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Módl się za nami grzesznymi...
Październik miesiącem wspólnej modlitwy różańcowej
Za odmówienie Różańca (5 tajemnic) zyskuje się odpust zupełny, ilekroć
Różaniec odmawia się w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie,
społeczności zakonnej czy innej wspólnocie zebranej dla realizacji wzniosłych celów. Warunki, które należy spełnić to: wyzbycie się wszelkiego
przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, spowiedź i Komunia Św. oraz
modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust zyskuje się raz na dzień.
Jedna spowiedź wystarcza do zyskania odpustów w wielu dniach. Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego konieczna jest w każdym
dniu, w którym odmawia się Różaniec z rozważaniem poszczególnych
tajemnic. Jeżeli brakuje któregoś z warunków koniecznych do zyskania
odpustu zupełnego, zyskuje się odpust cząstkowy.

Nowy piękny element pomnika

Święty Józef jak nowy
Figura
św. Józefa

Rzeźby wykonuje artysta-plastyk Dariusz Jasiewicz

Prace konserwatorskie prowadzi p. Wacław Żurawski

Komunikat 380 Konferencji Episkopatu Polski /fragment/
...2. Biskupi zajęli się duszpasterstwem rodzin, które
w zmieniającym się świecie
jest podstawową troską Kościoła. Przypomniano pełne
nadziei i radości przesłanie
Ojca Świętego Franciszka

ze Światowego Spotkania
Rodzin w Irlandii. Biskupi
podkreślili, że małżeństwo
oparte na prawie naturalnym, jako związek kobiety
i mężczyzny, otwarte na
życie i silne Bogiem jest
drogą do rozwoju człowieka,
umocnienia Kościoła i odnowy Ojczyzny. Natomiast

z niepokojem odnotowano
próby indoktrynacji dzieci
i młodzieży w ramach różnorodnych projektów ideologii
gender. Biskupi kierują prośbę do rodziców, aby czuwali
nad wychowaniem dzieci
w szkołach i innych placówkach wychowawczych...

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Lb 11,25-29

Nie zazdrościć darów Bożych

REFREN PSALMU: Nakazy Pana
są radością serca.
II CZYTANIE: Jk 5,1-6
Niegodziwi bogacze

EWANGELIA: Mk 9,38-43.45.4748
Zazdrość. Zgorszenie

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś,
kto nie chodzi z: nami, jak
w Twoje imię wyrzucał złe
duchy, i zabranialiśmy mu, bo
nie chodził z nami”. Lecz Jezus
odrzekł: „Nie zabraniajcie mu,
bo nikt, kto czyni cuda w imię
moje, nie będzie mógł zaraz źle
mówić o Mnie. Kto bowiem
nie jest przeciwko nam, ten
jest z nami. Kto wam poda
kubek wody do picia, dlatego
że należycie do Chrystusa,
zaprawdę powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody. Kto by
się stał powodem grzechu dla
jednego z tych małych, którzy
wierzą, temu byłoby lepiej
uwiązać kamień młyński u szyi
i wrzucić go w morze...

6. X. g. 17.40
nabożeństwo,
Msza św. z kazaniem i

Różaniec
Fatimski

Różaniec
w Kościele

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego 6. X. g. 10.30 !
Zbiórka będzie obejmować: sprzęt informatyczny
i telekomunikacyjny np. telefony komórkowe, komputery
osobiste, sprzęt małogabarytowy np. odkurzacze, sprzęt
wielkogabarytowy np. pralki, sprzęt oświetleniowy
np. lampy, ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany, sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
np. chłodziarki, tonery, baterie i akumulatory.

codziennie g. 17.30
w środę g. 17.15
w niedzielę g. 17.00
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 30 IX 18 GRUPA II
Niedziela 7 X 18 GRUPA I

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Dzieło Pomocy
Duszom Czyśćcowym
PONIEDZIAŁEK – Krąg I św.
Wojciecha + Krąg III św. Zofii + Róża XII św. Barbary p. Bąk
WTOREK – Krąg II św. Marka + Krąg IV św. Franciszka
i Hiacynty + Chór parafialny
ŚRODA – Krąg VI św. Piotra +
Krąg VII Jana Vianney’a
CZWARTEK – KSM + Zespół
muzyczny
PIĄTEK – OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
SOBOTA – Akcja Katolicka +
Rada parafialna
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
30.09.06 – Łukasz i Ewa D.
01.10.88 – Rafał i Beata G.
03.10.99 – Wiliam i Jadwiga F.
04.10.08 – Jacek i Monika M.
05.10.96 – Ryszard i Ewa K.
06.10.01 – Paweł i Magdalena L.

w rocznicę śmierci:
30.09.88 – Agata Cenar
06.10.85 – Bronisław Szołek
02.10.86 – Józef Kisiel
05.10.86 – Józefa Chycińska
01.10.88 – Zofia Baster
05.10.06 – Tadeusz Kmieć
06.10.09 – Stefania Kamińska
05.10.12 – Jadwiga Szymanowicz
01.10.17 – Marcin Stankiewicz
D z i ę k u j e m y ...

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego. Na nabożeństwie będą
rozdawane różańce dzieciom
z klas III przygotowującym się do
I Komunii Świętej.
2. Od jutra początek nabożeństw
październikowych. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe będą o godz. 17.30, w środy
o 17.15, a w niedzielę o 17.00.
Zachęcamy do licznego udziału
w nabożeństwach różańcowych
w kościele, a tych, którzy będą
przeszkodzeni – do odmawiania
różańca w rodzinach lub indywidualnie.
3. Dzieci uczestniczące w nabożeństwach różańcowych będą
otrzymywać obrazki, które można
wkleić na plansze. Te, które zbiorą
największą ilość obrazków czeka
miła niespodzianka. Szczególnie
zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św.
4. W tym tygodniu pierwszy
czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek modlimy się o powołania kapłańskie
i za księży rodaków. W piątek
rano odwiedziny u chorych, po
południu spowiedź św. od godz.
16.00. W sobotę na nabożeństwie wieczornym o godz. 17.40
błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa. Następnie
o godz. 18.00 będzie Msza św.
z kazaniem, a po Mszy św. ostatni

Niedziela 30 IX

w tym roku różaniec fatimski.
5. W środę na Mszę św. wieczorną zapraszamy rodziców dzieci
z klas III przygotowujących się
do I Komunii św. A po Mszy św.
odbędzie się spotkanie.
6. Przypominamy też wszystkim ministrantom i lektorom
o dyżurach. Zbiórka ministrantów
w każdy czwartek po Mszy św.
wieczornej. Rodziców tych ministrantów i lektorów, którzy już
nie służą prosimy o sprawdzenie
w domach czy nie pozostały
stroje liturgiczne i ewentualnie
o przekazanie ich przez aktualnie
służących ministrantów.
7. Spotkania oazy dziecięcej (do
VI klasy szkoły podstawowej
włącznie) odbywać się będą
w każdy piątek (oprócz pierwszego piątku miesiąca) o godz.
17.00 i kończyć się będą Mszą
św. Natomiast spotkania oazy
młodzieżowej (od VII klasy szkoły podstawowej) rozpoczynać się
będą w każdy piątek Mszą św.
o godz. 18.00 i kończyć się będą
około godz. 20.00.
8. Dyżur do sprzątania kościoła
1 X 18 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 6 m. 1-15
oraz 6 X 18 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 7 m. 1-15.
9. Od dwóch tygodni trwają prace
przy konserwacji figury św. Józefa, która stoi wśród zieleni koło
KCK. Dziękujemy za ofiary.

8:00

++ Michał Hamelusz w 10
roczn. śmierci, Maria i Walerian.

9:30

O dar nieba dla dusz konających
i za dusze w czyśćcu cierpiące
- int. od Apostolstwa Pomocy
Duszom Czyśćcowym.

11:00

+ Halina Markowicz w 6 roczn.
śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Grażyna Buczek (30 - koniec
greg.).

18:00

++ Maria Sroka i za zmarłych
z rodziny.

7:00

1) + Jan Szczygieł (począt.
greg.).
2) ++ Maria i Stanisław.

18:00

1) + Karol Świtalski (począt.
greg.).
2) + Wacław Spiradek - int. od
Klubu Seniora.

7:00

+ Jan Szczygieł (2).

18:00

1) + Karol Świtalski (2).
2) + Wacław Spiradek - int. od
Radnych Klubu PiS.

7:00

+ Jan Szczygieł (3).

18:00

1) + Karol Świtalski (3).
2) O zdrowie i Boże błogosł.
dla Szymona i Michała z okazji
urodzin.

7:00

+ Jan Szczygieł (4).

18:00

1) + Karol Świtalski (4).
2) + Wacław Spiradek - int.
od koleżanek z biura Rady
Miasta.

7:00

1) + Jan Szczygieł (5).
2) Dziękczynna z okazji 18
roczn. urodzin Katarzyny
z prośbą o potrzebne łaski
oraz światło i dary Ducha
Świętego.

18:00

1) + Karol Świtalski (5).
2) + Wacław Spiradek - int.
od kolegów i koleżanek syna
z Tarnowa.

7:00

1) + Jan Szczygieł (6).
2) ++ Agnieszka, Karolina,
Stanisław i Ludwik.

18:00

1) + Karol Świtalski (6).
2) + Wacław Spiradek - int.
od kolegów i koleżanek syna
z Tarnowa.

8:00

+ Jan Szczygieł (7).

9:30

++ Weronika, Władysław,
Stanisław.

11:00

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB dla
Kordianka z okazji 2 roczn.
urodzin i imienin.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Karol Świtalski (7).

18:00

Za misje, misjonarzy oraz
ks. Opiekuna.

Poniedziałek 1 X

Wtorek 2 X

Środa 3 X

Czwartek 4 X

Piątek 5 X

Tenis stołowy

Grand Prix Polski Młodzików

za sprzątanie kościoła:

17.09.2018 r. os. Kombatantów
bl. 4 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Bednarska, Wysocka, Matusz,
Zierkiewicz. Ofiara: Słoń, Baczkowska. Razem - 60 zł na środki
czystości i kwiaty.
22.09.2018 r. os. Kombatantów
bl. 4 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
T. i C. Gilarscy, Bartnik + 2 os.,
Kowal. Ofiara: Drewniak. Razem - 50 zł na środki czystości
i kwiaty.
24.09.2018 r. os. Kombatantów
bl. 5 m. 1-15. Sprzątali: Mazur.

Sobota 6 X

Niedziela 7 X

W Krośnie odbył się cykl Grand Prix Polski Młodzików. PKS Kolping Jarosław reprezentowało pięciu tenisistów stołowych. Najlepiej
Czynna od poniedziałku do spisał się Dawid Jadam, który zakończył zawody z brązowym mesoboty w godz. 8.00-9.00 dalem. Wysoko, bo na szóstym miejscu Grand Prix Polski zakończył
Szymon Brud.
oraz 17.00-17.30.
dziewcząt najlepiej zawody w Krośnie wspominać będzie
Nieczynna w Święta i Pierw- Wśród
Kinga Hawro, która była ósma. Dagmara Kłak zakończyła turniej
sze Piątki Miesiąca.
na 33 lokacie.
Kancelaria parafialna
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