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14 października

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVIII Dzień Papieski

I CZYTANIE: Rdz 2,18-24
Stworzenie niewiasty

REFREN PSALMU: Niechaj nas
zawsze Pan Bóg błogosławi.
II CZYTANIE: Hbr 2,9-11

XVIII Dzień Papieski obchodzić będziemy
w niedzielę, 14 października 2018 roku.
W tym Dniu Papieskim nasze rozważania
i działania chcemy zogniskować wokół
dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II
i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Chrystus, który uświęca, jak i ludzie,
którzy mają być uświęceni, z jednego są wszyscy

EWANGELIA: Mk 10,2-12

Co Bóg złączył, tego człowiek niech
nie rozdziela

1. W bieżącym roku przeżywać będziemy
60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły
(4 lipca 1958r. papież Piusa XII mianuje
ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym
archidiecezji krakowskiej; 28 września 1958
roku zostaje udzielona Karolowi Wojtyle
sakra biskupia)
dokończenie na str. 2

Wykłady

Koncert

Małgorzaty Walewskiej

13 października g. 15.00

...pytali Go, czy wolno mężowi
oddalić żonę...
...dlatego opuści człowiek ojca
swego i matkę i złączy się ze
swoją żoną, i będą oboje jednym
ciałem». A tak już nie są dwoje,
lecz jedno ciało. Co więc Bóg
złączył, tego człowiek niech nie
rozdziela”...
...„Kto oddala żonę swoją,
a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża,
a wyjdzie za innego, popełnia
cudzołóstwo”.

Różaniec
w Kościele

Kościół Chrystusa Króla
prof. Piotr Jaroszyński
12 października g. 14.00
Katolickie Centrum Kultury
„Po co niepodległość?”

codziennie g. 17.30,
w środę g. 17.15
w niedzielę g. 17.00

Superliga
tenisa stołowego
w Jarosławiu
ks. prof. Paweł Bortkiewicz
13 października g. 14.00
Kościół Chrystusa Króla
„Naród i Ojczyzna to rzeczywistości nie do zastąpienia”.
O patriotyzmie w szkole nowoczesnej

Mecz
MOSiR

14 X g. 16.00
Małgorzata
Walewska

PKS Kolping Frac Jarosław
- KS Unia AZS AWFiS Gdańsk
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Chrystus Królem

XVIII Dzień Papieski Papieża Polaka. „Promie-

niowanie ojcostwa” - to tytuł dramatu Karola Wojtyły
2. W tym roku przeżywać datowanego na 1964 rok.
też będziemy 40. rocznicę
wyboru na Stolicę Piotrową Jako społeczność tworząca
Metropolity Krakowskiego Fundację „Dzieło Nowego
- działo się to pamiętnego Tysiąclecia” pragniemy, aby
16 października 1978 roku. przygotowania i obchody
XVIII Dnia Papieskiego
stanowiły zaproszenie do
lektury pism K. Wojtyły,
zwłaszcza wspomnianego
dramatu „Promieniowanie
ojcostwa”. Chcemy bowiem, aby dotarła do nas
głębia myślenia Naszego
Patrona. Uzupełnienie niech
stanowią dwie książki:
„Wstańcie, chodźmy!” oraz
„Pamięć i tożsamość”.
dokończenie ze str. 1

3. Dzień Papieski będziemy
też niewątpliwie przeżywać
w radosnej atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

Wspaniałym streszczeniem
dokonanym przez samego
św. Jana Pawła II jest homilia wygłoszona w Kielcach
3 czerwca 1991 roku
w czasie IV pielgrzymki
Hasło Dnia Papieskiego jest do Ojczyzny. Znajdujemy
zaczerpnięte bezpośrednio w niej aktualne dzisiaj wyz literackiego dziedzictwa raźne wskazania moralne.

List Konferencji Episkopatu
Polski zapowiadający obchody
XVIII Dnia Papieskiego
żeniem Pan Jezus ujawnia
również najgłębszy szacunek wobec Ojca, pełną
pokoju i wzajemnego zrozuUmiłowani w Chrystusie mienia więź oraz całkowite
i dobrowolne oddanie siebie
Panu Siostry i Bracia!
do ojcowskiej dyspozycji
Biblijny opis stworzenia w dziele zbawienia...
Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, jest obrazem ...Głęboka Ojcowsko-Syplanów Boga względem nowska relacja rodzi pewczłowieka. Bóg powołuje ność, iż Syn zawsze będzie
go do istnienia z miłości wysłuchany przez Ojca.
i jednocześnie ku niej kieruje. Człowiek zaś, odkry- Tajemnicę Boga jako Ojca,
wając zaszczepioną w nim który stanowi wzór dla ojprzez Stwórcę potrzebę costwa ziemskiego, ukamiłości, przeżywa ją we zał nam św. Jan Paweł II
wspólnocie małżeńskiej. w cyklu katechez wygłoszoJej sakramentalny i niero- nych w 1999 roku. Za najzerwalny charakter, jako ważniejszą cechę ojcostwa
związku pomiędzy męż- Boga Papież Polak uznał
czyzną i kobietą, potwier- „zdolność do nieskończodził zaś Jezus w dialogu nej miłości, do ofiarowania
z faryzeuszami opisa- się bez zastrzeżeń i bez
nym w odczytanej przed miary”. Wyrazem szczechwilą Ewangelii wg św. gólnie głębokiej, trwałej
Mateusza. Małżeństwo i współczującej ojcowskiej
w zamyśle Bożym staje miłości Boga wobec człosię rodziną, gdzie małżon- wieka były zaś Jego zbawkowie podejmują rolę ojca cze interwencje w dziejach
i matki. Tematowi ojca chce- Narodu Wybranego.
my poświęcić XVIII Dzień
Papieski, który w jedności II. Św. Jan Paweł II o ojz papieżem Franciszkiem, costwie ludzkim
będziemy przeżywali już za
tydzień, w niedzielę 14 paź- „Mężczyzna, ukazując
dziernika, pod hasłem „Pro- i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga - jak pimieniowanie ojcostwa”.
sał św. Jan Paweł II w FamiI. Ojcostwo w Objawie- liaris consortio - powołany
niu według nauczania jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim
św. Jana Pawła II
członkom rodziny. Spełni to
Pełnię objawienia Boga zadanie przez wielkoduszną
jako Ojca przyniósł Jezus odpowiedzialność za życie
Chrystus. Jego wyjątko- poczęte pod sercem matki,
wa relacja z Ojcem opiera przez troskliwe pełnienie
się na miłości, którą Bóg obowiązku wychowania,
uroczyście wyznał swe- dzielonego ze współmałmu Synowi podczas chrztu żonką, przez pracę, która
w Jordanie i w akcie prze- nigdy nie rozbija rodziny,
mienienia na górze Tabor. ale utwierdza ją w spójni
Chrystus w dialogu z Ojcem i stałości, przez dawanie
odpowiada na nią czułym świadectwa dojrzałego żysłowem Abba, które może- cia chrześcijańskiego”.
my oddać jako Tato, Tatusiu,
Drogi Ojcze. Tym wyradokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Tenis stołowy
29.09. Superliga

List Konferencji
Episkopatu Polski
dokończenie ze str. 2

Bezsprzecznie ojciec odZKS Palmiarnia Zielona Góra
- PKS Kolping Frac Jarosław 0 : 3 grywa istotną rolę w rozPunkty: Kou Lei - 1, Konecny Tomas - 1, Chodorski Piotr - 1.

PKS Kolping Frac Jarosław - drużyna Superligi Tenisa Stołowego w sezonie
2018/2019 od lewej: Piotr Chodorski, Kou Lei, Tomas Konecny, Kamil Dziukiewicz
- trener. W naszej drużynie gra również Hou Yingchao.

woju osobowości dziecka,
pozwalając mu odkryć jego
tożsamość płciową, poczucie własnej wartości, a poprzez stawiane wymagania
i wyznaczane obowiązki
daje mu możliwość usamodzielnienia się w życiu. Stąd
też św. Jan Paweł II wskazywał, iż „współcześnie [istnieje] zapotrzebowanie na
ojców, którzy potrafią pełnić
swoją rolę, łącząc czułość
z powagą, wyrozumiałość
z surowością, koleżeństwo
z autorytetem”.
Fundamentalny jest również
udział ojca w procesie rozwoju wiary dziecka. Kształtuje bowiem ono obraz Boga
poprzez przykład zachowań swojego ojca. Nawiązał do tego Ojciec Święty
w swoim dziele pt. Dar
i Tajemnica: „Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy
i wtedy zastawałem mojego
Ojca na kolanach, tak jak
na kolanach widywałem go
zawsze w kościele parafialnym”. Może dlatego też po
latach Papież Polak pytał:
„A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi
dziećmi, z całą wspólnotą
domową, przynajmniej od
czasu do czasu? Wasz przykład - prawego myślenia
i działania - poparty wspólną modlitwą jest lekcją życia (…) Pamiętajcie: w ten
sposób budujecie Kościół”.
III. Ojcostwo a patriotyzm

22.09.

I liga

KS Viret CMC Zawiercie - PKS Kolping II Jarosław 2 : 8
Punkty: Zelinka Jakub - 2,5, Cyrnek Piotr - 2,5, Czernik Mateusz - 2,5,
Marcinowski Krzysztof - 0,5.

Ojcostwo silnie wiąże się
z postawą patriotyzmu. „Ojczyzna - jak pisał św. Jan
Paweł II w dziele pt. Pamięć
i tożsamość - to poniekąd to
samo, co ojcowizna, czyli
zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po
ojcach”. Przeżywając setną
rocznicę odzyskania przez

Polskę niepodległości, stawiamy sobie pytanie - jak
to dziedzictwo zachować
i przekazać? Odpowiedź
wydaje się prosta i trudna
zarazem - może się to dokonać przede wszystkim
przez silną rodzinę. Dziś
więc patriotyzm to troska
o rodzinę opartą na silnym
fundamencie miłości mężczyzny i kobiety, którzy
odkrywają powołanie do
macierzyństwa i ojcostwa,
otwierając się na dar potomstwa. Przyjęcie daru życia,
jak i obowiązek wychowania dziecka, spoczywają
zarówno na kobiecie, jak
i mężczyźnie. Z jednej strony ojciec nie może być tu
wykluczany, z drugiej zaś
- sam nie może zwalniać się
z tej odpowiedzialności.
IV. Problemy i wyzwania
współczesnych ojców
Dzisiaj, niestety, jesteśmy
wielokrotnie świadkami
kryzysu tożsamości ojca.
Wiąże się on często z kryzysem męskości. Przejawia się przede wszystkim
w niedojrzałości duchowej
i emocjonalnej, w niezaradności oraz w braku
pewności siebie. Niebezpieczna jest też postawa
swobodnego używania życia oraz lęk przed zawieraniem trwałych związków
i podejmowaniem decyzji
na całe życie. Bolesne konsekwencje dla żony i dzieci
rodzi sytuacja, gdy ojciec
niejednokrotnie bardziej
utożsamiają się z wykonywanym zawodem lub
firmą niż własną rodziną.
Nie można nie wspomnieć
w tym miejscu o fizycznym
braku ojca w rodzinie spowodowanym przez wyjazd
w celach zarobkowych,
a „jak uczy doświadczenie,
nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi
psychicznej i moralnej oraz
znaczne trudności w stosunkach rodzinnych”...
/fragment/
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 7 X 18 GRUPA I
Niedziela 14 X 18 GRUPA II

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Koło Misyjne
PONIEDZIAŁEK – Róża VIII św.
Zofii - p. Drewniak + Róża Boga
Ojca II - p. Chomik
WTOREK – Róża męska I św.
Józefa - p. Zięba + Róża V męska
św. Piotra - p. Przepłata
ŚRODA – Róża męska II św.
Antoniego - p. Płoskoń + Róża
Boga Ojca I - p. Brodowicz
CZWARTEK – Bractwo Najświętszego Sakramentu + Róże
młodzieżowe i dziecięce
PIĄTEK – Wspólnota Biblioteki
SOBOTA – Róża żeńska I św.
Teresy - p. Dzierża + Róża XIV
św. Elżbiety - p. Balawender
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
07.10.89 – Piotr i Małgorzata W.
07.10.95 – Zbigniew i Marta Ch.
07.10.00 – Dariusz i Urszula K.
08.10.16 – Łukasz i Agnieszka O.
09.10.82 – Mirosław i Bogumiła K.
09.10.93 – Piotr i Beata Sz.
09.10.10 – Stanisław i Lucyna F.
11.10.08 – Paweł i Magdalena N.
13.10.07 – Leszek i Małgorzata W.

w rocznicę śmierci:
13.10.82 – Bronisława Staniszewska
07.10.91 – Witold Korzeń
11.10.92 – Katarzyna Łyczowska
09.10.94 – Gustaw Milianowicz
12.10.94 – Danuta Potoczny
11.10.98 – Maria Brzezińska
08.10.03 – Edmund Reczko
11.10.04 – Olga Odój
08.10.10 – Jan Dołemski
10.10.10 – Piotr Pochodaj
08.10.11 – Krystyna Strach
13.10.11 – Lidia Olesek
10.10.15 – Edward Skalski
13.10.15 – Emilia Warchoł

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe z koronką
do Miłosierdzia Bożego. Po
nabożeństwie zmiana tajemnic
różańcowych.
2. Dzisiejsza taca mszalna przeznaczona jest na Seminarium
Duchowne. A za tydzień w drugą
niedzielę miesiąca będzie specjalna składka na inwestycje parafialne i na utrzymanie kościoła.
3. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe są o godz. 17.30,
w środy z Nowenną do Matki Bożej o 17.15. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach
różańcowych w kościele, a tych,
którzy będą przeszkodzeni - do
odmawiania różańca w rodzinach
lub indywidualnie.
4. Dyżur do sprzątania kościoła
8 X 18 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 7
m. 16-25 oraz 13 X 18 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 7a
m. 1-10.
5. W następną niedzielę będzie
obchodzony XVIII Dzień Papieski. Ofiary zbierane przed
polskimi kościołami mają pomóc
w edukacji biedniejszej, ale zdolnej młodzieży.
6. W piątek w Katolickim Centrum Kultury będzie wartościowy
wykład prof. Piotra Jaroszyńskie-

Niedziela 7 X

go z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego na temat: „Po co niepodległość?”. Początek wykładu
o godz. 14.00. Wykorzystajmy tą
okazję. Serdecznie zapraszamy.
7. Natomiast bardzo wyjątkowa
będzie sobota 13 października.
Najpierw zapraszamy do kościoła na wykład ks. prof. Pawła
Bortkiewicza na temat: „Naród
i Ojczyzna to rzeczywistości nie
do zastąpienia. O patriotyzmie
w szkole nowoczesnej”. Początek wykładu o godz. 14.00.
Zapraszamy nauczycieli i wszystkich chętnych. A po wykładzie
o godz. 15.00 zapraszamy
wszystkich na koncert w kościele
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wykonaniu słynnej
śpiewaczki operowej Małgorzaty
Walewskiej. Potraktujmy to jako
wyjątkową i nadzwyczajną okazję do wysłuchania wspaniałego
koncertu.
8. Sympatyków sportu zachęcamy
do kolejnego kibicowania naszej
drużynie z Superligi tenisa stołowego w najbliższą niedzielę
o godz. 16.00 w hali MOSiR.
Dziękujemy p. Marianowi
Wasiucie za dokonanie pomiarów uziemienia odgromowego
obiektów parafialnych.

8:00

+ Jan Szczygieł (7).

9:30

++ Weronika, Władysław,
Stanisław.

11:00

Dziekczynna 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 i ks.
Opiekuna.

7:00

1) + Karol Świtalski (8).
2) ++ Julia i Jan.
3) + Jan Szczygieł (8).

18:00

1) O Boże błogosł., potrzebne
łaski dla członkiń Róży św.
Zofii.
2) + Jan Dołemski w 8 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Karol Świtalski (9).
2) + Jan Szczygieł (9).

18:00

1) + Wacław Spiradek - int.
od pracowników Sokołów SA
z Dębicy.
2) ++ Aleksander Łupina, Janina, Józef, Henryk, Krystyna
Batko.

7:00

1) + Karol Świtalski (10).
2) + Jan Szczygieł (10).

18:00

1) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) O dar nawrócenia i opiekę
MB nad rodzinami Norberta
i Ewy.

7:00

1) + Karol Świtalski (11).
2) + Jan Szczygieł (11).

18:00

1) ++ Jadwiga i Michał - int. od
córki Barbary z mężem.
2) + Piotr Pochoda w 8 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Karol Świtalski (12).
2) + Jan Szczygieł (12).

18:00

1) + Lidia Zając w 10 roczn.
śmierci.
2) O Boże błogosł. i opiekę
MB dla Marii oraz o dar życia
wiecznego dla Ryszarda.

7:00

1) + Karol Świtalski (13).
2) + Jan Szczygieł (13).

18:00

1) Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł., potrzebne
łaski, zdrowie oraz opiekę MB
dla członkiń Róży św. Teresy.
2) + Emilian.

8:00

+ Jan Szczygieł (14).

9:30

++ Edward, Janina, Józefa
i Stanisław.

11:00

O Boże błogosł. i potrzebne
łaski oraz opiekę MB dla wnuków Adasia i Krzysia.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Karol Świtalski (14).

18:00

O Boże błogosł. i opiekę MB
dla Honoraty z okazji 18 urodzin - int. rodziców.

Poniedziałek 8 X

Wtorek 9 X

Środa 10 X

Czwartek 11 X

Piątek 12 X

Zapowiedzi przedślubne

Sobota 13 X

Sławomir Marek PRZEPŁATA

s. Eugeniusza i Krystyny
zam. Jarosław, ul. ks. Jakuba Makary
Dominika WILCZYŃSKA
c. Mieczysława i Zofii
zam. Jarosław, os. 1000-lecia

Niedziela 14 X

W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Zdzisław STANISŁAWCZYK
Edward POPIEL
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.

Pomnik Pamięci Narodowej w Jarosławiu
- pierwsza część pomnika z prawej strony

Bank PEKAO S.A. I o/Jaros³aw

58 1240 2571 1111 0000 3345 3145
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