiorowy powrót będą tylko do 26 sierpnia
włącznie, abyśmy mogli zamówić odpowiednią ilość autobusów. Przy zapisach od razu pobierane są pieniądze i wydawane
znaczki pielgrzymkowe oraz ewentualnie odpowiednie bilety.
Wszystkie bilety mają zabezpieczenia tłoczone.
Na parkingach w Jodłówce do każdego autokaru wyznaczona
będzie specjalna osoba odpowiedzialna za sprawdzanie biletów
i wypuszczenie na trasę autokaru kiedy będzie już całkowicie
zapełniony.
Jako pielgrzymi do Świętego Miejsca powinniśmy zrobić
wszystko, aby udział był pobożny – nacechowany cierpliwością
i wielką życzliwością do drugiego człowieka, czyli do naszego
Pielgrzymkowego Brata i Siostry. Warto wcześniej przystąpić
do spowiedzi świętej.

7. Msza św. w Jodłówce na placu będzie o godz.15.00. Powitania
wchodzących grup będą przed kościołem lub w kościele – a później czas wolny do wspólnej Mszy św. Zachęcamy do odwiedzenia
w tym czasie cudownego źródełka, gdzie jest czysta woda
zdatna do picia.
- pod koniec Mszy św. na placu będzie jak zwykle dzielenie się
chlebem – z każdej grupy dwie osoby niosą chleb w darach,
a po komunii św. ten chleb rozdają na placu.
8. Wpisowe dla wszystkich wynosi - 6 zł – w tym jest ubez-

Skrót relacji z pielgrzymki będzie na TVANGEL.PL
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 26 VIII 18 GRUPA I
Niedziela 2 IX 18 GRUPA II

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

30.06.2018 r. os. 1000-lecia bl. 8
m. 1-20. Sprzątali i ofiara: Lasek –
20 zł na środki czystości i kwiaty.
02.07.2018 r. os. 1000-lecia bl. 9
m. 1-18. Nikt nie przyszedł.
07.07.2018 r. os. 1000-lecia bl. 10
m. 1-20. Nikt nie przyszedł.
09.07.2018 r. os. 1000-lecia bl. 11
m. 1-18. Nikt nie przyszedł.
14.07.2018 r. os. 1000-lecia bl. 12
m. 1-22. Nikt nie przyszedł.
16.07.2018 r. ul. Morawska 3 m. 1-23.
Sprzątali i ofiara: Komsza – 20 zł na
środki czystości i kwiaty.
21.07.2018 r. ul. Morawska 1E m. 1-26.
Nikt nie przyszedł.
23.07.2018 r. ul. Morawska 1B m. 1-20.
Sprzątali i ofiara: Dublanin, Skotnicka.
Razem – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
28.07.2018 r. ul. Na Skarpie, Stojałowskiego, Słoneczna, Boczna Słonecznej.
Sprzątali i ofiara: Bilik. Ofiara: Jaworska, Jasiński. Razem – 70 zł na środki
czystości i kwiaty.
30.07.2018 r. ul. Przyklasztorna, Głęboka, Żołnierska, Basztowa. Sprzątali
i ofiara: Płoskoń, Wałczyk, Drapała,
Wach, Kozaczyński, Wąsacz, Panek,
Duszko. Razem – 130 zł na środki
czystości i kwiaty.
04.08.2018 r. Jarosław ul. Włókiennicza, Dziewiarska, Spółdzielcza.
Sprzątali i ofiara: Bała, Turowska,
Chruszczyk, Wawro, Kieljan, Strawa,
Chmielowiec, Strus, Hołowik + Klaudia, Sulima. Razem – 160 zł na środki
czystości i kwiaty.
06.08.2018 r. ul. 3 Maja m. 51-84.
Sprzątali i ofiara: Łagocki, Korzeń.
Ofiara: Czajka. Razem – 140 zł na
środki czystości i kwiaty.
11.08.2018 r. ul. 3 Maja m. 85-124.
Sprzątali i ofiara: Nowak, Mrozowicz,
Gargas, Łakomska, Rajzer (ul. Włókiennicza), Jucha. Ofiara: Śliwa. Razem
– 140 zł na środki czystości i kwiaty.
13.08.2018 r. Munina ul. Dziewiarska.
Sprzątali i ofiara: Trubas, H. Sroka,
B. Sroka, Czwałga, Szkoruda, Kudrańska, Kiełt, Fryń, Trubas, Grela. Razem
– 150 zł na środki czystości i kwiaty.
18.08.2018 r. Munina ul. Włókiennicza.
Sprzątali i ofiara: Świtalska, Sudoł,
Hejsak. Razem – 60 zł na środki czystości i kwiaty.
20.08.2018 r. Munina: 3 Maja, Wodna.
Sprzątali i ofiara: Turoń, Hudycz 2 os.
Ofiara: Wancio. Razem – 50 zł na środki
czystości i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Dziś Uroczystość NMP Częstochowskiej i dożynki w Jarosławiu.
3. W dni powszednie zapraszamy na Nabożeństwo z Koronką
do Bożego Miłosierdzia o godz.
17.40, a na nowennę do MB
Częstochowskiej w środę o godz.
17.30.
4. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca. W pierwszą sobotę
miesiąca na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa.
5. Ze względu na to, że w pierwszą sobotę miesiąca odbędzie się
nasza pielgrzymka do Jodłówki,
nabożeństwo fatimskie odbędzie
się wyjątkowo w drugą sobotę
miesiąca, czyli w sobotę 8 września.
6. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
27 VIII 18 (poniedziałek wieczorem) Munina ul. Południowa
m. 124-160 oraz 31 VIII 18 (piątek wieczorem) os. Kombatantów
bl. 1 m. 1-9.
8. Trwają jeszcze zapisy na
pieszą pielgrzymkę z naszej
parafii do Sanktuarium MB
w Jodłówce, która odbędzie się
już w najbliższą sobotę 1 września. Przypominamy, że ze względu na bezpieczeństwo na drodze
i rygorystyczne przepisy o Ruchu
Drogowym pielgrzymi muszą
być ubezpieczeni i są podzieleni na 6 grup z poszczególnych
parafii, które będą poruszać się
w odpowiednich odstępach. Stąd
konieczne są wcześniejsze zapisy i specjalne oznakowanie.

Niedziela 26 VIII

8:00

Dziękczynna za 60 lat małżeństwa Stanisławy i Kazimierza z prośbą o zdrowie,
Boże błogosł., dary Ducha Św.
i potrzebne łaski oraz opiekę
Maryi na dalsze lata życia dla
jubilatów i całej rodziny.

9:30

++ Konstancja i Stanisław.

11:00

+ Maria Mach o radość wieczną.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Zofia Iwanowicz (25).

18:00

O potrzebne łaski dla Anity
Lakatos.

7:00

1) Zadość uczynna za wyrządzone krzywdy.
2) ++ Michał, Katarzyna, Emilia,
Maria, Czesław, Kazimierz.

18:00

1) + Zofia Iwanowicz (26).
2) + Konrad Bystrzycki.

7:00

1) Zadość uczynna za wyrządzone krzywdy.
2) ++ Michał, Karolina oraz za
ich rodzeństwo.

18:00

1) + Zofia Iwanowicz (27).
2) ++ Krystyna w 2 roczn.
śmierci i Bronisław Szumigraj
w 38 roczn. śmierci.

7:00

1) + Wanda Szczepańska - int.
od sąsiadów z bl. nr 4 kl. 1,
2, 3.
2) + Helena Nauka - int. chrześnicy Małgorzaty z rodziną.

18:00

1) + Zofia Iwanowicz (28).
2) O zdrowie, potrzebne łaski,
opiekę MB dla Andżeliki, Krystiana i Gabrysi.

7:00

1) + Zofia Iwanowicz (29).
2) ++ Maria, Antoni, Kazimierz
i Władysław.

18:00

1) O dar nieba dla dusz konających i za dusze w czyśćcu
cierpiące - int. od Apostolstwa
Pomocy Duszom Czyśćcowym.
2) + Genowefa w 2 roczn.
śmierci - int. od rodziny.

7:00

1) + Zofia Iwanowicz (30 - koniec greg.).
2) ++ Antoni, Bronisława,
Stanisław.

18:00

1) + Stanisława.
2) + W 4 roczn. śmierci Heleny.

6:00

+ Barbara.

18:00

+ Grażyna Buczek (począt.
greg.).

w rocznicę śmierci:

8:00

++ Bronisława, Zbigniew,
Maria.

30.08.94 – Bolesław Kondycki
26.08.95 – Zdzisław Goleniowski
26.08.95 – Jerzy Korzeń
31.08.95 – Marian Ponieważ
31.08.99 – Stanisława Michalak
30.08.04 – Mieczysław Frankowski
26.08.07 – Konstancja Bejnarowicz
02.09.00 – Wanda Majcher

9:30

O szczęśliwą operację dla
Ireny.

Przy zapisach konieczna jest
data urodzenia. Dotyczy to również tych osób, które chciałyby
dołączyć się do pielgrzymki po
drodze. Prosimy zwrócić uwagę,
że zapisy na powrót autokarem są
tylko do dziś włącznie, w kiosku
parafialnym. Cena wpisowego dla
wszystkich (w tym ubezpieczenie
i znaczek grupy) wynosi 6 zł.
Te osoby, które wykupiły bilety
na autokary muszą pamiętać,
aby zabrać te bilety ze sobą na
pielgrzymkę (seledynowe bilety
dotyczą wyjazdu z Jarosławia
o godz. 12.00 z parkingu przy
markecie Frac, a czerwone są
tylko na powrót z Jodłówki).
Nasza grupa będzie nosiła imię
św. Andrzeja i będzie miała
znaczki pielgrzymkowe w kolorze zielonym z akcentem biało-czerwonym. Wyruszymy
z placu przed kościołem 1 września
o godz. 6.30. Msza św. dla wszystkich grup w Jodłówce będzie
o godz. 15.00, a przewodniczył jej
będzie biskup przemyski.
Wśród dobrych rad pragniemy
zwrócić uwagę, że pielgrzymi
powinni zabrać ze sobą płaszcze
przeciwdeszczowe, rozchodzone buty oraz jedzenie i picie
– (oczywiście we własnym zakresie). Można też zabrać ze
sobą rybackie stołeczki. Prosimy o dużą dyscyplinę w czasie
przemarszu po drogach i o dobre
wykorzystanie czasu na refleksje
i modlitwę. Zachęca się do wcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty.
9. Ze względu na pielgrzymkę
w sobotę Msza św. poranna
w naszej parafii będzie o godz.
6.00. Nie będzie w tym dniu Mszy
św. o godz. 7.00.

Poniedziałek 27 VIII

Wtorek 28 VIII

Środa 29 VIII

Czwartek 30 VIII

Piątek 31 VIII

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

26.08.89 – Andrzej i Danuta P.
26.08.95 – Grzegorz i Barbara P.
26.08.00 – Marek i Edyta D.
W minionym czasie ...
26.08.00 – Jarosław i Iwona K.
Do Wspólnoty Kościoła włączeni 26.08.00 – Jarosław i Agata Ł.
26.08.00 – Paweł i Aneta T.
zostali:
26.08.06 – Łukasz i Katarzyna P.
Kaja Weronika Kiper
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
Miłosz Paweł Lis
26.08.06 – Grzegorz i Anna Ż.
Tymoteusz Opieka
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
Kornelia Nowak
27.08.94 – Wojciech i Małgorzata P.
Leo Józef Bukowy
27.08.94 – Wojciech i Beata C.
Igor Conforti
27.08.11 – Daniel i Emilia B.
Anna Maria Blat
27.08.16 – Mariusz i Joanna S.
Odeszli do Pana:
28.08.99 – Maksymilian i MałgoWanda SZCZEPAŃSKA
rzata W.
Helena NAUKA
28.08.99 – Mariusz i Barbara W.
Helena PAWŁOWSKA
28.08.10 – Marcin i Anna K.
Zbigniew CZEPIEL
28.08.11 – Bogdan i Marta K.
Włodzimierz SZERSZEŃ
29.08.15 – Paweł i Edyta S.
Konrad BYSTRZYCKI
30.08.97 – Paweł i Aneta Sz.
Barbara JANICKA

31.08.85 – Lucjan i Barbara Z.
31.08.96 – Piotr i Dorota B.
31.08.96 – Krzysztof i Justyna D.
31.08.02 – Piotr i Ewelina K.
31.08.06 – Mieczysław i Helena D.
31.08.13 – Paweł i Dorota K.
01.09.01 – Adam i Magdalena B.
01.09.07 – Piotr i Barbara L.
02.09.89 – Jan i Małgorzata S.
02.09.00 – Dirk i Joanna W.
02.09.00 – Paweł i Małgorzata C.
02.09.06 – Łukasz i Małgorzata K.
02.09.06 – Paweł i Żaneta W.

Sobota 1 IX

Niedziela 2 IX

11:00
12:15

Za parafian.

16:00

+ Grażyna Buczek (2).

18:00

+ Jan Pitach w 1 roczn. śmierci
- int. od córek i żony.
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