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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

IX Tydzień Wychowania
List Pasterski KEP z okazji IX Tygodnia Wychowania 15-21.09. /fragmenty/

„ Z a m i e s z k a ć r a z e m początku wspólnej drogi
Nauczyciela z uczniami.
z Jezusem”
Jezus pozwolił im być ze
Umiłowani w Chrystusie sobą. Bycie razem i rozwijanie wzajemnych więzi ma
Panu, Siostry i Bracia,
zawsze podstawowe znaJuż po raz dziewiąty prze- czenie w procesie wychożywamy w naszej Ojczyź- wania. Szczególnie istotna
nie Tydzień Wychowania. jest relacja pomiędzy dziecW tym roku chcemy przy- kiem a jego pierwszymi
łączyć się do pierwszych i najważniejszymi wychouczniów Jezusa i wraz wawcami, którymi są rodziz nimi zadać naszemu Mi- ce. Braków w tej relacji –
strzowi pytanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”
(J 1, 38). Czynimy to we
wrześniu, w osiemdziesiątą
rocznicę wybuchu II wojny
światowej, która była jednym z najtragiczniejszych
rozdziałów w historii świata.
Trzeba jednak pamiętać, że
czas wojny pokazał również, do jakich zwycięstw
zdolny jest człowiek. Stu
ośmiu męczenników tego
okresu wyniesionych na zwłaszcza w pierwszej fazie
ołtarze to tylko cząstka ol- życia dziecka – nie da się
brzymiej liczby osób, które całkowicie naprawić. Relacja
poniosły męczeńską śmierć, z rodzicami jest dla dziecdając świadectwo wiary ka źródłem zaspokojenia
i wielkości człowieczeń- najważniejszej potrzeby –
poczucia bezpieczeństwa
stwa...
i zaufania, warunkującej
Dom rodzinny – miejscem jego prawidłowy rozwój
w dalszych latach życia. Dom
kształtowania więzi
w znaczeniu wychowawOdpowiadając na pytanie czym to nie budynek, lecz
uczniów, Jezus nie infor- żywe więzi pomiędzy członmuje ich, gdzie mieszka, kami rodziny...
ale chce nawiązać z nimi
relację. Mówi: „Chodźcie, ...Zaniedbania w kształtoa zobaczycie” (J 1, 39). Dalej waniu więzi rodzinnych
dowiadujemy się, że ucznio- w dzieciństwie mogą wywołać
wie „poszli i zobaczyli, gdzie w życiu dojrzałego człowieka
mieszka, i tego dnia pozostali o wiele groźniejsze skutki niż
trudne doświadczenia wyniu Niego” (J 1,39)...
kające chociażby z braków
. . . J e s t e ś m y ś w i a d k a m i materialnych. Przykładem

mogą tu być dramatyczne historie rodzin, które w wyniku
II wojny światowej traciły niekiedy cały dobytek,
a mimo to potrafiły uchronić dzieci przed zgubnymi
duchowymi i psychicznymi
skutkami doznanego zła.
Wojenne doświadczenia nie
pozbawiły ich bowiem tego,
co najważniejsze – więzi opartej na prawdziwej
miłości. Majątek można

odzyskać, ale wewnętrzne
rany spowodowane brakiem
miłości goją się bardzo długo. Jakże istotne dla życia
rodziny jest to, by być razem,
wspierać się, szczerze ze
sobą rozmawiać, wspólnie
przeżywać radość niedziel
i dni świątecznych, spożywać
posiłki, spędzać razem czas
wolny. Te proste, zdawałoby
się, środki budowania wzajemnych relacji wymagają
dziś ponownego odkrycia...
...Źródłem siły we wszystkich sytuacjach życiowych
jest doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga. Już
od pierwszych chwil w świadomości człowieka kształtuje
dokończenie na str. 2

I CZYTANIE: Wj 32,7-11.13-14

Bóg przebacza grzesznemu ludowi

REFREN PSALMU: Wstanę
i wrócę do mojego ojca.
II CZYTANIE: 1 Tm 1,12-17

Chrystus przyszedł na świat zbawić
grzeszników

EWANGELIA: Łk 15,1-10

Radość z nawrócenia grzesznika

Zbliżali się do Jezusa wszyscy
celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten
przyjmuje grzeszników i jada
z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
„Któż z was, gdy ma sto owiec,
a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za
zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy
ją znajdzie, bierze z radością na
ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi
im: «Cieszcie się ze mną, bo
znalazłem owcę, która mi zginęła». Powiadam wam: Tak samo
w niebie większa będzie radość
z jednego grzesznika, który się
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta,
mając dziesięć drachm, zgubi
jedną drachmę, czyż nie zapala
światła, nie wymiata domu i nie
szuka starannie, aż ją znajdzie?
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam
drachmę, którą zgubiłam». Tak
samo, powiadam wam, radość
powstaje u aniołów Bożych
z jednego grzesznika, który się
nawraca”.

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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Chrystus Królem

List Pasterski KEP
dokończenie ze str. 1

się obraz Boga, mający kluczowe znaczenie dla całego
procesu rozwoju wiary. Najpierw tworzy go atmosfera
życia rodzinnego – miłość
rodziców, towarzyszenie
dziecku, rodzicielskie gesty i wypowiadane słowa,
a później rozmowy i stopniowe wprowadzanie
w życie modlitwy.
Drodzy Rodzice!
Starajcie się korzystać
z wszelkich możliwych
środków, by pomóc swoim
dzieciom odkryć bliskość
Boga...
Zaufać Jezusowi
My wszyscy – rodzice
jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci – jesteśmy
odpowiedzialni przed
Bogiem za rozwój wiary
dzieci i młodzieży. Dlatego powinniśmy pamiętać
o naszym podstawowym
zadaniu, jakim jest głoszenie prawdy, że Jezus jest jedynym Panem
i Zbawicielem człowieka...

...Znakomitą okazją do realizacji tego zadania może być
przygotowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu bierzmowania. Spotkania kandydatów
w parafii, tworzenie małych
grup, udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych
– to tylko niektóre działania otwierające szansę na
to, by po przyjęciu bierzmowania więź młodych
ludzi z Jezusem nie osłabła, ale nadal się rozwijała
i realizowała, na przykład
poprzez działalność i zaangażowanie we wspólnotach
i ruchach religijnych. Celem parafialnych spotkań
o charakterze ewangelizacyjnym powinno być głoszenie prawdy...
...Czy jestem świadkiem
Jezusa wobec tych, do których zostałem posłany? Czy
jeśli jako rodzic, nauczyciel
wychowawca, ksiądz, katecheta zostanę zapytany
przez wychowanków o moje
życie, będę miał odwagę
powiedzieć im to, co powiedział Jezus: „Chodźcie
a zobaczycie”?...

ne jest tak wszechobecne,
że nie sposób je niemal
odróżnić od sfery życia
codziennego. Sieć jest bogactwem naszych czasów.
Jest źródłem wiedzy i relacji
niegdyś niewyobrażalnych.
Jednak wielu ekspertów
w odniesieniu do głębokich
przekształceń, odciśniętych
przez technologię w logice
wytwarzania, obiegu i wykorzystania treści, podkreśla
również niebezpieczeństwa
zagrażające poszukiwaniu
i udostępnianiu autentycznych informacji w skali
globalnej. O ile internet
stanowi niezwykłą możliwość dostępu do wiedzy,
to jest również prawdą, że
okazał się jednym z miejsc
najbardziej narażonych na
dezinformację oraz świadome i celowe zniekształcenie
faktów i relacji międzyosobowych, które często
przybierają formę kompromitowania.

Trzeba przyznać, że sieci społecznościowe, o ile
z jednej strony służą nam
do większego powiązania,
odnalezienia się i pomagania sobie nawzajem, to
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 383. Zebraniu Plenarnym z drugiej strony nadają się
Konferencji Episkopatu Polski również do manipulacyjnego wykorzystywania danych osobowych, mającego
Orędzie na 53 Światowy Dzień na celu uzyskanie korzyści
politycznych lub ekonoŚrodków Społecznego Przekazu micznych, bez należytego
poszanowania osoby i jej
Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do praw. Statystyki ukazują,
wspólnot ludzkich /fragmenty/
że wśród najmłodszych, co
czwarty młody człowiek
dzy wszystkimi. Poprzez brał udział w epizodach
to Orędzie chciałbym po cyberprzemocy...
raz kolejny zachęcić was
do zastanowienia się nad ...Sieć jest okazją do promopodstawami i znaczeniem wania spotkania z innymi,
naszego bycia-w-relacji ale może również zwiększyć
i do ponownego odkrycia, naszą samoizolację, jak sieć
«Wszyscy tworzymy jed- w bezmiarze wyzwań obec- pajęcza zdolna do usidlenia.
nej sytuacji komunikacyjnej, To młodzież jest najbardziej
no» (Ef 4, 25)
pragnienia człowieka, który narażona na złudzenie, że
nie chce trwać w swojej sieć społecznościowa może
Drodzy bracia i siostry,
ich całkowicie zaspokoić
samotności.
na poziomie relacji, aż po
Odkąd dostępny był internet, Kościół zawsze starał Metafory „sieci” i „spo- niebezpieczne zjawisko
młodych „pustelników sposię promować jego użycie łeczności”
łecznościowych”, którym
w służbie spotkania między
osobami i solidarności mię- Dzisiaj środowisko medial- grozi całkowite odcięcie się

od społeczeństwa. Ta dramatyczna dynamika ukazuje
poważny rozłam w strukturze relacyjnej społeczeństwa, rozdarcie, którego nie
możemy lekceważyć...
Od „polubień” do
„amen”
Obraz ciała i członków
przypomina nam, że korzystanie z sieci społecznościowej dopełnia spotkania
osobowego, które przeżywa
się poprzez ciało, serce,
oczy, spojrzenie, oddech
drugiego. Jeśli sieć jest
używana jako przedłużenie
lub jako oczekiwanie na to
spotkanie, to wówczas nie
zdradza siebie i pozostaje
bogactwem dla komunii. Jeśli rodzina korzysta z sieci,
aby być bardziej powiązana
ze sobą, aby następnie spotkać się przy stole i spojrzeć
sobie w oczy, to jest to
bogactwo. Jeśli wspólnota
kościelna koordynuje swoją
działalność poprzez sieć,
a następnie wspólnie sprawuje Eucharystię, to jest
ona bogactwem. Jeśli sieć
jest szansą, by przybliżyć
mnie do dziejów i doświadczeń piękna lub cierpienia
fizycznie dalekich ode mnie,
do wspólnej modlitwy i szukania dobra w ponownym
odkryciu tego, co nas łączy,
to jest to bogactwo.
W ten sposób możemy
przejść od diagnozy do terapii: otwierając drogę do
dialogu, spotkania, uśmiechu, wyrazów czułości...
To jest sieć, której chcemy. Sieć, która nie jest
stworzona, by pochwycić
w pułapkę, ale aby wyzwalać, aby strzec wspólnoty
wolnych osób. Sam Kościół
jest siecią utkaną przez
komunię eucharystyczną,
w której jedność nie opiera
się na „polubieniach”, lecz
na prawdzie, na „amen”,
z którym każdy przylgnął do
Ciała Chrystusa, przyjmując
innych.
FRANCISCUS

Chrystus Królem

Tenis stołowy
12.09. Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław
- ASTS Olimpia-Unia Grudziądz 3 : 1
Punkty: Kou Lei - 2, Han Qiyao - 1.

Drużyna Superligi Tenisa Stołowego - od lewej stoją: Kamil Dziukiewicz
(trener), Daniel Górak, Kou Lei, Han Qiyao, Artur Białek.

Następny mecz w Jarosławiu:

XXIII Piesza Pielgrzymka do Jodłówki
Już 23 raz pielgrzymowaliśmy pieszo z Jarosławia do Sanktuarium MB
Pocieszenia w Jodówce.
Polecaliśmy w drodze ale
i w czasie uroczystej Eucharystii w Jodłówce zarówno
sprawy osobiste jak i narodowe, ale także potrzeby lokalnego Kościoła na początku
nowego roku formacyjnego
i katechetycznego. Pieszo
szło około 1600 osób w sze-

ściu grupach z wszystkich
jarosławskich parafii. Na
placu w Jodłówce było już
ponad 3 tysiące osób. Mszy
św. przewodniczył bp Stanisław Jamrozek w asyście
kilkunastu księży. Specjalną
atrakcją był koncert zespołu
„Mała Armia Janosika”. Całość koordynował ks. prałat
Andrzej Surowiec - archiprezbiter jarosławski.

Mszy św. w Jodłówce przewodniczył bp Stanisław Jamrozek.

Koncert zespołu „Mała Armia Janosika”.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 15 IX 19 GRUPA I
Niedziela 22 IX 19 GRUPA II

Msze św. wspólnotowe
NIEDZIELA – Róża III św. Łucji - p. Rzepa +
Róża Boga Ojca III - p. Wojdyło + Róża Boga
Ojca XII - p. Rzepa
PONIEDZIAŁEK – Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej + Róża IV św. Magdaleny - p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki - p. Staroń
WTOREK – Róża V św. Anny - p. Mrozowicz
+ Róża Boga Ojca IV - p. Kopczacki
ŚRODA – Róża VI św. Faustyny - p. Szaro +
Róża XVIII św. Weroniki - p. Lasek
CZWARTEK – Wspólnota Biblijna + Róża
VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św.
Bernadetty - p. Przepłata
PIĄTEK – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
+ Grupa charytatywna
SOBOTA – Róża Boga Ojca VII - p. Komsza
+ IX Róża św. Andrzeja

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
31.08.2019 r. os. Kombatantów bl. 4
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Matusz,
Bednarska. Ofiara: Zierkiewicz,
K. Wysocka. Razem – 50 zł na środki
czystości i kwiaty.
02.09.2019 r. os. Kombatantów bl. 4
m. 16-25. Sprzątali i ofiara: Gilarski
(2 os.), Bartnik, Kościelniak, Januszko, Drewniak, Matyka, Kowal.
Razem – 70 zł na środki czystości
i kwiaty.
06.09.2019 r. os. Kombatantów
bl. 5 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
B. Kołodziej – 20 zł na środki czystości i kwiaty.
09.09.2019 r. os. Kombatantów bl.
5 m. 16-25. Sprzątali i ofiara: P. Kamińska + Elżbieta, Mikuła. Ofiara:
Jarema, Kozioł; os. Kombatantów
bl. 6: Plasło, Zarzeczna, Kuźma.
Razem – 100 zł na środki czystości
i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Krzysztof Marek KASZYCA

s. Tadeusza i Teresy
zam. Sonina
Magdalena CIELĘCY
c. Mariana i Zofii
zam. Munina, ul. Włókiennicza
Łukasz CZENCZEK

s. Bronisława i Teresy
zam. Wesoła
Ewelina PATEREK
c. Mariusza i Renaty
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Artur PŁOSKOŃ

s. Stanisława i Marii
zam. Jarosław, ul. Głęboka
Justyna Aleksandra KURECZKO
c. Wawrzyńca i Małgorzaty
zam. Kuńkowce

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.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Dziś niedziela środków społecznego przekazu, modlimy się
za pracowników mediów m.in.
za naszą telewizję TV ANGEL
i redakcję „Chrystus Królem”.
3. Dzisiejsza niedziela zwraca
nam uwagę na rolę środków
społecznego przekazu, dlatego
zapytajmy się wzajemnie m.in.
o prasę katolicką w naszych
domach. Ubolewamy bowiem,
że najlepsze nasze katolickie
gazety jak „Niedziela” czy
„Gość Niedzielny”, jak też prasa dla dzieci: „Mały Gość” lub
„Jaś” czy „Promyczek Dobra”–
kupowane są w niewielkich
ilościach.
4. Dzisiejsza taca mszalna przeznaczona jest na Diecezjalne
Radio Fara.
5. W poniedziałek po Mszy
św. wieczornej odbędzie się
spotkanie przed I Komunią
św. dla dzieci z klas III szkoły
podstawowej wraz z rodzicami.
Obecność obowiązkowa.
6. W dniach od 16 do 18 września młodzież z klas VI, VII
i VIII będzie przeżywać Triduum przed świętem św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży.
W poniedziałek (16 IX) na Mszę
św. o godz. 18.00 zapraszamy
klasy VI. We wtorek (17 IX) na
Mszę św. wieczorną zapraszamy
klasy VII i VIII wraz z rodzicami.
W tym dniu również odbędzie się
spotkanie w sprawie bierzmowania - obecność obowiązkowa.

Niedziela 15 IX

W środę (18 IX) na Mszę św.
o godz. 18.00 zapraszamy całą
młodzież z klas VI, VII i VIII.
W tym dniu uroczyście rozpocznie się rok formacyjny dla
kandydatów do sakramentu
bierzmowania oraz wspólnot
Oazy, KSM, ministrantów. Młodzież z klas VI złoży uroczyście
swoje prośby o wpisanie na listę
kandydatów do sakramentu
bierzmowania. Zapraszamy
również rodziców, którzy także
są odpowiedzialni za przygotowanie do bierzmowania.
8. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu zaprasza
Sybiraków - członków Związku na spotkanie z okazji Dnia
Sybiraka, które odbędzie się
17 września (wtorek) o godz. 10.00
w Kolegiacie.
9. W czwartek po Mszy św.
wieczornej będzie zbiórka dla
ministrantów i kandydatów na
ministrantów. Mogą zapisywać
się chłopcy już z klas II. Zachęcamy.
10. Dyżur do sprzątania kościoła
16 IX 19 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 7
m. 1-15 oraz 21 IX 19 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 7
m. 16-25.
11. Za tydzień w niedzielę
przed kościołem będziemy
zbierać podpisy pod projektem
obywatelskim przygotowanym
przez naszą dzielnicę aby z przydzielonych środków wykonać
bardzo nowoczesne oświetlenie
na przejściu przez ulicę przed
kościołem.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

15.09.90 – Zdzisław i Małgorzata S.
15.09.01 – Grzegorz i Anna P.
15.09.12 – Dariusz i Barbara H.
15.09.12 – Damian i Agnieszka M.
16.09.95 – Krzysztof i Stanisława K.
16.09.00 – Wojciech i Agnieszka D.
16.09.00 – Tomasz i Justyna D.
16.09.00 – Wacław i Magdalena Ch.
17.09.88 – Piotr i Alina W.
17.09.94 – Robert i Małgorzata ML.
17.09.11 – Marek i Agata J.
18.09.99 – Witold i Dorota B.
18.09.99 – Mariusz i Sylwia M.
18.09.04 – Jerzy i Aneta Sz.
18.09.04 – Sebastian i Monika K.
18.09.04 – Bogusław i Marta K.
18.09.16 – Jakub i Gabriela S.
20.09.97 – Grzegorz i Katarzyna C.
20.09.08 – Robert i Anna C.
20.09.08 – Adam i Joanna P.
21.09.91 – Wiesław i Małgorzata P.
21.09.91 – Adam i Jolanta L.
21.09.96 – Bogdan i Małgorzata K.
21.09.02 – Grzegorz i Anna G.

w rocznicę śmierci:

21.09.82 – Aniela Dwornik
20.09.82 – Szymon Sobień
19.09.85 – Wincenty Chmielowicz
16.09.88 – Jan Fecko
15.09.90 – Paweł Kostusik
15.09.95 – Wiesław Jarosz
17.09.96 – Bronisława Kuzyszyn
19.09.96 – Stanisława Sobkowiak
20.09.96 – Jerzy Haloszka
18.09.97 – Aleksandra Zwarycz
16.09.99 – Zbigniew Zakrzewski
19.09.01 – Zofia Widacka
17.09.02 – Maria Winiarz
17.09.04 – Marian Jabłoński
19.09.04 – Tadeusz Szewczyk
15.09.09 – Irena Piekuś
15.09.10 – Józef Bukowy
17.09.10 – Bogumiła Kupczakiewicz
15.09.11 – Kazimiera Czepiel
19.09.11 – Wiktor Wywrót
20.09.12 – Marian Horbacz
18.09.15 – Jan Marchwiany
18.09.15 – Halina Drozd
20.09.17 – Grażyna Buczek

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

+ Kazimiera Łuksik (15).
++ Ewa Fic, Stefania Kraus,
Ryszard Bogdanowicz.
+ Jan Wielgos (15).
Za parafian.
W int. dzieci rocznicowych
i ich rodziców.
+ Włodzimierz Gliniany
w 7 roczn. śmierci.
Poniedziałek 16 IX

1) + Kazimiera Łuksik (16).
2) O zdrowie, Boże błogosł.,
7:00
potrzebne łaski, opiekę MB
dla Mikołaja, Maxa.
1) + Jan Wielgos (16).
18:00
2) + Anna Morończyk.
Wtorek 17 IX

1) + Kazimiera Łuksik (17).
7:00
2) Dziękczynna w 18 roczn.
urodzin Sabiny.
1) + Jan Wielgos (17).
2) Dziękczynna z prośbą
18:00 o Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla Justyny i Macieja
z racji 10 roczn. ślubu.
Środa 18 IX

1) + Kazimiera Łuksik (18).
2) ++ Marianna i Włodzi7:00
mierz Szerszeń - int. od córki
i wnuków.
1) + Jan Wielgos (18).
18:00
2) + Stefania Chanas.
Czwartek 19 IX

1) + Kazimiera Łuksik (19).
2) ++ Marianna i Włodzi7:00
mierz Szerszeń - int. od córki
i wnuków.
1) + Jan Wielgos (19).
18:00
2) + Zofia Piotrowska.
Piątek 20 IX

1) + Kazimiera Łuksik (20).
7:00
2) + Wincenty w 34 roczn.
śmierci.
1) + Jan Wielgos (20).
18:00 2 ) + G r a ż y n a B u c z e k
w 2 roczn. śmierci.
Sobota 21 IX

+ Kazimiera Łuksik (21).
18:00 + Jan Wielgos (21).
7:00

Niedziela 22 IX
8:00

9:30

11:00
12:15
16:00

18:00

+ Jan Wielgos (22).
Dziękczynna w 45 roczn. ślubu Haliny i Tadeusza z prośbą
o zdrowie, Boże błogosł.
i opiekę MB.
O zdrowie, błogosł. Boże
i opiekę MB dla Kornela.
Za parafian.
+ Kazimiera Łuksik (22).
Msza św. w int. Róży
św. Kingi o dary Ducha Św.
i wypełnienie woli Bożej
z prośbą o błogosł. Boże dla
nich i ich rodzin.
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