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Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2018

/fragmenty/

“Wraz z młodymi nieśmy
wszystkim Ewangelię”
Drodzy młodzi, pragnę zastanowić się wraz z wami
nad misją, którą powierzył
nam Jezus. Zwracając się
do was, zamierzam zwrócić
się do wszystkich chrześcijan, którzy przeżywają
w Kościele przygodę swego
życia jako dzieci Boże. Tym,
co pobudza mnie, by nawiązując dialog z wami mówić
do wszystkich, jest pewność,
że wiara chrześcijańska pozostaje zawsze młoda, jeśli
otwiera się na misję, którą
przekazuje nam Chrystus.
„Misje odnawiają Kościół”,
napisał św. Jan Paweł II,
papież, który tak bardzo kochał młodych i bardzo się im
poświęcił.
dokończenie na str. 3

Dziś
koncert
w KCK
godz.
18.00

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 53,10-11
Cena zbawienia

REFREN PSALMU: Okaż swą
łaskę ufającym Tobie.
II CZYTANIE: Hbr 4,14-16

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

EWANGELIA: Mk 10,42-45
Przełożeństwo jest służbą

Jezus przywoławszy Dwunastu,
powiedział do nich: „Wiecie, że
ci, którzy uchodzą za władców
narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie między wami.
Lecz kto by między wami chciał
się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech
będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz
żeby służyć i dać swoje życie na
okup za wielu”.

Różaniec
w Kościele

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

Superliga
tenisa stołowego
w Jarosławiu

Mecz
MOSiR

26 X g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- 3S Polonia Bytom
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Chrystus Królem

Poświęcenie Pomnika Pamięci Narodowej
26 października g. 10.30

Radosnym finałem dwuletniej budowy Pomnika Pamięci Narodowej w Jarosławiu ma być jego odsłonięcie
i poświęcenie w piątek 26 października br. przy kościele
Chrystusa Króla w Jarosławiu. Pomnik ten na wiele lat
stanie się symbolem ducha naszego czasu przepełnionego
wiarą, patriotyzmem i pamięcią historyczną zaś uroczystość bardzo znacząco wpisze się w obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Przewidywany program przedstawia się następująco:
10.30 program patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu
11.00 Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Abp Adama Szala
ok. 12.00 - Uroczystość przed pomnikiem
- wciągnięcie flagi i Hymn Państwowy
- Przemówienia VIP
- Odsłonięcie i poświęcenie pomnika
- Apel poległych
- Salwa honorowa
- Składanie kwiatów
- Marsz orkiestry wojskowej i odprowadzenie
sztandarów

11 października

W ostatnich dniach dwukrotnie złożył nam wizytę Marszałek Sejmu
Marek Kuchciński, który jest zachwycony naszym wielkim dziełem
sztuki (na zdjęciu od lewej: ks. prałat Andrzej Surowiec, marszałek
Marek Kuchciński, Starosta Tadeusz Chrzan i Andrzej Ćwierz).

Piękny koncert
13 października

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i Dnia
Edukacji Narodowej w naszym kościele odbył się znakomity koncert
w wykonaniu Małgorzaty Walewskiej, Sylwii Olszyńskiej i Tarasa
Hlushko. Koncert był dofinansowany z budżetu Województwa
Podkarpackiego oraz Polską Spółkę Gazownictwa i Starostę
Jarosławskiego.

Chrystus Królem

Orędzie na Światowy sensu...
Dzień Misyjny 2018
...Również wy, ludzie młodokończenie ze str. 1
dzi, przez chrzest jesteście
Okoliczność Synodu, któ- żywymi członkami Kościoła
ry będziemy obchodzić i wspólnie mamy misję niew Rzymie w październiku, sienia Ewangelii wszystkim.
miesiącu misyjnym, daje Wchodzicie w życie...
nam możliwość lepszego
zrozumienia w świetle wia- ...To przekazywanie wiary,
ry tego, co Pan Jezus chce będące istotą misji Kopowiedzieć, wam, młodym ścioła, odbywa się zatem
ludziom, a przez was wspól- przez „zarażanie” miłością,
notom chrześcijańskim.
przez co radość i entuzjazm
wyrażają nowo odnaleziony
Życie jest misją
sens i pełnię życia...
Każdy mężczyzna i każda
kobieta jest misją i to jest
powodem, dla którego żyje
na ziemi. Być pociągniętym
i być posyłanym to dwa poruszenia, które nasze serce –
szczególnie, gdy jest młode
wiekiem – odczuwa jako
wewnętrzne siły miłości,
obiecujące przyszłość i popychające nasze istnienie
naprzód. Nikt tak, jak młodzi, nie odczuwa, jak bardzo
życie wdziera się i pociąga.
Wielkim wyzwaniem jest
przeżywanie z radością swej
odpowiedzialności za świat.
Dobrze znam blaski i cienie bycia młodym, a jeśli
myślę o mojej młodości
i mojej rodzinie, to przypominam sobie siłę nadziei
na lepszą przyszłość. Fakt,
że jesteśmy na tym świecie
nie wskutek naszej decyzji,
pozwala nam domyślać się,
że istnieje inicjatywa, która nas uprzedza i sprawia,
że istniejemy. Każdy z nas
jest powołany do refleksji
nad tą rzeczywistością: „Ja
jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym
świecie”...
...Kościół głosząc to, co darmo otrzymał, może dzielić
się z wami, młodymi, drogą
i prawdą, które prowadzą
do sensu życia na tej ziemi.
Jezus Chrystus, który dla
nas umarł i zmartwychwstał,
oddaje się naszej wolności
i pobudza ją do poszukiwania, odkrywania i głoszenia
tego prawdziwego i pełnego

...Najodleglejsze krańce ziemi są dla was dzisiaj, drodzy
młodzi bardzo aktualne i zawsze łatwe do „nawigacji”.
Świat cyfrowy, sieci społecznościowe, które nas przenikają i osaczają, zacierają
granice, niwelują skrajności
i odległości, zmniejszają
różnice. Wszystko wydaje
się w zasięgu ręki, wszystko
tak bliskie i bezpośrednie.
A jednak bez daru, jakim
jest zaangażowanie naszego
życia, możemy mieć mnóstwo kontaktów, ale nigdy
nie będziemy zanurzeni
w prawdziwej komunii życia. Misja aż po najdalsze
krańce ziemi wymaga daru
z siebie samego, w powołaniu danym nam przez Tego,
który nas umieścił na tej ziemi. Śmiałbym powiedzieć,
że dla człowieka młodego,
który chce podążać za Chrystusem, niezbędne jest poszukiwanie i akceptacja
własnego powołania...

Powiatowy Dzień Edukacji
Narodowej
13 października

Powiatowy Dzień Edukacji Małgorzaty Walewskiej,
Narodowej to najlepsza które odbyły się w kościele
okazja do podziękowania pw. Chrystusa Króla.
nauczycielom i wszystkim
pracownikom edukacji, wychowania i oświaty ze szkół
i placówek prowadzonych
przez Powiat Jarosławski.
W tym roku starosta jarosławski Tadeusz Chrzan
zaprosił gości uroczystości
do Katolickiego Centrum
Kultury na część oficjalprof. Paweł Bortkiewicz wygłosił wyną, ale także wykład o no- ks.
kład „Naród i Ojczyzna to rzeczywistowoczesnym patriotyzmie ści nie do zastąpienia”. O patriotyzmie
oraz koncert divy operowej w szkole nowoczesnej.

Reprezentacyjny

Zespół
Artystyczny
Wojska
Polskiego

28 X g. 15.00
Kościół

Chrystusa Króla

KONCERT
Ani
Wyszkoni
28 X g. 19.00
Katolickie
Centrum
Kultury

3
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 21 X 18 GRUPA I
Niedziela 28 X 18 GRUPA II

Msze św. wspólnotowe
NIEDZIELA – Róża Boga Ojca VII p. Komsza + IX Róża św. Andrzeja
PONIEDZIAŁEK – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
WTOREK – Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna +
Kolpingowski Klub Seniora
ŚRODA – Ministranci + Lektorzy +
Rodziny powołanych
CZWARTEK – Róża VI św. Krzysztofa +
Róża IV św. Benedykta
PIĄTEK – Parafialny Klub Sportowy
Kolping-Jarosław
SOBOTA – Dzieło Pomocy Powołaniom
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
06.10.2018 r. os. Kombatantów bl. 7
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: W. Łańko.
Ofiara: A. Storek. Razem – 20 zł na
środki czystości i kwiaty.
08.10.2018 r. os. Kombatantów bl.
7 m. 16-25. Sprzątali i ofiara: Gumińska – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
13.10.2018 r. os. Kombatantów bl. 7a
m. 1-10. Nikt nie przyszedł.
15.10.2018 r. os. Kombatantów bl. 7a
m. 11-20. Sprzątali i ofiara: TPuchyr,
Ogryzek, Suchożak. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
21.10.1989 – Jarosław i Halina M.
22.10.1983 – Andrzej i Elżbieta T.
24.10.1987 – Leszek i Maria K.
24.10.1987 – Wiesław i Lucyna Ch.
24.10.1992 – Andrzej i Wioletta t.
24.10.1992 – Krzysztof i Renata B.
25.10.1997 – Piotr i Małgorzata Sz.
25.10.1997 – Andrzej i Beata S.
25.10.2008 – Piotr i Ewa B.
26.10.1991 – Adam i Barbara S.
27.10.1984 – Tadeusz i Ewa T.

w rocznicę śmierci:
26.10.83 – Michał Metyk
27.10.83 – Józef Stasiak
24.10.88 – Karol Gumiński
24.10.98 – Maria Kochan
24.10.98 – Janusz Kotyla
24.10.02 – Janina Metyk
21.10.06 – Ryszard Martyniuk
21.10.08 – Andrzej Wysocki
21.10.09 – Janusz Kłapa
22.10.10 – Adolf Rychtyk
26.10.11 – Edward Baraniecki
24.10.12 – Kacper Jakubik
27.10.14 – Anna Makar
27.10.14 – Janina Korzeń

Kancelaria parafialna

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe z koronką do
Miłosierdzia Bożego.
2. Dziś niedziela rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Pamiętajmy
o modlitwie w intencji misjonarzy, zwłaszcza pochodzących
z naszej diecezji.
3. Dzisiejsza taca mszalna przeznaczona jest na misje.
4. Dziś w całym Kościele polskim jest liczenie wiernych
przed świątyniami i liczenie
rozdanych Komunii św.: osobno
kobiet, osobno mężczyzn.
5. Dziś w Katolickim Centrum
Kultury odbędzie się koncert
„Panny wyklęte - sprawiedliwe”
w wykonaniu zespołu Maleo
Reggae Rockers. Początek koncertu o godz. 18.00. Zapraszamy
wszystkich ale szczególnie
zapraszamy młodzież: KSM,
RAM, Ruch Światło-Życie,
Harcerzy. Wstęp wolny.
6. Jutro liturgiczne wspomnienie
św. Jana Pawła II, papieża.
7. W środę przypada liturgiczne
wspomnienie bł. Jana Wojciecha Balickiego – byłego
rektora naszego Seminarium
Duchownego w Przemyślu. Relikwie bł. Jana Balickiego wraz
z relikwiami św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II znajdują
się w naszej kaplicy Miłosierdzia Bożego, dlatego wspominamy ich w kanonie każdej
Mszy św.
8. W sobotę Święto św. Szymona
i Judy Tadeusza, Apostołów.
9. 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.
10. Dyżur do sprzątania kościoła
22 X 18 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 8
m. 16-25 oraz 27 X 18 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 9
m. 1-15.
11. W przedsionku kościoła znaj-

Niedziela 21 X

dują się kartki na wypominki.
Prosimy o czytelne wypełnianie
i składanie w zakrystii. Różaniec
z wypominkami będzie przez
cały listopad o godz. 17.15,
a w niedziele i środy o godz.
17.00.
12. Za tydzień w niedzielę
w naszym kościele o godz.15.00
będzie bardzo wyjątkowy koncert galowy w wykonaniu Reprezentacyjnego Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego
z repertuarem najpiękniejszych
polskich pieśni patriotycznych.
Wstęp jest wolny. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. To naprawdę wyjątkowa
okazja.
13. Informujemy, że w związku
z koncertem Reprezentacyjnego Artystycznego Zespołu
Wojska Polskiego w naszym
kościele, który będzie w niedzielę 28 października o godz.
15.00 - nie będzie w tym dniu
Mszy św. o godz. 16.00, a nabożeństwo różańcowe będzie
o godz. 17.30.

8:00

+ Jan Szczygieł (21).

9:30

Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże i opiekę
MB dla Heleny Sudoł w 90
roczn. urodzin oraz o dar życia
wiecznego dla Janusza Sudoł
w kolejną roczn. śmierci.

11:00

+ W 1 roczn. śmierci Janiny
Uberman o spokój jej duszy.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Karol Świtalski (21).

18:00

+ Bogusław w 2 roczn. śmierci
- int. od żony i córki.

7:00

1) + Karol Świtalski (22).
2) + Jan Szczygieł (22).

18:00

1) + Ryszard Martyniuk w 12
roczn. śmierci.
2) + Adam Pacholarz.

7:00

1) + Karol Świtalski (23).
2) + Jan Szczygieł (23).

18:00

1) ++ Kazimiera i Stanisław Beksińscy, Wiesław Lipczyński.
2) W int. ks. Mateusza o zdrowie
i potrzebne łaski - int. od Oazy.

7:00

1) + Karol Świtalski (24).
2) + Jan Szczygieł (24).

18:00

1) ++ Maria i Antoni, Kazimierz,
Aniela, Walenty.
2) Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł., opiekę MB,
potrzebne łaski dla Dariusza
w 50 roczn. urodzin.

7:00

1) + Karol Świtalski (25).
2) + Jan Szczygieł (25).

18:00

1) Dziękczynna w 10 roczn.
ślubu Ewy i Piotra o potrzebne
łaski i dar potomstwa.
2) ++ Maria i Stanisław Witko.

7:00

1) + Karol Świtalski (26).
2) + Jan Szczygieł (26).

18:00

1) ++ Józef Świętoniowski
w 13 roczn. śmierci, Adela, Zofia
i Stanisław.
2) ++ Helena i Józef.

7:00

1) + Jan Szczygieł (27).
2) + Karol Świtalski (27).
3) ++ Anna i Michał Makar oraz
zmarli z rodziny.

18:00

1) ++ Tadeusz, Zofia i Franciszek.
2) Dziękczynna z prośbą
o zdrowie i potrzebne łaski dla
Marty.

8:00

1) + Jan Szczygieł (28).
2) + Karol Świtalski (28).

9:30

+ Tadeusz Leżucha - int. od
sąsiadów z bl. nr 4 kl. 1-4.

11:00

+ Arkadiusz Cielęcy w 5 roczn.
śmierci.

12:15

1) Za parafian.
2) O zdrowie i potrzebne łaski dla
Marii Rodzinka z okazji 70 roczn.
urodzin - int. od dzieci i męża.

Poniedziałek 22 X

Wtorek 23 X

Środa 24 X

Czwartek 25 X

Piątek 26 X

Sobota 27 X

Końcowy fragment Pomnika
Pamięci Narodowej

Niedziela 28 X

Tenis stołowy
14.10. Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław
- KS Unia AZS AWFiS Gdańsk 1 : 3
Punkty: Konecny Tomas - 1.

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz 14.10. I liga
17.00-17.30.
IKS Start Zduńska Wola - PKS Kolping II Jarosław 3 : 7
Nieczynna w Święta i Pierwsze Punkty: Zelinka Jakub - 2,5, Marcinowski Krzysztof - 2, Czernik Mateusz
Piątki Miesiąca.
- 1,5, Cyrnek Piotr - 1.

16:00
18:00

Nie ma Mszy św.
+ Tadeusz Szyper.
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