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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
pu szwedzkiego klasztor pod
dowództwem o. Augustyna
Kordeckiego przez półtora miesiąca odpierał napór
Szwedów i ostatecznie pozostał twierdzą niezdobytą. To
wydarzenie było przełomem
w czasie tej wojny – było
wielkim zwycięstwem religijno-symbolicznym.

26 sierpnia Kościół w Polsce obchodzi uroczystość
Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. Jasna Góra
to od wieków najważniejsze
polskie sanktuarium maryjne
– duchowa stolica Polski.
Uroczystość NMP Częstochowskiej została ustanowiona dla diecezji polskich
w XX w. Inspirację dał
bł. Honorat Koźmiński.
W 1904 r. papież św. Pius X
ustanowił w tym dniu święto,
które na wszystkie diecezje
naszego kraju zostało rozciągnięte w roku 1931 przez
papieża Piusa XI.

Inne ważne wydarzenie
miało tutaj miejsce w 1956
r. Wtedy to 26 sierpnia
w obecności przeszło milioNajsłynniejsze wydarzenie na wiernych zostały złożone
związane z klasztorem ja- Jasnogórskie Śluby Narodu
snogórskim miało miejsce Polskiego.
w 1655 r., gdy w czasie Poto-

Zmiany księży w naszej parafii
W całej Archidiecezji 24 sierpnia zostało dokonanych wiele zmian księży. Zgodnie z wolą Księży Biskupów
w tym dniu odeszli od nas ks. Rafał Wójtowicz, ks. Sebastian Mucha
i ks. Jakub Kostrząb a na ich miejsce przyszli
ks. Dariusz Cichowlaz i ks. Bartosz Gręda.
Odchodzącym Księżom dziękujemy za
bardzo ofiarną pracę na rzecz naszej parafii, oraz życzymy wiele błogosławieństwa
Bożego i zachowujemy we wdzięcznej
pamięci zarówno odchodzących jak i przychodzących nowych duszpasterzy.
ks. Dariusz Cichowlaz

ks. Bartosz Gręda

LIST PASTERSKI
Metropolity Przemyskiego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 /fragmenty/

ry tak bardzo ukochał górskie wycieczki i spływy
kajakowe, powiedział kiedyś: Wypoczywa się w całej pełni, kiedy ów kontakt
z przyrodą staje się kontaktem z Bogiem obecnym
w przyrodzie i obecnym
...Św. Jan Paweł II, któ- w duszy ludzkiej. Piękną traJa jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej jak tylko
przeze Mnie. (J 14, 6)

dycją naszej Archidiecezji jest
organizowanie letnich form
odpoczynku połączonego
z okazją do duchowej refleksji. W tegorocznych rekolekcjach Ruchu Światło-Życie,
przeznaczonych dla dziedokończenie na str. 2

I CZYTANIE: Iz 66,18–21
Powszechność zbawienia

REFREN PSALMU: Całemu światu głoście Ewangelię.
II CZYTANIE: Hbr 12,5–7.11–13
Tego Pan miłuje, kogo karze

EWANGELIA: Łk 13,22–30

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów
Jezus nauczając, szedł przez miasta
i wsie, i odbywał swą podróż do
Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał:
„Panie, czy tylko nieliczni będą
zbawieni?”. On rzekł do nich:
„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi;
gdyż wielu, powiadam wam, będzie
chciało wejść, a nie będą mogli.
Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze,
zaczniecie kołatać do drzwi i wołać:
»Panie, otwórz nam«; lecz On wam
odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić:
»Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą,
i na ulicach naszych nauczałeś«.
Lecz On rzecze: »Powiadam wam,
nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie
ode Mnie wszyscy dopuszczający
się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba,
i wszystkich proroków w królestwie
Bożym, a siebie samych precz
wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu
i zachodu, z północy i południa
i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą
pierwszymi, i są pierwsi, którzy
będą ostatnimi”.

2 - 6. IX.
g. 16.00-17.00 KCK
Zapisy do świetlicy
charytatywnej
„U Kolpinga”
i na wycieczkę
7. IX. wyjście g. 6.30
Piesza Pielgrzymka
do Jodłówki

7. IX. g. 14.00
Koncert zespołu
„Mała Armia Janosika”
dla pielgrzymów w Jodłówce

2

Chrystus Królem

List Pasterski
dokończenie ze str. 1

ci, młodzieży oraz rodzin
skupionych w Domowym
Kościele, uczestniczyło
1200 osób. W rekolekcjach
Ruchu Apostolstwa Młodzieży wzięło udział 900
osób. Z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży
wakacje przeżywało 180
osób, zaś przemyska Caritas zorganizowała wakacyjne turnusy dla 1100
osób. W lipcu na Jasną
Górę pielgrzymowało
ponad 1200 osób. Także
nasze lokalne sanktuaria
maryjne, m.in. Kalwarię Pacławską, Leżajsk,
Starą Wieś czy Jodłówkę
odwiedziły liczne rzesze
pątników...
...Z odnowionymi siłami
duchowymi wejdziemy niebawem w nowy rok szkolny
i katechetyczny. Rozpoczniemy kolejny etap zgłębiania wiedzy o człowieku
i otaczającym go świecie,
a także o Panu Bogu. Podstawowym źródłem katechezy – szkolnej i rodzinnej
– jest Pismo Święte. To
rodzice i katecheci uczą nas,
jak czytać i rozumieć wydarzenia biblijne. Rodzina
to pierwsza szkoła zaznajamiania się ze Słowem
Bożym. Warto w tym kontekście przywołać piękny
przykład Sług Bożych Rodziny Ulmów z Markowej...
...Jednym z najgroźniejszych zjawisk społecznych
jest obecnie wyraźna tendencja rodziców do rezygnacji z wychowywania
własnych dzieci...
...Bez wsparcia ze strony
rodziców i wychowawców
młodzi ludzie okazują się
sami dla siebie poważnym
zagrożeniem...
...Drodzy Rodzice i Dziadkowie, nie wstydźcie się
swojej wiary! Rozmawiajcie
z dziećmi o Bogu, pielęgnujcie zwyczaje i tradycje reli-

się dzięki zaangażowaniu i z Polski. Bądźcie konsekwentni w praktykowaniu
Kościoła katolickiego...
swojej wiary. Bądźcie od...Drodzy Pedagodzy! Do- ważni w podejmowaniu
brze wiecie, że skuteczność życiowych decyzji...
formowania w duchu wartości chrześcijańskich, które ...Ważnym impulsem do
są wartościami uniwersal- pracy katechetycznej i fornymi, jest uwarunkowana macyjnej na początku nojednością oddziaływania wego roku szkolnego niech
...Proces formacji religijnej – wychowując trzeba mó- będzie dla całej Archidiemający swoje podstawy wić jednym głosem. Szkoła cezji kongres biblijny. Jego
w domu rodzinnym jest nie może zapominać, że to hasło, „Panie, uświęć nas
kontynuowany w szkole, rodzice zostali ustanowieni w prawdzie”, przypomiprzede wszystkim na lek- przez samego Boga pierw- na o konieczności poznacjach religii...
szymi i głównymi wycho- wania prawdy objawionej
wawcami dzieci, i że ich zawartej w Piśmie Świę...Jednak nie tylko lekcje prawo jest niezbywalne... tym. W czasach, w których
w imię źle rozumianej wolkatechezy są przestrzenią
budowania chrześcijańskich ...Można zatem w biblijnym ności świat odchodzi od
postaw. Poprzez zdobywa- obrazie wyodrębnić trzy obiektywnej i objawionej
nie wiedzy uczeń odkrywa, środowiska wychowawcze: prawdy, trzeba nam jeszcze
że Biblia jest ponadczasową rodzinę, świątynię i szkołę. bardziej docenić Słowo
Księgą kształtującą kulturę Te trzy rzeczywistości wza- Boże. Bez kontaktu z nim
nie obronimy chrześcijańskiej tożsamości w pluralistycznym i często wrogim
Archidiecezjalny
nam świecie. Kongres będziemy przeżywać m.in.
w Jarosławiu 19 października.
gijne. Zabierajcie dzieci do
kościoła. Brońcie ich przed
obcymi i wrogimi naszej
kulturze i religii nachalnymi
ideologiami! Módlcie się
w rodzinach, nie z niedbujcie wspólnego pacierza, czytajcie razem Pismo
Święte...

Kongres Biblijny

19 października 2019 g. 10.00
Kościół Chrystusa Króla

...W najbliższą niedzielę będziemy wspominać bolesną
rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Polska została zaatakowana najpierw
z zachodu, a kilkanaście
dni później także ze wschodu...

...80 lat po tym tragicznym wydarzeniu, dziękując
Opatrzności Bożej za dar
pokoju, całą mocą sprzeciwiajmy się wszelkim fori cywilizację naszej Oj- jemnie ze sobą współpracu- mom szerzenia nienawiści
i przemocy.
czyzny oraz wielu innych ją i się dopełniają.
narodów. Poznając konkretne fakty historyczne Pięknym przykładem peda- Módlmy się nieustannie
i procesy społeczne dostrze- goga oddanego bez reszty o to, by w naszym osobistym
ga, że główne nurty kultu- służbie Bogu i młodemu życiu oraz w życiu całego
ry polskiej i europejskiej człowiekowi jest kandydatka narodu i świata coraz wyraźod początku inspirowane na ołtarze, Służebnica Boża niejsze były owoce Ducha
były przez chrześcijaństwo. Anna Jenke, nauczycielka Świętego: miłość, radość,
pokój, cierpliwość, uprzejZgłębianie historii literatury z Jarosławia...
mość, dobroć, wierność,
i sztuki pokazuje, że to duchowość chrześcijańska była ...Drodzy Młodzi Przyjacie- łagodność i opanowanie...
główną inspiracją twórców le! Już za kilka dni rozpoczogromnej większości dzieł niecie kolejny rok szkolny. Z pasterskim błogosławieńpolskiej literatury, malar- Starajcie się przeżyć go jak stwem
stwa, rzeźby czy architektu- najlepiej, pomnażając talen† Adam Szal
ry, zaś szkolnictwo powsta- ty i rozwijając swoje pasje. Arcybiskup Metropolita
Przemyski
wało i aktywnie rozwijało Bądźcie dumni z Ewangelii

Chrystus Królem
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Święto Wojska Polskiego
w Jarosławiu
O b c h o d y Ś w i ę t a Wo j ska Polskiego w Jarosławiu rozpoczęły się w dniu
14 sierpnia uroczystą Mszą
Św. w Kościele pw. Chrystusa Króla, którą celebrował
ks. ppłk Andrzej Surowiec
oraz ks. mjr Rafał Kaproń.
15 sierpnia o godz. 14.00
odbył się uroczysty apel
na placu przy Państwowej
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Po podniesieniu flagi państwowej
i odegraniu hymnu państwowego, zgromadzonych
powitał Dowódca Garnizonu Jarosław ppłk Janusz
Niedźwiedź, który w swym
wystąpieniu przypomniał
genezę Święta Wojska Polskiego oraz nawiązał do
czasów współczesnych.
Podniosłą wagę obchodów
podkreśliła obecność przybyłych gości: parlamentarzystów, kombatantów, władz
wojewódzkich i samorządowych, duchowieństwa
oraz mieszkańców miasta.
W czasie uroczystości wręczono akty mianowań na

wyższe stopnie wojskowe.
Po odczytaniu apelu pamięci, kompania honorowa
oddała salwę honorową.
Uroczystość zakończyła się
defiladą. Po apelu odbył
się piknik wojskowy pn.
„Wierni Polsce” żołnierze zaprezentowali swoje
uzbrojenie od najcięższego
do lekkiego m.in.: haubice, Bojowy Wóz Piechoty,
transporter Rosomak, KMO
Rak, armaty, broń strzelców wyborowych, wyrzutnie pocisków kierowanych
i inne. Można było wejść
do środka pojazdu, usiąść
w przedziale desantowym
oraz wcielić się w role celowniczego. Chętni poznali
również sztukę reanimacji
oraz udzielania pierwszej
pomocy, której uczyli ratownicy medyczni. Ponadto odwiedzić można było punkty
promocyjno-informacyjne
oraz przygotowany punkt
z ciepłą wojskową grochówką. Piknik cieszył się dużym
zainteresowaniem mieszkańców.

Nasza młodzież na wycieczce

W dniach 12-13 sierpnia dzieci i młodzież z oazy, ministranci, lektorzy oraz
schola parafialna i młodzież KSM pod opieką ks. Rafała i ks. Sebastiana
były na wycieczce w górach.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 25 VIII 19 GRUPA II
Niedziela 1 IX 19 GRUPA I

Msze św. wspólnotowe
NIEDZIELA – Róża VI św. Krzysztofa
PONIEDZIAŁEK – Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
WTOREK – Dzieło Pomocy Powołaniom
ŚRODA – Róża XIII św. Kingi - p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII - p. Chomik
CZWARTEK – Róża XVI św. Klary
- p. Taciuch + Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
PIĄTEK – Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym
SOBOTA – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę + Wspólnota osób zbierających składki na inwestycje
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
10.08.2019 r. Munina: ul. Południowa m. 124-160. Sprzątali i ofiara:
M. Sulima, K. Chmielowicz. Ofiara:
M. Kmieć. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.
12.08.2019 r. os. Kombatantów bl. 1
m. 1-9. Sprzątali i ofiara: K. Gąska,
P. i B. Kielar. Ofiara: A. Marczyk,
J. Spiradek, W. Łuksik, K. Janczyszyn, J. Stysiał, Kapała. Razem – 140
zł na środki czystości i kwiaty.
17.08.2019 r. os. Kombatantów bl. 1
m. 10-19. Sprzątali i ofiara: Kopczacki, Bałanda. Razem – 40 zł na środki
czystości i kwiaty.
19.08.2019 r. os. Kombatantów bl.
2 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Hadała,
Sobolewska, Kowal. Ofiara: Stybel,
Olszańska. Razem – 75 zł na środki
czystości i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego.
2. Jutro Uroczystość NMP
Częstochowskiej. Bardzo
zachęcamy do udziału we
Mszach św., które będą u nas
o godz. 7.00 i 18.00.
3. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych i składka na
Seminarium Duchowne.
4. Burmistrz Miasta Jarosławia zaprasza na miejskie
obchody 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
w niedzielę 1 września
o godz. 4.45 rano przed Pomnikiem Walk i Męczeństwa
przy ul. Słowackiego.
5. Zapisy dzieci od III klasy
Szkoły Podstawowej do naszej świetlicy „U Kolpinga”
i na atrakcyjną wycieczkę do
parku linowego będą od 2 do
6 września w KCK. Dzieci

Niedziela 25 VIII

mogą być zapisywane tylko
przez rodziców. Zapraszamy
i zachęcamy.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 26 VIII 19 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 3 m. 1-25 oraz
31 VIII 19 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 4 m. 1-15.
7. Trwają zapisy w kiosku i w kancelarii parafialnej na pieszą pielgrzymkę
z naszej parafii do Sanktuarium MB w Jodłówce,
która odbędzie się w sobotę 7 września. Zapraszamy
i prosimy, aby nie czekać
z zapisami do ostatniej chwili, bowiem zapisy na przejazd
i powrót autokarem są tylko
do najbliższej niedzieli. Specjalną atrakcją w Jodłówce
będzie koncert zespołu „Mała
Armia Janosika”.

8:00

++ Konstancja, Stanisław.

9:30

Dziekczynna za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosł. z racji
55 roczn. ślubu Krystyny i Jakuba
Gilarskich.

11:00

W 18 roczn. urodzin dla Mileny o Boże błogosł., opiekę
MB, potrzebne łaski na dalsze
życie.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Ernest Czarniecki (25).

18:00

Dziękczynna za 35 lat małżeństwa Elżbiety i Bogusława
z prośbą o Boże błogosł., opiekę
MB na dalsze lata.

7:00

1) + Ernest Czarniecki (26).
2) ++ Władysława i Mieczysław
w roczn. śmierci - int. od dzieci.

18:00

+ Wacław Spiradek od rodziny.

7:00

1) ++ Maria, Antoni i Józef.
2) O zdrowie, Boże błogosł.,
potrzebne łaski, opiekę MB dla
Mikołaja Maxa.

18:00

+ Ernest Czarniecki (27).

7:00

1) ++ Ryszard i Józef.
2) ++ Janina i Jan.

18:00

1) + Ernest Czarniecki (28).
2) O Boże błogosł., potrzebne
łaski, dar obfitych plonów dla
ofiarodawców wystroju pierwszego ołtarza na procesji Bożego
Ciała.

7:00

1) Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2) O zdrowie, Boże błogosł.,
opiekę MB dla Dariusza.

18:00

1) + Ernest Czarniecki (29).
2) ++ Bronisława, Paweł Brzezińscy.

7:00

1) + Ernest Czarniecki (30 - koniec greg.).
2) + Szczepańska Wanda
w 1 roczn. śmierci.

18:00

1) O dar nieba dla dusz konających i za dusze w czyśćcu
cierpiące - int. od Apostolstwa
Pomocy Duszom Czyśćcowym.
2) Dziękczynna z prośbą
o zdrowie, potrzebne łaski, opiekę MB dla Marty w 20 roczn.
urodzin.

7:00

1) + Janusz Kołodziej.
2) ++ Maria, Roman, Wojciech.

18:00

1) + Stanisława w 20 roczn.
śmierci.
2) ++ Zofia i Mieczysław, Zenon.

8:00

+ Stanisława w 20 roczn.
śmierci.

9:30

+ Jan Wielgos (począt. greg.).

11:00

+ Kazimiera Łuksik (począt.
greg.).

12:15

Za parafian.

16:00

+ Helena w 5 roczn. śmierci.

18:00

++ Bronisława, Walenty i Krystyna.

Poniedziałek 26 VIII

Wtorek 27 VIII

Środa 28 VIII

Czwartek 29 VIII

W minionym czasie ...

Piątek 30 VIII

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:

Zuzanna Laura Koroblewska
Kornel Maciej Piecuch
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Mateusz i Nikoletta W.
Zapowiedzi przedślubne
Jarosław Marcin DROZDOWICZ
s. Bogusława i Wioletty
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Kamila Urszula BUCZKOWSKA
c. Tadeusza i Marii
zam. Michałówka
Daniel Piotr GLINIANY

s. Józefa i Lucyny
zam. Jarosław, os. Kombatantów
Martyna Agata BUCZKO
c. Mirosława i Anny
zam. Chłopice
Micha Jan DUDA

s. Stanisława i Danuty
zam. Kraków
Kinga KALEC
c. Marka i Anny
zam. Kraków

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
25.08.90 – Maciej i Elżbieta Z.
26.08.89 – Andrzej i Danuta P.
26.08.95 – Grzegorz i Barbara P.
26.08.00 – Marek i Edyta D.
26.08.00 – Jarosław i Iwona K.
26.08.00 – Jarosław i Agata Ł.
26.08.00 – Paweł i Aneta T.
26.08.06 – Łukasz i Katarzyna P.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
26.08.06 – Grzegorz i Anna Ż.
26.08.06 – Arkadiusz i Marta B.
27.08.94 – Wojciech i Małgorzata P.
27.08.94 – Wojciech i Beata C.
27.08.11 – Daniel i Emilia B.
27.08.16 – Mariusz i Joanna S.
28.08.99 – Maksymilian i Małgorzata W.
28.08.99 – Mariusz i Barbara W.
28.08.10 – Marcin i Anna K.
28.08.11 – Bogdan i Marta K.

29.08.15 – Paweł i Edyta S.
30.08.97 – Paweł i Aneta Sz.
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.

Sobota 31 VIII

w rocznicę śmierci:
25.08.83 – Andrzej Sęk
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
25.08.02 – Zdzisław Rzepa
30.08.04 – Mieczysław Frankowski
26.08.07 – Konstancja Bejnarowicz
25.08.12 – Michał Kuczek
26.08.18 – Wacław Spiradek

Niedziela 1 IX

Bank PEKAO S.A. I o/Jaros³aw

58 1240 2571 1111 0000 3345 3145
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