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Ochrzczeni i Posłani. Kościół Chrystusa z Misją w Świecie
List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego /fragmenty/

Umiłowani Siostry i Bracia!
We fragmencie pierwszego
Listu do Tymoteusza, św.
Paweł Apostoł przypomina:
Bóg, który kocha każdego człowieka bez wyjątku,
„pragnie, by wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy” (1 Tm
2,4). Ta właśnie świadomość
towarzyszyła wspólnocie
Kościoła, który począwszy
od dnia Pięćdziesiątnicy,
prowadzony przez Ducha
Świętego rozpoczął działalność misyjną. To zbawcze
zadanie realizowane jest
obecnie przede wszystkim
przez misjonarzy, którzy

w codziennej posłudze realizują misyjny nakaz „idźcie
i czyńcie uczniami”. I chociaż ta misyjna posługa przynosiła i wciąż przynosi wspaniałe owoce, to jednak w tylu
zakątkach globu wciąż są ludzie, którzy nie doświadczyli
jeszcze radości ze spotkania
z Jezusem. Według szacunków jest ich ponad pięć miliardów. Tym samym nadal
pozostają aktualne słowa św.
Jana Pawła II, który wołał:
„Nie możemy być spokojni,
gdy pomyślimy o milionach
naszych braci i sióstr, tak
jak my odkupionych krwią
Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości”
(RMis 86). Te słowa brzmią
szczególnie wymownie teraz, kiedy uczestniczymy
w ofierze, przez którą Jezus
Chrystus nas odkupił, a także w kontekście dzisiejszej

Ewangelii zobowiązującej
nas do wierności misyjnemu
posłannictwu.
Przez sakrament chrztu św. zostaliśmy włączeni do Kościoła, który z natury jest misyjny
i staliśmy się uczniami-misjonarzami. Tym samym
przez samego Chrystusa zo-

staliśmy zaproszeni, aby Go
naśladować i zanieść Dobrą
Nowinę o Nim do każdego
człowieka. Papież Benedykt
XVI pisał, że nie ma nic
piękniejszego, niż zostać
dosięgniętym, zaskoczonym
przez Chrystusa. Nie ma nic
piękniejszego, niż poznać
Go i dzielić się z innymi
przyjaźnią z Nim (por. SC
83). Dlatego dzisiaj chcemy
z głębi serca podziękować
tym, którzy z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością
włączają się w działalność
misyjną.
Dziękujemy najpierw misjonarkom i misjonarzom,
których misyjne powołania
kształtowały wspaniałe polskie rodziny. Byli oni i są
– dzisiaj ponad 2 tys. osób
– autentycznymi świadkami
Kościoła w Polsce i jego misyjnego zapału. Przykład tak
wielu z nich wciąż nas inspidokończenie na str. 2

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Am 8, 4-7

Bóg ukarze gnębicieli ubogich

REFREN PSALMU: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego
II CZYTANIE: 1 Tm 2, 1-8

Wspólne błagania za wszystkich
ludzi

EWANGELIA: Łk 16, 10-13

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

Jezus powiedział do uczniów:
«Kto w bardzo małej sprawie
jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten
i w wielkiej nieuczciwy będzie.
Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście
się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli
w zarządzaniu cudzym dobrem
nie okazaliście się wierni, to
któż wam da wasze? Żaden
sługa nie może dwom panom
służyć. Gdyż albo jednego
będzie nienawidził, a drugiego
miłował; albo z tamtym będzie
trzymał, a tym wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie!»

28 września
Pielgrzymka
Róż Różańcowych
do Krosna
13. X. g. 10.00

Dzień Papieski
Pielgrzymka młodzieży
do Archikatedry

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
dokończenie ze str. 1

ruje – wystarczy wspomnieć
św. Maksymiliana Kolbe,
bł. Męczenników franciszkańskich z Pariacoto, kard.
Adama Kozłowieckiego,
o. Mariana Żelazka, werbistę czy panią dr Wandę
Błeńską.
Jesteśmy wdzięczni kapłanom diecezjalnym i zakonnym, za misyjną kreatywność, która czyni z naszych
parafii „Kościół wyruszający w drogę i misyjną wspólnotę uczniów” (EG 28).
Wyrażamy wdzięczność
chorym i cierpiącym, którzy
anonimowo, ale i z wielkim
osobistym poświęceniem oddają dziełu misyjnemu najcenniejsze dary: swój krzyż
i zawierzenie Bogu. Dziękujemy wszystkim wspierającym misyjne posłannictwo modlitwą, pokutą
i umartwieniem. Szczególnie myślimy tutaj o różach
Żywego Różańca, które służebnica Boża Paulina Jaricot (czyt. Żariko) powołała,
aby stanowiły modlitewne
i materialne zaplecze misji.
Z wdzięcznością dostrzegamy również pełne zapału
zaangażowanie misyjne
dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze szkolnych i parafialnych ognisk misyjnych,
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i kolędników
misyjnych, które modlitwą
i darami serca wspierają
swoich rówieśników i misjonarzy w krajach misyjnych...
...Pragnieniem Ojca Świętego Franciszka jest, aby
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny odnowił misyjną żarliwość wszystkich wiernych.
Mają temu służyć refleksja
nad kluczowym miejscem
misji ad gentes w życiu
Kościoła, modlitwa za misje
oraz umiejscowienie misji
w sercu wszystkich inicjatyw diecezjalnych, zakonnych i podejmowanych

w ruchach i stowarzyszeniach katolickich.
Wyrażając swoje „misyjne
pragnienie” papież Franciszek wskazał zarazem płaszczyzny na których możemy
je zrealizować. Są nimi:
odnowienie osobistej więzi z Chrystusem żyjącym
w Kościele oraz inspirowanie
się świadectwem świętych
misjonarzy, męczenników
i świadków wiary. To również okazywanie miłosierdzia dla misji przez finansowe wspieranie młodych
Kościołów na terytoriach
misyjnych...
...Przed nami Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.
Miesiąc, który zgodnie
z pragnieniem Ojca Świętego powinien stać się dla
każdej parafii, wspólnoty
i dla każdego ochrzczonego czasem odkrywania
i odnawiania misyjnego powołania, czasem intensywniejszej troski o zbawienie
każdego człowieka...
...W tej perspektywie,
w działalności misyjnej jest
miejsce dla nas wszystkich,
dla Ciebie i dla mnie. Pomyślmy o tym już dzisiaj,
bo misje to pasja – miłość,
którą czujemy do Chrystusa
i wynikające z niej działania na rzecz dobra innych.
Włączmy się zatem we
wszelkie misyjne inicjatywy diecezjalne, zakonne
i parafialne...
...Przypominamy zobowiązujące słowa papieża
Franciszka: „Każdy chrześcijanin i każda wspólnota
winni rozeznać, jaką drogą
powinni kroczyć zgodnie
z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego
wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się
na odwagę, by dotrzeć na
wszystkie peryferia świata
potrzebujące światła Ewangelii” (EG 20)...
Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi

Skutki nagonki
Świdnica, Częstochowa
i Olecko - w kolejnych
miastach doszło do ataków
na Kościół i kapłanów. To
skutki antyklerykalnej nagonki trwającej od kilku
miesięcy w Polsce. Szczególnie dramatyczny był
atak na kapłana udającego
się z Najświętszym Sakramentem do chorych.
Nasilające się ataki na miejsca kultu, księży, a także
na małżeństwo i rodzinę
pokazują, że dzieje się coś
groźnego w Polsce. - To nie
jest przypadek, ale celowe
działanie wrogów Boga,
którzy dążą do zniszczenia w społeczeństwie dobrych autorytetów. Gdy
ich zabraknie, z łatwością
będzie można promować
antywartości, relatywizm
i niebezpieczne ideologie,
takie jak gender czy LGBT
- podkreśla w rozmowie
z „Naszym Dziennikiem”
ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz ełcki. - Tu chodzi
o zastraszenie kapłanów
w Kościele i rodziców
w rodzinach - dodaje.
Pod koniec jednej z niedzielnych porannych Mszy św.
w świdnickiej katedrze doszło do bulwersujących
scen. Do świątyni z okrzykami weszło kilka osób.
Jeden z mężczyzn miał
wyciągnąć tęczową flagę.
Wszystkie osoby zostały
wyprowadzone przez wiernych z kościoła i przekazane
policji.
- Cała czwórka była pod
wpływem alkoholu. Po
przebadaniu u mężczyzny
stwierdzono 2,5 promila
alkoholu w organizmie, kobiety były w takim stanie, że
nie można było ich zbadać.
Została im pobrana krew,
czekamy na wyniki - powiedział „Naszemu Dziennikowi” prokurator rejonowy ze
Świdnicy Marek Rusin.
Najmłodsza ze względu na
stan zdrowia po przebadaniu
przez lekarza została zwolniona do domu. Ona jedna już

w niedzielę usłyszała zarzut
złośliwego przeszkadzania
w publicznym wykonywaniu aktu religijnego. Wczoraj odbyło się przesłuchanie
pozostałych osób. Grozi im
kara do 2 lat pozbawienia
wolności.
Akty agresji wymierzone
w księży miały ostatnio
miejsce również w Częstochowie. W rozmowie
z „Niedziela TV” ks. abp
Wacław Depo opowiedział
o tym, jak w pierwszy piątek
września ksiądz idący z Najświętszym Sakramentem do
chorych został zaatakowany
słownie i uderzony przez
pijanego mężczyznę. Z pomocą księdzu przyszli przechodnie, wezwano policję.
- W Ameryce Łacińskiej
funkcjonuje takie przysłowie: na drzewo, które nie przynosi owoców,
nikt kamieniem nie rzuca.
W tych słowach zawarta jest
prawda o Kościele, który
jest atakowany dlatego, że
głosi prawdę, szerzy miłość
i czyni dobro - odnosi się do
ataków ks. bp Jerzy Mazur,
ordynariusz diecezji ełckiej,
na terenie której dokonano dewastacji w kościele
Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Olecku.
Nieznani sprawcy namalowali napisy i rysunki na
drzwiach i elewacji kościoła
oraz na murze otaczającym
świątynię. Policja szuka
sprawcy.
- Tragedią współczesnych
czasów jest fakt, że dobrzy
ludzie przestali czynić dobro. Obojętność to straszna wada, której musimy
się wyzbywać - wskazuje
ks. bp Mazur. - My, uczniowie Jezusa Chrystusa, mamy
być ciągle sobą, czyli wpatrując się w prześladowanego Chrystusa, żyć ewangelicznymi wartościami
i nieustannie modlić się za
naszych prześladowców
- akcentuje ordynariusz
ełcki.
Krzysztof Gajkowski
Współpraca Marek Zygmunt

Chrystus Królem

Tenis stołowy
15.09. Superliga

UKS Warta Kostrzyn nad Odrą
- PKS Kolping Frac Jarosław 0 : 3
Punkty: Kou Lei - 1, Han Qiyao - 1, Górak Daniel - 1.

NARODOWY PINGPONGOWY
15 września na PGE Narodowym zebrało się kilkuset tenisistów
stołowych. Odbyła się cała kolejka Superligi tenisa stołowego, oraz
przeprowadzono turnieje w kilku kategoriach wiekowych. Spektakularny
sukces odniosła zarówna nasza drużyna z Superligi jak i indywidualnie
Dawid Jadam. Gratulujemy.

Następny mecz w Jarosławiu:

Super zabawa na wycieczce

14 września około 40 dzieci wraz z opiekunami było w rzeszowskim
parku z trampolinami „JumpWorld”. Zabawa była wyśmienita. W drodze
powrotnej wszystkie utracone kalorie dzieci uzupełniły w McDonald.

Msze wspólnotowe
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(wersja poprawiona)

1. Kr. I św. Wojciecha + R. XII św. Barbary
2. Kr. IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór
3. Kr. VI św. Piotra
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. 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. Kr. II św. Marka + R. VI św. Faust. + R. XVIII św. Weron.
19. Wspól. Bibl. + R. VII św. Jadwigi + R. XV św. Bernadetty
20. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
21. Kr. III św. Zofii + 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. Kr. V Jana Vianney’a + 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”

14.09.2019

Goście z Holandii

20 września odwiedziła nas grupa intelektualistów z Holandii. Byli Modlitwa księży i parafian przed krzyżem misyjnym w ramach
akcji „Polska pod krzyżem”.
zafascynowani naszą parafią.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 22 IX 19 GRUPA II
Niedziela 29 IX 19 GRUPA I

Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża X św. Moniki - p. Mazur + Róża Boga Ojca
XI - p. Budzyński
PONIEDZIAŁEK – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna + Kolpingowski
Klub Seniora
WTOREK – Ministranci + Lektorzy + Rodziny powołanych
ŚRODA – Róża VI św. Krzysztofa
CZWARTEK – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
PIĄTEK – Dzieło Pomocy Powołaniom
SOBOTA – Róża XIII św. Kingi
- p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia
Bożego.
2. Dziś przed kościołem zbieramy
podpisy pod projektem obywatelskim przygotowanym przez naszą
dzielnicę aby z przydzielonych
środków wykonać bardzo nowoczesne oświetlenie na przejściu
przez ulicę przed kościołem.
Do podpisów dołączony jest wniosek Szkoły Podstawowej nr 10 na
upiększenie otoczenia szkoły
i wyjazd integracyjny do Radawy.
Na wniosku podajemy imię, nazwisko i adres. Mogą podpisywać
się także dzieci. Do rozpatrzenia

Niedziela 22 IX

wniosku potrzebne jest minimum
500 podpisów. Sprawa bezpiecznego przejścia przez ulicę 3 Maja
przed naszym kościołem jest tak
ważna, że wszyscy powinni to
poprzeć.
3. W najbliższych dniach planujemy malowanie części kaplicy Miłosierdzia Bożego. W tym czasie
kaplica będzie zamknięta.
4. Dyżur do sprzątania kościoła
23 IX 19 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 7a
m. 1-10 oraz 28 IX 19 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 7a
m. 11-20.

Prace remontowe

8:00

9:30

11:00
12:15
16:00

18:00

Poniedziałek 23 IX
7:00

18:00

7:00

18:00

za sprzątanie kościoła:

14.09.2019 r. os. Kombatantów
bl. 6 m. 1-15. Nikt nie przyszedł.
Ofiara: Plasło, Zarzeczna, Kuźma, Michalik. Razem – 110 zł na
środki czystości i kwiaty.
16.09.2019 r. os. Kombatantów
bl. 7 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Radwańska, Borusowska, Mierzwa, Łańko. Razem – 20 zł na
środki czystości i kwiaty.

7:00

18:00

7:00

18:00

W ostatnim czasie odnowiliśmy drzwi kościoła i plebanii oraz na nowo
został zakonserwowany krzyż misyjny przed kościołem. Zostały także
uzupełnione wyschnięte krzaczki na placu wokół kościoła.

7:00

18:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

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.

24.09.82 – Agata Machura
26.09.86 – Zofia Stanisławczyk
23.09.90 – Józef Polucha
27.09.91 – Józef Szandrowicz
23.09.93 – Andrzej Lis
24.09.93 – Elżbieta Miller

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

1) + Jan Wielgos (26).
2) + Adam Pacholarz.
1) + Kazimiera Łuksik (26).
2) ++ Kazimierz, Maria, Antoni, Władysław i Anna.
Piątek 27 IX

22.09.01 – Adam i Wanda K.
22.09.07 – Grzegorz i Joanna K.
23.09.83 – Marek i Jolanta L.
25.09.93 – Piotr i Iwona S.
25.09.10 – Michał i Joanna W.
25.09.10 – Piotr i Karolina M.
26.09.87 – Władysław i Teresa F.
26.09.98 – Robert i Renata K.
27.09.97 – Witold i Beata K.
27.09.03 – Waldemar i Magdalena W.
27.09.14 – Konrad i Katarzyna K.
27.09.14 – Damian i Anna B.
28.09.02 – Krzysztof i Katarzyna P.

Artur PŁOSKOŃ

1) + Jan Wielgos (25).
2) + Jan Wardyga w 8 roczn.
śmierci.
1) + Kazimiera Łuksik (25).
2) ++ Józef i Katarzyna.
Czwartek 26 IX

Krzysztof Marek KASZYCA

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

1) + Jan Wielgos (24).
2) + Michał w 23 roczn.
śmierci.
1) + Kazimiera Łuksik (24).
2) ++ Helena w 40 roczn.
śmierci i Zdzisław w 23 roczn.
śmierci o życie wieczne.
Środa 25 IX

Zapowiedzi przedślubne

Łukasz CZENCZEK

1) + Jan Wielgos (23).
2) Dziękczynna z prośbą
o dalsze łaski dla rodziny.
1) + Kazimiera Łuksik (23).
2) + Zdzisław Trzeciak - int.
od sąsiadów.
Wtorek 24 IX

D z i ę k u j e m y ...

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

+ 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).
M s z a ś w. w i n t . R ó ż y
św. Kingi o dary Ducha Św.
i wypełnienie woli Bożej
z prośbą o błogosł. dla nich
i ich rodzin.

w rocznicę śmierci:

25.09.96 – Edmund Pająk
25.09.99 – Genowefa Niemczyk
26.09.99 – Maria Marszał
27.09.99 – Aniela Szołek
23.09.00 – Ignacy Orzech
25.09.02 – Maria Świątek
26.09.02 – Eugeniusz Wiglusz
22.09.03 – Władysław Seremet
22.09.04 – Anna Agrasińska
22.09.04 – Andrzej Ciuba
25.09.04 – Janina Tomaszewska
27.09.04 – Tadeusz Kluk
27.09.05 – Jerzy Kuźma
28.09.05 – Zygmunt Dominiak
28.09.06 – Marianna Rusinek
26.09.08 – Michał Hamelusz
24.09.09 – Józefa Jucha
23.09.10 – Maria Dominików
24.09.10 – Władysława Rząsa
26.09.12 – Józefa Płonka
27.09.16 – Krystyna Szumigraj

1) + Jan Wielgos (27).
2) + Danuta w 24 roczn.
śmierci.
1) + Kazimiera Łuksik (27).
2) Dziękczynna w 8 roczn.
urodzin dla Adriana z prośbą
o Boże błogosł., potrzebne
łaski i opiekę MB dla całej
rodziny.
Sobota 28 IX

7:00

18:00

1) + Jan Wielgos (28).
2) O szczęśliwą operację
i łaskę zdrowia dla Macieja.
1) + Kazimiera Łuksik (28).
2) ++ Michał Hamelusz w 11
roczn. śmierci oraz Walerian
i Maria.
Niedziela 29 IX

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

++ Michał i Anna Maciałek.
++ Stanisława i Michał.
++ Stanisława w 1 roczn.
śmierci, Anna w 7 roczn.
śmierci.
Za parafian.
+ Jan Wielgos (29).
+ Kazimiera Łuksik (29).
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