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(793) 13 października 2019

13 października

19 października

XIX Dzień Papieski

Kongres Biblijny

I CZYTANIE: 2 Krl 5,14-17

Program:

REFREN PSALMU: Wobec narodów objawił zbawienie

10.00 Rozpoczęcie kongresu: modlitwa
i zapalenie paschału; wprowadzenie moderatora Dzieła Biblijnego

II CZYTANIE: 2 Tm 2,8-13

10.20 Wykłady:
Prawdomówność Jezusa (ks. dr
hab. Stanisław Wronka)
Kult w Duchu i prawdzie (J 4,2)
(s. dr hab. Emmanuela Klich
OSU)
11.30 Modlitwa słowem Bożym
12.00 Przerwa - drożdżówki w KCK
12.45 Program słowno-muzyczny
Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski,
którego celem jest m.in. lepsze poznanie nauczania Jana Pawła II. Ofiary zbierane przed
polskimi kościołami mają pomóc w edukacji
biedniejszej, ale zdolnej młodzieży. Na miarę
naszych możliwości pomóżmy tej młodzieży. Każdy kto złoży ofiarę otrzyma portret
św. Jana Pawła II.

14.00 Msza święta koncelebrowana
pod przewodnictwem abp. Józefa
Michalika; przed błogosławieństwem końcowym przesłanie
kongresu i wręczenie błogosławieństw dla grup biblijnych z archiprezbiteratu oraz błogosławieństw
dla parafii przystępujących do
projektu odnowy biblijnej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Uzdrowienie Naamana

Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chrystusem

EWANGELIA: Łk 17,11-19

Wiara uzdrowionego cudzoziemca

Stało się, że Jezus zmierzając
do Jerozolimy przechodził przez
pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do pewnej wsi,
wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali
się z daleka i głośno zawołali:
„Jezusie, Mistrzu, ulituj się
nad nami”. Na ich widok rzekł
do nich: „Idźcie, pokażcie się
kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden
z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do
nóg Jego i dziękował Mu. A był
to Samarytanin. Jezus zaś rzekł:
„Czy nie dziesięciu zostało
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł,
który by wrócił i oddał chwałę
Bogu, tylko ten cudzoziemiec”.
Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź,
twoja wiara cię uzdrowiła”.

Różaniec
w Kościele

codziennie g. 17.15,
w środę g. 17.00
w niedzielę g. 17.00
31. X. g. 11.00
Poświęcenie najnowszego
cmentarza w Jarosławiu
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Chrystus Królem

Czytajmy Pismo Święte
Powoli zbliżamy się do
bardzo ważnego wydarzenia
duszpasterskiego, jakim
będzie Archidiecezjalny
Kongres Biblijny. Pomysłodawcą jest ks. prof. Stanisław Haręzga, który od
wielu lat jako biblista robi
wszystko aby ożywić i spopularyzować czytanie Pisma
św. wśród katolików.
Wszyscy zauważamy, że
w tej dziedzinie jest bardzo
dużo do zrobienia zarówno
wśród dzieci, młodzieży jak
i dorosłych.
Może m.in. dlatego, że słaba
w tym względzie jest polska
tradycja, że za mało z Pisma
św. czerpią nasze rodziny,
ale może też dlatego, że
niewiele zrobiliśmy my
osobiście w tym kierunku
aby zrozumieć i docenić
czym tak naprawdę jest
Pismo św.
Zastanówmy się więc razem
dlaczego Pismo św. jest tak
ważne, a jednocześnie tak
trudne.
Chrześcijaństwo od przeszło dwóch tysięcy lat głosi
prawdę o Bogu i Jego obietnicy zbawienia człowieka. Religia chrześcijańska
oznajmia tę prawdę jako
objawioną, to znaczy daną
człowiekowi. Jezus głosił:
„[...] Jest wolą Ojca naszego, aby każdy, kto widzi
Syna i wierzy w Niego, miał
życie wieczne” (J 6,40). Zacytowane zdanie pochodzi
z Biblii, czyli Księgi, bo taki
jest sens greckiego słowa
biblion. Wszyscy wiemy, co
to jest Biblia. Prawie każdy
miał tę księgę w ręce. Warto
sobie jednak uświadomić, że
Biblia to - ściśle mówiąc nie tyle „księga”, co raczej
„księgozbiór” albo i „cała
biblioteka”, która powstawała powoli przez ponad
tysiąc lat - od X wieku przed
Chrystusem aż do końca
I wieku po Chrystusie.
Wszystkie te księgi nazy-

wamy Pismem Świętym,
które wedle katechizmowej
definicji jest mową Bożą,
utrwaloną pod natchnieniem
Ducha Świętego na piśmie
(KKK 81).
I właśnie tu zaczynają się kłopoty. Księga święta zawiera
słowo Boga w słowach ludzi.
Niektórych autorów znamy
z imienia: Mojżesz, Izajasz,
Paweł, Jan itd. Imiona innych przepadły w mrokach
dziejów. Dziś niektórych
z tych autorów nazywamy
„redaktorami”, aby podkreślić, że poszczególne księgi
powstawały w długim procesie redakcyjnym. Księga
Izajasza zawiera na przykład
fragmenty (rozdz. 40-66),
które powstały kilka wieków
po śmierci proroka noszącego to imię. Często nie jesteśmy już w stanie określić,
kto jest ostatecznym redaktorem poszczególnej księgi. Współczesny człowiek,
przyzwyczajony do kronik
telewizyjnych, do śledztw,
w których ustala się najmniejsze szczegóły, może mieć
i czasem rzeczywiście ma
z tym problemy. Często pyta
więc, kto jest autorem Biblii:
Bóg czy człowiek? Kiedy
słyszy w odpowiedzi, że
i Bóg, i człowiek, wzrusza ramionami. Nie jest
mu łatwo przyjąć, że Bóg
objawił się poprzez myśli
i słowa, które były myślami
i słowami autentycznych
ludzi, podobnych do nas
samych.

człowiek nie jest biernym
narzędziem Boga. Bóg przemawia do ludzi na sposób
ludzki - jak mawiał Św. Augustyn. Inaczej człowiek nie
byłby w stanie zrozumieć
mowy Boga. Ale tu powstaje problem: jak ludzkie słowa
zdolne są wyrazić majestat
i wielkość Boga? Jak to, co
ziemskie, może pomieścić
to, co niebieskie? Niektórzy dopatrują się w tym
paradoksie zalążka wszelkich trudności związanych
z rozumieniem słowa Bożego. Cokolwiek byśmy
nie mówili, zawsze pozostanie zagadką, jak Nieskończony Bóg mógł wypowiedzieć boską prawdę
w ludzkim słowie, ułomnym
i skończonym jak sam człowiek? Choć na to pytanie
nie mamy dobrej odpowiedzi, to jednak w gruncie
rzeczy ono nie stanowi poważnej przeszkody w odczytywaniu Pisma Świętego
jako słowa Bożego. Jeśli
Bóg się w ogóle wypowiedział, to dobrze, że zrobił to
w naszym języku. Jak inaczej

moglibyśmy pojąć mowę
Boga? Chrześcijaństwo głosi
tę prawdę w sposób zdumiewający - językiem Boga stało
się nasze człowieczeństwo;
w Jezusie sam Bóg stał się
człowiekiem.
Pismo Święte jest najpopularniejszą księgą świata. Od
swego powstania w znanej
nam formie zostało przełożone na wszystkie języki, powielone w miliardach kopii
i rozprowadzone do tyluż
potencjalnych czytelników.
Niestety, trzeba przyznać
rację Romanowi Brandstaetterowi, gdy podkreśla, że
liczba sprzedanych egzemplarzy nie jest równa liczbie czytelników. W wielu
domach chrześcijańskich,
a zwłaszcza katolickich,
można znaleźć zakurzony
egzemplarz Biblii, którego
nikt nie otwiera. Dlaczego
tak się dzieje?
Na to pytanie przynajmniej
w części będzie mógł odpowiedzieć Archidiecezjalny
Kongres Biblijny.

INFORMATOR

wspólnych przedsięwzięć duszpasterskich w Jarosławiu

ORSZAK TRZECH KRÓLI W JAROSŁAWIU
6 stycznia (poniedziałek) g. 12.00
10.30 - Msza św. w kościele Chrystusa Króla
DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA
JAROSŁAWIA
28 lutego - piątek W. Postu g. 19.30
Z NMP Królowej Polski do Kolegiaty

MARSZ ŚWIATŁA Z RELIKWIAMI
ŚW. JANA PAWŁA II
2 kwietnia (czwartek) g. 20.00
W celu wyjaśnienia tej Od O. Franciszkanów do Ratusza
prawdy w dawnym malar- UROCZ. KATYŃSKO-SMOLEŃSKIE
stwie religijnym czasem 15 kwietnia (środa)
przedstawiano następujący g. 11.00 Kościół Chrystusa Króla
obraz: Duch Święty w postaci gołębicy, spoczywa JAROSŁWSKIE POLA NADZIEI
na ramieniu ewangelisty - zbiórka dla Hospicjum w Jarosławiu
i dyktuje mu, co ma pisać. 25-26 kwietnia
Obraz ten, mimo szczerych (sobota - przed sklepami, niedziela - przed kościołami)
intencji dydaktycznych, jakie przyświecały jego po- PIESZA PIELGRZYMKA JAROSŁAWSKICH
wstaniu, jest jak najbardziej PARAFII DO JODŁÓWKI
mylący. Wprawdzie tekst pierwsza sobota września - 5 września
biblijny ma dwóch autorów, g. 15.00 Msza św. w Jodłówce
Boga i człowieka, to jednak Wymarsz z sześciu parafii

Chrystus Królem

Tenis stołowy
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Niezwykłe sukcesy naszej młodzieży!
Tryumf w Słowenii i w Wałbrzychu
Nasza zawodniczka pewnie
wygrała 3:0 i przypieczętowała swoją znakomitą dyspozycję w Otocec.
- Świetny wynik Ani, która po raz kolejny pokazała, że jest najlepszą Polką
w Europie w swojej grupie
wiekowej. Myślę, że bardzo
potrzebowała tych medali,
bo to z pewnością pozwoli
jej jeszcze bardziej uwierzyć
w siebie i swoje umiejętności.
Kawał dobrej roboty, gratulacje dla niej! – powiedział
nam menedżer klubu, Kamil
Dziukiewicz.

Anna Brzyska

Aż trzy medale w miniony
weekend wywalczyli młodzi
zawodnicy jarosławskiego Kolpinga. W słoweńskim Otocec po dwa krążki
w prestiżowym Slovenia
Cadet Open sięgnęła Anna
Brzyska, a w Wałbrzychu
triumfował Dawid Jadam, W Polsce czarno-pomarańktóry wygrał 1 Grand Prix czowi także sięgali po triumPolski Młodzików.
fy. Dawid Jadam wygrał

Jan Pospieszalski w KCK
Prelekcja pt. „Wojna o warości” cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Anna Brzyska

10-lecie NZOZ „KOLGMED”
W sobotę 28 września w kompleksie
„Dom Ulgi w Cierpieniu” im. św.
Jana Pawła II odbyła się uroczystość
10-lecia NZOZ ,,KOLGMED”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. której przewodniczył ks. prałat Andrzej
Surowiec. Następnie było poświęcenie
nowej sali i pralni dla Hospicjum.
Ostatnią częścią była konferencja
z udziałem przedstawicieli samorządu
wojewódzkiego i lokalnego nt. historii powstania kolejnych segmentów
„Domu Ulgi w Cierpieniu”.

Brzyska zaliczyła niezwykle udany turniej w Otocec.
Wspólnie z Zuzanną Pawelec
(Sygnał Lublin) sięgnęła po
brązowy medal w turnieju
gry podwójnej pokonując
w ćwierćfinale duet z Korei
Południowej Choi Yeseo/
Park Solbin 3:1. W spotkaniu o finał Polki uległy
Liu Zi-Fei i Yeh Yi-Tian
z Tajwanu 0:3. Dodajmy, że
biało-czerwone jako jedyna
para z Europy dotarła do
strefy medalowej!
Turniej singlowy kadetek
w wykonaniu pingpongistki
jarosławskiego Kolpinga
również wypadł świetnie.
Brzyska dotarła aż do finału, w którym podejmowała
Włoszkę Nicole Arlię. Rywalka Polki w meczu o złoto
nie miała nic do powiedzenia.

Zuzanna Pawelec

1 Grand Prix Polski Młodzików w Wałbrzychu.
W finale pokonał „odwiecznego rywala” Marcela Błaszczyka 3:0, a w półfinale
wyeliminował rewelację
turnieju Krzysztofa Żurawskiego 3:1. Na 17 miejscu
zawody ukończył Szymon
Flaumenhaft, 41 była Natalia
Maciałek, a Alan Zieliński
zakończył swoją przygodę
z turniejem w eliminacjach.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 13 X 19 GRUPA I
Niedziela 20 X 19 GRUPA II

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

28.09.2019 r. os. Kombatantów bl. 7a m. 11-20. Sprzątali
i ofiara: M. Małysa, M. Rogula.
Razem – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
30.09.2019 r. os. Kombatantów
bl. 8 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Waszczuk, Wójtów, Łupina.
Ofiara: Drybała. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
05.10.2019 r. os. Kombatantów
bl. 8 m. 16-25. Nikt nie przyszedł.
07.10.2019 r. os. Kombatantów
bl. 9 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
M. Groszek; ul. Basztowa: Wąsacz, Kozaczyński. Razem – 40 zł
na środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:
Maksymilian Gerard Łaguniak
Ksawery Chruszczyk
Alicja Bożena Słysz
Urszula Marta Słysz
Jakub Tadeusz Bukowy
Aleksander Turek
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

13.10.07 – Leszek i Małgorzata W.
14.10.95 – Mariusz i Agnieszka Ch.
14.10.17 – Łukasz i Ewa W.
15.10.05 – Krzysztof i Katarzyna R.
16.10.82 – Edward i Maria K.
16.10.99 – Tomasz i Katarzyna S.
16.10.10 – Piotr i Aneta Ż.
17.10.92 – Marek i Krystyna P.
17.10.92 – Andrzej i Agnieszka D.
17.10.98 – Arkadiusz i Anna K.
17.10.98 – Jerzy i Zofia S.
18.10.08 – Bruce i Anna P.
19.10.85 – Tadeusz i Czesława Z.
19.10.85 – Mirosław i Dorota K.
19.10.85 – Jarosław i Marta B.
19.10.00 – Władysław i Stefania Ch.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe z koronką do
Miłosierdzia Bożego.
2. Dziś w drugą niedzielę miesiąca jest specjalna składka na inwestycje parafialne i na utrzymanie
kościoła.
3. Jutro (14 października) przypada Dzień Edukacji Narodowej. W modlitwach pamiętajmy
o nauczycielach, w tym także
o katechetach.
4. W piątek święto św. Łukasza,
ewangelisty, modlimy się w intencji służby zdrowia.
5. W sobotę pielgrzymka Dzieła
Pomocy Powołaniom do Archikatedry.
6. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe są o godz. 17.15,
w środy z Nowenną do Matki Bożej o 17.00. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach
różańcowych w kościele, a tych,
którzy będą przeszkodzeni – do
odmawiania różańca w rodzinach
lub indywidualnie. Nadal kolejne
klasy ze Szkoły Podstawowej
proszone są o włączenie się w prowadzenie Różańca m.in. w czwartek do prowadzenia Różańca
zapraszamy klasy VI, natomiast
w piątek na 17.15 zapraszamy
klasy VII i VIII.
7. W następną niedzielę 20 października w całym Kościele polskim będzie liczenie wiernych.
8. Za tydzień będzie Niedziela
Misyjna i rozpoczyna się Tydzień
Misyjny. Składka z tego dnia
przeznaczona będzie na potrzeby
misji.
9. Dyżur do sprzątania kościoła
14 X 19 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 10

Niedziela 13 X

m. 1-12 oraz 19 X 19 (sobota
wieczorem) os. Kombatantów bl.
10 m. 13-24.
10. W przedsionku kościoła znajdują się już kartki na wypominki.
Prosimy o czytelne wypełnianie
i składanie w zakrystii. Różaniec
z wypominkami będzie przez cały
listopad.
11. Już w najbliższą sobotę
19 października w naszym kościele odbędzie się Archidiecezjalny Kongres Biblijny. Kongres
rozpocznie się o godz. 10.00.
Istotną częścią Kongresu będą
m.in. dwa wykłady o Piśmie Św.
i uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp Józefa Michalika.
Zaproszeni są wszyscy parafianie
i cały archiprezbiterat. W ramach
przygotowania do bierzmowania w wysłuchaniu referatów
będą też brały udział klasy VII
i VIII. Postarajmy się więc przyjść
i poświęcić trochę czasu na bliższe zapoznanie się z Pismem
Św. i wspólną celebrację Słowa
Bożego. Zabierzmy ze sobą dzisiejszą gazetkę aby zapoznać się
z licznymi informacjami na ten
temat.
12. Ojciec Święty Franciszek
przypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą,
a uczestnictwo w życiu politycznym jest obowiązkiem moralnym”.
A zatem każdy obywatel - wierzący w szczególności - ma prawo
ale i obowiązek uczestniczenia
w dzisiejszych wyborach parlamentarnych. Idźmy więc wszyscy głosować bo jest to ważne
dla przyszłości Polski i każdego
z nas.

8:00

+ Adela Pająk (13).

9:30

++ Jan i zmarli rodzice: Karolina
i Andrzej, Agnieszka i Marcin int. od żony.

11:00

+ Zbigniew Mosiężny (13).

12:15

Za parafian.

16:00

++ Edward, Janina, Józefa,
Stanisław.

18:00

O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla członkiń Róży św. Teresy oraz
ich rodzin.

7:00

1) + Adela Pająk (14).
2) ++ Aniela, Władysław.

18:00

1) + Zbigniew Mosiężny (14).
2) O Boże błogosł. i opiekę MB
dla członkiń Róży św. Marii
i ich rodzin.

7:00

1) + Adela Pająk (15).
2) O zdrowie, Boże błogosł.,
potrzebne łaski i opiekę Matki
Najświętszej dla Małgorzaty
Kamińskiej w kolejną roczn.
urodzin i dla jej rodziny.

18:00

1) + Zbigniew Mosiężny (15).
2) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o dalszą opiekę
MB dla członkiń Róży św. Łucji
i XII Róży Boga Ojca.

7:00

1) + Adela Pająk (16).
2) + Zofia Garbarz - int. od sąsiadów z klatki.

18:00

1) + Zbigniew Mosiężny (16).
2) O Boże błogosł., potrzebne
łaski i opiekę Matki Najświętszej
dla Pauliny i Marka w 5 roczn.
ślubu.

7:00

1) + Adela Pająk (17).
2) + Zofia Garbarz - int. od Róży
św. Teresy.

18:00

1) Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o błogosł. Boże
i opiekę MB dla członkiń Róży
św. Anny i ich rodzin.
2) + Zbigniew Mosiężny (17).

7:00

1) + Adela Pająk (18).
2) + Zofia Garbarz - int. od rodziny
Budzińskich.

18:00

1) + Zbigniew Mosiężny (18).
2) + Augustyn w 6 roczn.
śmierci.

7:00

+ Adela Pająk (19).

18:00

1) O Boże błogosł. i opiekę Matki
Najświętszej dla członkiń Róży
św. Jadwigi i ich rodzin.
2) + Zbigniew Mosiężny (19).

8:00

+ Adela Pająk (20).

9:30

+ Zbigniew Mosiężny (20).

11:00

++ Janusz Fudala w 7 roczn.
śmierci i Adrian.

12:15

W 30 roczn. ślubu dla Danuty
i Jarosława o Boże błogosł.,
potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB na dalsze lata pożycia
małżeńskiego.

16:00

+ Bogusław w 3 roczn. śmierci.

18:00

Za parafian.

Poniedziałek 14 X

Wtorek 15 X

Środa 16 X

Czwartek 17 X

Piątek 18 X

Remont w Kaplicy

w rocznicę śmierci:

13.10.82 – Bronisława Staniszewska
14.10.82 – Marzena Ponieważ
17.10.88 – Emilia Chmielowicz
19.10.88 – Roman Usiądek
17.10.98 – Stanisław Wawro
15.10.99 – Franciszka Sobień
15.10.02 – Barbara Strumska
16.10.02 – Karol Fidler
18.10.02 – Teodora Wowczak
16.10.03 – Łukasz Gorlach
16.10.04 – Bogdan Szalast
14.10.05 – Henryk Pękalski
14.10.08 – Krystyna Gruca
19.10.09 – Maria Ofiara
17.10.10 – Józefa Frendo
13.10.11 – Lidia Olesek
17.10.12 – Zygmunt Pajda
16.10.13 – Wacław Jaremko
19.10.13 – Augustyn Olejarski
13.10.15 – Emilia Warchoł

Sobota 19 X

Niedziela 20 X

Nadal trwają prace konserwatorskie i malarskie w Kaplicy Miłosierdzia Bożego. Rusztowanie zostało przeniesione na tylną ścianę
kaplicy. Dziękujemy za ofiary na ten cel.
Bank PEKAO S.A. I o/Jaros³aw

58 1240 2571 1111 0000 3345 3145
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