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Idziemy do Jodłówki
7 września
g. 6.30
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Syr 3,17-18.20.28-29
Bóg miłuje pokornych

REFREN PSALMU: Ty, dobry
Boże, biednego ochraniasz.
II CZYTANIE: Hbr 12,18-19.22-24a
Stare i nowe przymierze

EWANGELIA: Łk 14,1.7-14

Kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony

Obowiązkowe zapisy
i obowiązkowy znaczek
pielgrzymkowy

NIGDY WIĘCEJ WOJNY - Módlmy się o pokój!

Zapisy dzieci do świetlicy „U Kolpinga”
Katolickie Centrum Kultury 2 - 6. 09. w godz. 16.00 - 17.00
i na wycieczkę do parku trampolinowego JumpWorld
W ramach świetlicy
„U Kolpinga” w tym roku
będą prowadzone następujące sekcje: bilard, tenis
stołowy, taneczna, plastyczna, muzyczna, komputerowa, turystyczna,
telewizyjna.

Gdy Jezus przyszedł do domu
pewnego przywódcy faryzeuszów,
aby w szabat spożyć posiłek, oni
Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze
miejsca. Tak mówił do nich: „Jeśli
cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie
nie był zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was
obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp
temu miejsca«; i musiałbyś ze
wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony,
idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz
i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź
się wyżej«; i spotka cię zaszczyt
wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto
się poniża, będzie wywyższony”.
Do tego zaś, który Go zaprosił,
rzekł: „Gdy wydajesz obiad
albo wieczerzę, nie zapraszaj
swoich przyjaciół ani braci, ani
krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie
zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś
ubogich, ułomnych, chromych
i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym
tobie się odwdzięczyć; odpłatę
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

19. X. g. 10.00
Archidiecezjalny Kongres
Biblijny w naszym kościele

31. X. g. 11.00
Poświęcenie najnowszego
cmentarza w Jarosławiu
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XXIII 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 – O. Franciszkanie - gr. św. Antoniego (kolor brązowy);
6.30 – Chrystus Król gr. I - gr. św. Andrzeja (kolor zielony)
7.00 – NMP KP - gr. św. Jana Pawła II (kolor żółty)
6.30 – Kolegiata - gr. św. Jana (kolor czerwony)
2. Postoje będą po 15 min: 1) Wiejski Dom Kultury w Mokrej, 2) lasek kidałowicki, 2) Czudowice – 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.

8. Wpisowe dla wszystkich wynosi - 7 zł – w tym jest ubezpieczenie 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.
Archidiecezjalny
3. Nagłośnienie: w czasie drogi pojawia się problem niesienia
- cena biletu dla chorych (kolor pomarańczowy) – 10 zł
nagłośnienia. Pielgrzymi powinni chętnie i na zmianę podejw dwie strony. Jako pielgrzymi powinni też posiadać znaczek
mować ten trud.
pielgrzyma, który wykupuje się razem z biletem w cenie 7 zł.
Pielgrzymując staramy się nikomu nie przeszkadzać (nie kusić
niepotrzebną rozmową), ale słuchać konferencji oraz czynnie
10. Jak zwykle istnieje też możliwość zorganizowanego
włączyć się w modlitwę i śpiew.
powrotu dla pieszych pielgrzymów:
- Pielgrzymi mogą wracać własnymi pojazdami – będą wy4. Temat konferencji będzie związany z tematem Roku
znaczone miejsca parkingowe, albo wcześniej zapisać się
i bieżącą sytuację katolików w Polsce.
w parafiach na powrót autokarem,
- Wyjazd-powrót z Jodłówki będzie ok. 16.30 - bilety żółte w cenie
5. Pamiętajmy o odpowiednim wyposażeniu na drogę: ubio10 zł (miejsca siedzące i stojące) - po zakończonej Mszy św.
ry (płaszcze przeciwdeszczowe, rozchodzone buty), stołeczki
(najlepiej rybackie), jedzenie i picie! - we własnym zakresie.
11. Zapisy na zbiorowy powrót będą tylko do 1 września
włącznie, abyśmy mogli zamówić odpowiednią ilość autobu6. Ruchem na drodze będą kierowały osoby z lizakami
sów. Przy zapisach od razu pobierane są pieniądze i wydawane
i chorągiewkami, którym należy okazać posłuszeństwo. Na
znaczki pielgrzymkowe oraz ewentualnie odpowiednie bilety.
drodze zawsze należy zachować dużą ostrożność.
Wszystkie bilety mają zabezpieczenia tłoczone.
Zespół
Mała
Armia
Janosika

godz. 14.00 - KONCERT dla pielgrzymów w Jodłówce
7. Msza św. w Jodłówce na placu będzie o godz.15.15. 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 krystaliczna
woda zdatna do picia i do wysłuchania koncertu.
- 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.

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.

Chrystus Królem
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Polska pod Krzyżem

Msze wspólnotowe

Przed dwoma laty, w modlitwie różańcowej na granicach Polski zgromadziły się
rzesze naszych rodaków, aby
błagać Boga o miłosierdzie
dla naszej Ojczyzny i świata.
Dziś, kiedy obserwujemy
coraz więcej sytuacji zagrażających naszej wierze
i Kościołowi, chcemy na
nowo stanąć do wspólnej
modlitwy. Szerzące się an-

1. Kr. I św. Wojciecha + Kr. III św. Zofii + R. XII św. Barbary
2. Kr. II św. Marka + Kr. IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór
3. Kr. VI św. Piotra + Kr. VII Jana Vianney’a
4. KSM
5. OAZA dziec. i mł. + wsp. niepeł. „Samarytanin” + Schola
6. Akcja Katolicka + Rada parafialna
7. Koło Misyjne, Red. TV ANGEL
8. R. VIII św. Zofii + R. Boga Ojca II
9. R.męska I św. Józefa + R. V męska św. Piotra
10. R. męska II św. Antoniego + R. Boga Ojca I
11. Bractwo Najśw. Sakr. + Róże młodzieżowe i dziecięce
12. Wspólnota Biblioteki + Harcerki ZHR
13. R. żeńska I św. Teresy + R. XIV św. Elżbiety
14. R. II św. Marii + R. XVII św. Brygidy
15. R. III św. Łucji + R. Boga Ojca III + R. Boga Ojca XII
16. Br. MB Szkap. + R. IV św. Magdal. + R. XI św. Agnieszki
17. R. V św. Anny + R. Boga Ojca IV
18. R. VI św. Faustyny + R. XVIII św. Weroniki
19. Wspól. Bibl. + R. VII św. Jadwigi + R. XV św. Bernadetty
20. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
21. R. Boga Ojca VII + IX R. św. Andrzeja
22. R.X św. Moniki + R. Boga Ojca XI
23. Stow. Rodz. Kolp. + Świetlica char. + Kolp. Klub Seniora
24. Ministranci + Lektorzy + Rodziny powołanych
25. R. VI św. Krzysztofa
26. Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
27. Dzieło Pomocy Powołaniom
28. R. XIII św. Kingi + R. Boga Ojca VIII
29. R. XVI św. Klary + R. Boga Ojca VI
30. Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym
31. Wsp. męż. zbier. tacę + Wsp. osób zbier. składki na inw.
I Czwartek Miesiąca - Spotkanie Bractwa Najśw. Sakramentu
I Piątek Miesiąca - Wspólnota modlitewna ,,Margaretka”

tychrześcijańskie ideologie,
publiczne bluźnierstwa, napaści na kościoły i kapłanów, znieważanie obrazów
Matki Bożej i wizerunków
Świętych, domagają się ze
strony wiernych podjęcia
duchowego dzieła pokuty
i moralnej odnowy. Musimy
na nowo jako Polska stanąć
pod Krzyżem naszego Pana
Jezusa Chrystusa.

Opiekunowie grup
Ks. Paweł: Krąg św Zofii, Krąg św. Franciszka i Hiacynty,
Chór Parafialny, TV Angel, Bractwo Najświętszego Sakramentu, Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Wspólnota
Biblijna, Harcerki ZHR.
Metropolita Przemyski,
abp Adam Szal, zachęca
wszystkich duszpasterzy,
osoby życia konsekrowanego
oraz wszystkich wiernych do
różańcowej modlitwy przy
krzyżach i kapliczkach na
terenie wszystkich parafii
Archidiecezji Przemyskiej.
Wspólna modlitwa, w duchowej łączności z całą Archidiecezją, odbędzie się
w sobotę, 14 września
2019 r.
Wezwanie do sięgnięcia po
różaniec, trwanie z Maryją przy Jezusowym krzyżu, niech stanie się dla nas
inspiracją do wzmożonej
modlitwy wynagradzającej
za grzechy zobojętnienia
w wierze, niech przyczyni
się do budowania wzajem-

nej jedności i solidarności
parafialnej i sąsiedzkiej oraz
niech będzie manifestacją
wiary i świadectwem przemieniającym zatwardziałość
zobojętniałych serc.

Ks. Dariusz: Krąg św. Wojciecha, Krąg św. Marka, KSM,
Wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”, bierzmowani, Dzieło Pomocy Powołaniom, Koło misyjne.

Ks. Bartłomiej: Krąg św. św. Piotra, Krąg św. Jana Vianney’a, Schola, Oaza dzieci i młodzieży, Ministranci i LektoDo wspólnej modlitwy zapra- rzy, Rodziny Powołanych, Dzieło Pomocy Duszom Czyśszamy wszystkich wiernych, cowym, dzieci komunijne.
w szczególności wspólnoty
dziecięce i młodzieżowe. Ks. Proboszcz: Akcja Katolicka, Rada Parafialna, WspólApel o łączność modlitewną nota Biblioteki, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Grupa
przekażmy również oso- Charytatywna, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Świetlica
bom chorym, cierpiącym, Charytatywna, Kolpingowski Klub Seniora, Parafialny Klub
przebywającym w różnych Sportowy Kolping-Jarosław, Wspólnoty osób zbierających
ośrodkach leczniczych i sa- składkę.
natoryjnych. Zachęcamy
wszystkich, by stosowne Ważne spotkania organizacyjne !!
modlitwy przeżyli także
w gronach rodzinnych, przy 3 września: wszystkie Kręgi Domowego Kościoła
domowych lub przydrożnych 4 września: KCK - szkol. kier. ruchem pielgrzym.
kapliczkach z wizerunkami
5 września: ministranci i lektorzy
krzyża.
6 września: KSM, Oaza dzieci i młodzież (wszyscy)
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 1 IX 19 GRUPA I
Niedziela 8 IX 19 GRUPA II

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
01.09.01 – Adam i Magdalena B.
01.09.07 – Piotr i Barbara L.
01.09.18 – Arkadiusz i Sylwia W.
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.
03.09.94 – Krzysztof i Agnieszka M-K.
03.09.94 – Jacek i Agnieszka K.
03.09.05 – Łukasz i Ewa K.
03.09.05 – Piotr i Marta F.
04.09.99 – Marek i Monika B.
04.09.99 – Jerzy i Sabina D.
04.09.04 – Łukasz i Joanna B.
04.09.04 – Grzegorz i Magdalena B.
04.09.10 – Piotr i Małgorzata D.
05.09.87 – Karol i Dorota M.
05.09.98 – Artur i Greta T.
05.09.98 – Piotr i Edyta K.
05.09.09 – Krzysztof i Iwona L.
05.09.10 – Bartłomiej i Izabela F.
06.09.97 – Robert i Dorota S.
06.09.14 – Dawid i Magdalena Ż.
07.09.85 – Marek i Zdzisława W.
07.09.85 – Krzysztof i Małgorzata Sz.
07.09.02 – Zbigniew i Anna K.

w rocznicę śmierci:
03.09.85 – Antoni Kaczorowski
06.09.85 – Jan Korytko
07.09.99 – Antoni Aleksowicz
02.09.00 – Wanda Majcher
04.09.07 – Arkadiusz Rurarz
06.09.09 – Kamińska
03.09.11 – Zdzisława Twardowska
04.09.11 – Monika Juszczak
04.09.13 – Edward Blok
06.09.14 – Janusz Kolasa
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
24.08.2019 r. os. Kombatantów bl. 2
m. 16-25. Nikt nie przyszedł. Ofiara:
Polkowska – 10 zł na środki czystości
i kwiaty.
26.08.2019 r. os. Kombatantów bl. 3
m. 1-25. Nikt nie przyszedł. Ofiara:
Kaszuba – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Micha Jan DUDA

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

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
z koronką do Miłosierdzia Bożego.
Po nabożeństwie zmiana tajemnic
różańcowych.
2. Dzisiejsza taca mszalna przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. Za tydzień w drugą niedzielę
miesiąca będzie u nas w kościele
specjalna składka w kopertach na
utrzymanie kościoła i inwestycje
parafialne.
3. Jutro, czyli w poniedziałek
2 września będzie rozpoczęcie roku
szkolnego. Msza św. dla Szkoły
Podstawowej nr 10 odbędzie się
o godz. 8.00.
4. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy
czwartek modlimy się za kapłanów
oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne. W piątek rano odwiedziny u chorych, po południu spowiedź
św. od godz. 16.00. W sobotę po
nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.
5. Dyżur do sprzątania kościoła
2 IX 19 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 4 m. 16-25
oraz 6 IX 19 (piątek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 5 m. 1-15.
6. Ze względu na to, że w pierwszą sobotę miesiąca odbędzie się
nasza pielgrzymka do Jodłówki, nabożeństwo fatimskie wraz
z rozważaniami odbędzie się wyjątkowo w czasie drogi do Jodłówki,
a wieczorem o 17.30 będzie tylko
sam różaniec z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
7. Na początku roku szkolnego
przypominamy, że w całej naszej
Archidiecezji dzieci zobowiązywane są do przyjmowania sakramentów świętych w swoich parafiach. Dotyczy to m.in. I Komunii
św. i Bierzmowania. Dodatkowo
przypominamy, że przygotowanie do Bierzmowania trwa przez
3 lata i odbywa się tylko i wyłącznie w swojej parafii niezależnie od
miejsca uczęszczania do szkoły.
Zdarza się, że członkowie rodzin,
którzy nie chodzą do kościoła, mają
z tym duży problem.
8. Trwają jeszcze zapisy na pieszą pielgrzymkę z naszej parafii do Sanktuarium MB w Jodłówce, która odbędzie się już
w najbliższą sobotę 7 września.

Niedziela 1 IX

Przypominamy, że ze względu na
bezpieczeństwo na drodze i surowe
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.
Przy zapisach konieczna jest data
urodzenia. Dotyczy to również tych
osób, które chciałyby dołączyć się
do pielgrzymki po drodze. Prosimy
zwrócić uwagę, że obowiązkowe
zapisy są tylko do czwartku.
Cena wpisowego dla wszystkich
(w tym ubezpieczenie i znaczek
grupy) wynosi 7 zł. Te osoby, które
wykupiły bilety na autokary muszą
pamiętać, aby zabrać te bilety ze
sobą na pielgrzymkę (pomarańczowe bilety dotyczą wyjazdu
z Jarosławia o godz. 12.00 z parkingu przy markecie FRAC, a żółte są
tylko na powrót z Jodłówki). Zapisy na autobus są tylko do dzisiaj
włącznie!!!
Nasza grupa będzie nosiła imię św.
Andrzeja i będzie miała znaczki
pielgrzymkowe w kolorze zielonym. Wyruszymy z placu przed
kościołem 7 września o godz.
6:30. Msza św. dla wszystkich grup
w Jodłówce będzie od godz. 15.15,
a przewodniczył jej będzie
abp Adam Szal.
Godzinę wcześniej, czyli o godz.
14:00 w Jodłówce będzie koncert
dla pielgrzymów w wykonaniu zespołu „Mała Armia Janosika”. Zapraszamy nie tylko pielgrzymów.
Wśród dobrych rad pragniemy
zwrócić uwagę, że pielgrzymi
we własnym zakresie powinni
zabrać ze sobą płaszcze przeciwdeszczowe, rozchodzone buty
oraz jedzenie i picie. 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.
10. 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.

9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 2 IX

+ Kazimiera Łuksik (2).
Msza św. na rozpoczęcie
8:00
roku szkolnego dla SP 10.
1) + Jan Wielgos (2).
18:00
2) + Henryk.
7:00

Wtorek 3 IX

1) + Kazimiera Łuksik (3).
7:00
2) + Władysław w 40 roczn.
śmierci.
1) + Jan Wielgos (3).
2) O Boże błogosł. i opiekę
18:00
MB dla Sabiny i Zbigniewa
w 16 roczn. ślubu.
Środa 4 IX

1) + Kazimiera Łuksik (4).
2) ++ Zofia Florek i Ma7:00
ria Mazur - int. od Róży
św. Kingi.
1) + Jan Wielgos (4).
2) Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. i potrzeb18:00
ne łaski oraz opiekę MB
dla Małgorzaty i Jana
w 30 roczn. ślubu.
Czwartek 5 IX

1) + Kazimiera Łuksik (5).
7:00
2) ++ Zbigniew, Bronisława,
Maria.
1) + Jan Wielgos (5).
2) O zdrowie i błogosł. Boże
dla rodzin z os. Kombatantów
18:00
z bl. 4, 5, 8, 10, 11, które
złożyły ofiarę na kwiaty do
ołtarza na Boże Ciało.
Piątek 6 IX

1) + Kazimiera Łuksik (6).
2) + Józef Buczek od
sąsiadów z os. 1000-lecia
bl. 3 i 7.
1) + Jan Wielgos (6).
18:00 2) + Marian Bundyra - int. od
sąsiadów córki Danuty.
7:00

Sobota 7 IX

+ Kazimiera Łuksik (7).
18:00 + Jan Wielgos (7).
6:00

Niedziela 8 IX
8:00

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.

8:00

+ Stanisława w 20 roczn.
śmierci.
+ Jan Wielgos (począt.
greg.).
+ Kazimiera Łuksik (począt.
greg.).
Za parafian.
+ Helena w 5 roczn.
śmierci.
++ Bronisława, Walenty
i Krystyna.

9:30
11:00
12:15

Rozpoczęcie - Msza Święta o godz. 12:15

w kościele pw. NMP Królowej Polski - finał w Opactwie

16:00
18:00

+ Kazimiera Łuksik (8).
+ Jan Wielgos (8).
++ Ryszard Kos w 22 roczn.
śmierci, Wiesław Łuc.
Za parafian.
+ Ryszard Sudoł.
+ + Marian Bundyra - int. od
sąsiadów córki Danuty.
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