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(794) 27 października 2019

31 października godz. 11.00
Poświęcenie najnowszego cmentarza komunalnego
w Jarosławiu przy ul. Szczytniańskiej

Uroczystość Wszystkich Świętych

2

Chrystus Królem

Bok kaplicy z zapleczem

Widok od tyłu na salę cateringową

Miejsce na spotkanie po pogrzebie - sala cateringowa

Sala cateringowa

Prawy bok kaplicy

Wejście od tyłu do sali cateringowej

Sala cateringowa

Budynek z przeznaczeniem na sklepy

Chrystus Królem

Całość liczy 14,5 ha
z tego na I etap wydzielono 1,5 ha

Pierwsze piwniczki
już przygotowane

Wnętrze cmentarnej kaplicy

Lodówki
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Chrystus Królem

2 listopada

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
POTRZEBA MODLITWY
ZA ZMARŁYCH
Kiedy obserwujemy nasze
cmentarze zauważamy jak
z wielką troską mieszkańcy naszej Ojczyzny dbają
o groby zmarłych. Pamiętamy jak przed laty tylko
w okolicach listopadowego
święta zmarłych tradycyjnie
przystrajano kwiatami groby
najbliższych oraz palono kolorowe znicze.
Ale to są zewnętrzne oznaki
naszej pamięci. Zmarli potrzebują naszej modlitwy.
Nauka Kościoła katolickiego
od wieków przypomina, że
potrzebna jest nasza duchowa troska, aby dostąpili
radości wiecznej w niebie:
„Świętą i zbawienną rzeczą
jest modlić się za umarłych,
aby od grzechów swoich byli
uwolnieni”.
Nie ustawajmy w modlitwie. Pamiętajmy o naszych
zmarłych nie tylko w święta
i rocznice śmierci, ale módlmy
się za nich na co dzień.
1) Najcenniejszy dar, jaki
możemy im ofiarować, to
dar stałej modlitwy.
2) Najpiękniejszą modlitwą
jest ofiara Mszy św. w intencji zmarłych, by doznali
oczyszczenia i mogli wejść
do Królestwa Chrystusowego.
3) Możemy w intencji
zmarłych składać zyskane
odpusty.
4) Pomocą są uczynki pokutne - jałmużna i post,
ofiarowanie w ich intencji.
Odpust może być cząstkowy lub zupełny w zależności, czy skraca w części karę
doczesną, czy też w całości
od niej uwalnia.
Odpust zupełny można
uzyskać tylko raz dziennie,

I CZYTANIE: Syr 35,12-14.16-18

Modlitwa biednego przeniknie
obłoki

REFREN PSALMU: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
II CZYTANIE: 2 Tm 4,6-9.16-18

Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

EWANGELIA: Łk 18,9-14

Wysłuchana modlitwa skruszonego
grzesznika

Grób fundatorów naszego placu kościelnego
a cząstkowy tyle razy, ile będzie cząstkowy.
razy spełnimy jego warunki.
Szczególne odpusty za
zmarłych są związane
Aby otrzymać odpust zu- z nawiedzeniem cmentarzy
pełny trzeba wykonać czyn- w okresie od 1 do 8 listoność, z którą Kościół związał pada. W tych dniach można
ten odpust.
uzyskać odpust zupełny,
w inne dni roku - odpust
cząstkowy.
Modlitwa za zmarłych jest
aktem miłosierdzia. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” (Mt 5, 7).

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę
przypowieść: „Dwóch ludzi
przyszło do świątyni, żeby
się modlić, jeden faryzeusz,
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił:
»Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy,
oszuści, cudzołożnicy, albo jak
i ten celnik. Poszczę dwa razy
w tygodniu, daję dziesięcinę
ze wszystkiego, co nabywam«.
Natomiast celnik stał z daleka
i nie śmiał nawet oczu wznieść
ku niebu, lecz bił się w piersi
i mówił: »Boże, miej litość dla
mnie, grzesznika«. Powiadam
wam: Ten odszedł do domu
usprawiedliwiony, nie tamten.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się
uniża, będzie wywyższony”.

Różaniec

O pomoc duszom czyśćco- z Wypominkami
wym apelował także papież
w listopadzie
Benedykt XVI: „Jako chrześcodziennie g. 17.15
cijanie nie powinniśmy pytać
w
środy
i niedziele g. 17.00
się jedynie: jak mogę zbawić
siebie samego? Powinniśmy
również pytać siebie: co
mogę zrobić, aby inni zostali zbawieni i aby również
dla innych wzeszła gwiazda
nadziei? Wówczas zrobię
1) należy skorzystać ze najwięcej także dla mojego
spowiedzi sakramentalnej własnego zbawienia”.
(być w stanie łaski uświęKościół modli się za wszystcającej);
kich zmarłych, szczególnie w
2) przystąpić w tym dniu do listopadzie. To miesiąc modlitewnej solidarności żyjących
Komunii Św.;
z pokutującymi w czyśćcu.
3) odmówić modlitwy Potrzebują oni modlitwy
Obchody
w intencjach papieża (np. żyjących, aby skrócić okres
Ojcze nasz..., Zdrowaś..., pokuty i zjednoczyć się Święta Niepodległości
z Bogiem w niebie. Dusze
Chwała...);
10. 11. g. 18.00
po śmierci nie mogą już nic Msza św. w kościele Chrystusa
4) nie może być w nas przy- uczynić w swojej sprawie Króla w Jarosławiu
wiązania do jakiegokolwiek i dlatego potrzebują modli- - Apel Poległych, salwa honorowa, składanie zniczy i kwiatów,
grzechu nawet lekkiego. twy żyjących.
pieśni patriotyczne
W przeciwnym razie odpust

do najnowszego cmentarza
w Jarosławiu
przy ul. Szczytniańskiej

Dojazd
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Duże sukcesy naszej młodzieży!

Tenis stołowy

w prestiżowym Slovenia
Cadet Open sięgnęła Anna
Brzyska, a w Wałbrzychu
triumfował Dawid Jadam,
który wygrał 1 Grand Prix
Polski Młodzików.

24.10. Superliga

Poltarex Pogoń Lębork - PKS Kolping Frac Jarosław

1:3

Punkty: Kou Lei - 2, Han Qiyao - 1.

Anna Brzyska

Aż trzy medale w ostatnim
czasie wywalczyli młodzi
zawodnicy jarosławskiego Kolpinga. W słoweńskim Otocec po dwa krążki
Dobrze spisała się drużyna Kolpinga występująca
w 2 lidze. Na inaugurację
pokonała MOSiR Dukla 7:3.
Komplet zwycięstw zaliczył
w tym meczu menedżer Kamil Dziukiewicz.

chowanek Kolpinga wygrał
jeden pojedynek singlowy.
Był to jego ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami
Świata Kadetów we Władysławowie, na których wystąpi razem z Anną Brzyską.
Czempionat U15 rozpoczął
W zwycięskim spotkaniu za- się 23 października i potrwa
grał także Dawid Jadam. Wy- 8 dni. Trzymamy kciuki!

Nie doszli do kościoła

Kou Lei

Górak z brązowym medalem Polish Open!
Po dwuletniej przerwie Daniel Górak wrócił do reprezentacji Polski i od razu
sięgnął po medal. Kapitan jarosławskiego Kolping
Frac razem z Jakubem Dyjasem zdobył brązowy medal
w turnieju Polish Open we

Władysławowie.
36-letni Górak w duecie
z Jakubem Dyjasem dotarł aż
do półfinału. W pojedynku
o finał musiał uznać wyższość… innego polskiego
duetu: Maciej Kubik/Samuel
Kulczycki 1:3.

Wyniki liczenia wiernych
Obecni w Mszach
św. w dniu
20 X 2019

Liczba rozdanych komunii św. w dniu
20 X 2019

mężczyźni

kobiety

m ę ż czyźni

kobiety

1416

600

814

131

317

Kaplica
szpitalna

154

43

111

17

77

Kaplica
S. Niepokalanek

33

3

30

2

29

Parafia
Dekanat
Jarosław II
Chrystusa
Króla

Liczba
wiernych
w
parafii

Praktyki
niedzielne
w dniu
20 X
2019
(ogółem)

4000
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 27 X 19 GRUPA I
Wszystkich Świętych 1 XI 19 GRUPA II
Niedziela 3 XI 19 GRUPA I

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
12.10.2019 r. os. Kombatantów bl. 9
m. 16-25. Sprzątali i ofiara: Lisowska.
Ofiara: G. i W. Żurawscy, M. Seremet, A. Zmysłowska. Razem – 90 zł
na środki czystości i kwiaty.
14.10.2019 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 1-12. Sprzątali i ofiara:
Babiś, Jazienicki, Hudycz, Sawińska.
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
19.10.2019 r. os. Kombatantów bl. 10
m. 13-24. Sprzątali i ofiara: E. Mazur,
S. Przepłata, H. Szczepanik, Maria +
Małgorzata Dzierża. Razem – 40 zł
na środki czystości i kwiaty.
21.10.2019 r. os. Kombatantów bl. 10
m. 25-36. Sprzątali i ofiara: Seliman,
Helon. Razem – 50 zł na środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
27.10.84 – Tadeusz i Ewa T.
27.10.18 – Tomasz i Karolina G.
27.10.18 – Sławomir i Dominika P.
28.10.89 – Jan i Ewa R.
28.10.95 – Jan i Mariola H.
28.10.06 – Łukasz i Wioletta B.
29.10.83 – Krzysztof i Elwira K.
29.10.94 – Leszek i Lucyna B.
29.10.11 – Grzegorz i Sylwia G.
29.10.11 – Marcin i Jadwiga A.
29.10.16 – Piotr i Agnieszka S.
30.10.82 – Wacław i Maria B.
30.10.99 – Maciej i Agnieszka K.
30.10.04 – Bartosz i Małgorzata D.

w rocznicę śmierci:
27.10.83 – Józef Stasiak
30.10.83 – Marian Leśniowski
31.10.86 – Olga Paszko
29.10.97 – Władysław Chamik
28.10.00 – Stanisław Kołodziejczyk
29.10.01 – Jan Rebuś
30.10.03 – Eugeniusz Król
30.10.07 – Katarzyna Gliniana
28.10.08 – Aurelia Łoza
28.10.13 – Aniela Plęs
27.10.14 – Anna Makar
27.10.14 – Janina Korzeń
31.10.14 – Janina Falkowska
28.10.17 – Józefa Skorupska
28.10.17 – Adam Hałoń
29.10.17 – Marianna Ciaś
27.10.18 – Maria Chmielowicz
01.11.84 – Józef Pichitko
02.11.02 – Franciszek Oziębło
01.11.06 – Helena Kowalczyk
01.11.07 – Stanisław Sikora
02.11.07 – Cecylia Kopczacka
01.11.12 – Antoni Sobień

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 różańcowe z koronką do
Miłosierdzia Bożego.
2. W dni powszednie nabożeństwa różańcowe są o godz. 17.15,
w środę z Nowenną do Matki
Bożej o 17.00. W czwartek będzie już zakończenie nabożeństw
różańcowych. W zawiązku z tym
w środę na nabożeństwo różańcowe dzieci przynoszą swoje
plansze z naklejkami.
3. W poniedziałek po Mszy św.
wieczornej zapraszamy klasy VIII do sali pod kościołem
w której odbędzie się egzamin do
bierzmowania.
4. W piątek (1 XI) Uroczystość
Wszystkich Świętych. W naszym
kościele wszystkie Msze św. są
w porządku niedzielnym. Natomiast Msza św. z procesją na
Nowym i Starym Cmentarzu będą
o godz. 14.00. Wypominki będą
o godz. 17.00.
5. Przed uroczystością Wszystkich Świętych pamiętajmy
o uporządkowaniu grobów zarówno rodzinnych jak i tych całkowicie zapomnianych.
6. Odwiedzając cmentarz zwróćmy uwagę na godne zachowanie
dzieci i młodzieży.
7. W sobotę (2 XI) w Dzień Zaduszny w naszym kościele Msze
św. będą o godz. 7.00, 9.00, 16.00
i 18.00, a wypominki o godz.
17.15.
8. W najbliższych dniach pamiętajmy w modlitwach m.in.
o pierwszym proboszczu naszej
parafii ks. Antonim Ślusarczyku,
oraz o zmarłych wikariuszach
z naszej parafii: ks. Mariuszu Miśko
i ks. Piotrze Lechowiczu. Szczególne zobowiązanie modlitewne
mamy wobec fundatorów placu kościelnego czyli zmarłych
z Rodziny: Pryjmów i Bauerów,
których groby znajdują się na
cmentarzu w Muninie.
9. Po raz 27 Komitet Społeczny
na Rzecz Ratowania Zabytków
Starych Polskich Cmentarzy
działający w Jarosławiu będzie
organizatorem kwesty na rzecz
zabytków nagrobnych w Jarosławiu i w Jaworowie na Ukrainie.
Organizatorzy proszą o wsparcie.
10. W tym tygodniu wypada
pierwszy piątek i sobota miesiąca. Ze względu na Uroczystość
Wszystkich Świętych, która wypada właśnie w I piątek odwiedziny u chorych będą w sobotę
przed południem. W sobotę na
nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa. Spowiedź przed
Mszami św. wieczornymi.
11. W miesiącu listopadzie można
zyskać liczne odpusty i ofiarować
je za zmarłych. Pamiętajmy, że
najcenniejszą modlitwą za zmar-

Niedziela 27 X

łych jest Msza św. w ich intencji.
Godne zauważenia i pochwały
jest zamawianie Mszy św. przy
okazji pogrzebów od sąsiadów
lub rodziny. W niektórych miejscowościach wokół Jarosławia
jest to już bardzo stara tradycja,
w której zamiast kwiatów główny
nacisk kładzie się na Msze św. za
zmarłych.
12. Za tydzień składka na potrzeby archidiecezji i zmiana tajemnic
różańcowych.
13. Dyżur do sprzątania kościoła
28 X 19 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 11
m. 1-15 oraz 2 XI 19 (sobota
wieczorem) os. Kombatantów bl.
11 m. 16-30.
14. W przedsionku kościoła znajdują się kartki na wypominki.
Prosimy o czytelne wypełnianie
i składanie w zakrystii. Różaniec
z wypominkami będzie przez cały
listopad o godz. 17.15.
15. W czwartek 31 października
o godz. 11.00 zostanie poświęcony najnowszy cmentarz komunalny w Jarosławiu przy
ul. Szczytniańskiej przez abp
Adama Szala. Zaproszenie na
uroczystość kierowane jest do
wszystkich mieszkańców Jarosławia.
Odtąd pogrzeby na tym najnowszym cmentarzu będą połączone z Mszą św. przy trumnie
zmarłego odprawianą w pięknej
kaplicy cmentarnej, a ze składki
w czasie Mszy św. będą odprawiane następne Msze św.
w intencji danej zmarłej osoby.
Na wcześniejszych - pozostałych
cmentarzach porządek będzie jak
dawniej czyli Msze św. będą odprawiane osobno w poszczególnych parafialnych kościołach.
16. W niedzielę 10 listopada
w przeddzień Święta Niepodległości o godz. 18.00 będzie
uroczysta Msza św. z udziałem
Kompanii Honorowej Wojska
Polskiego, a po Mszy św. przy
pochodniach przed Pomnikiem
Pamięci Narodowej odbędzie się
Apel Poległych, salwa honorowa,
złożenie zniczy i kwiatów.
17. Jak wiemy tydzień temu
w niedzielę było liczenie wiernych
w kościołach. U nas statystyka nie
jest najlepsza. W ostatnią niedzielę w naszym kościele we Mszy
św. uczestniczyło 1416 osób na
ok. 4000 wszystkich mieszkańców parafii. W tym jeszcze około
200 osób z wygodnictwa chodzi
do kaplicy szpitalnej nie bacząc
na to, że zajmują miejsce chorym. Frekwencja w kościele więc
powinna bardzo nas niepokoić,
zwłaszcza to, że na niedzielnej
Mszy św. brakuje ponad 60%
wiernych. Przy okazji pomyślmy
czy sami dajemy dobre świadectwo w tym względzie.

8:00

+ Adela Pająk (27).

9:30

+ Zbigniew Mosiężny (27).

11:00

++ Ryszard, Kazimiera, Wiktoria
i Józef.

12:15

1) Za parafian.
2) Sławomir i Dominika w 1 roczn.
ślubu o Boże błogosł., potrzebne
łaski, opiekę MB na dalsze lata
życia.

16:00

+ Arkadiusz Cielęcy w 6 roczn.
śmierci.

18:00

++ Aleksander, Janina, Józef,
Henryk Łupina, Krystyna Batko.

7:00

1) + Adela Pająk (28).
2) ++ Janina Bartnik, Stanisława
Hryń.

18:00

1) + Tadeusz Szyper o życie
wieczne.
2) + Zbigniew Mosiężny (28).

7:00

1) + Adela Pająk (29).
2) ++ Zofia, Stanisław, Stanisław,
Janina z rodziny Baster.

18:00

1) O Boże błogosł. dla Sylwii
i Grzegorza w 8 roczn. ślubu.
2) + Zbigniew Mosiężny (29).

7:00

1) + Adela Pająk (30 - koniec
greg.).
2) Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00

1) O dar nieba dla dusz konających
i za dusze w czyśćcu cierpiące
- int. od Apostolstwa Pomocy
Duszom Czyśćcowym.
2) + Zbigniew Mosiężny (30 koniec greg.).

7:00

1) ++ Maria, Antoni i Józef.
2) + Jadwiga Czereba - int. od
chrześniaka.

18:00

1) + Adam Pacholarz.
2) + Zofia Garbarz - int. od Róży
św. Teresy.

8:00

++ Za zmarłych rodziców Krzysztofę i Władysława i zmarłych
z rodzin Niedzielskich i Jędrzejczak
i Kiełt, Kanp, Osiniak.

9:30

++ Józef Podolak, Paweł, Wanda,
Andrzej.

11:00

++ Ludmiła Wołoszyn, Kazimierz
i Antoni Kamińscy.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Z rodziny Kmieciów, Michałówków - Sikorów.

18:00

+ Maria Chmielowicz w 1 roczn.
śmierci.

7:00

++ Józef Kubiak, Ryszard
Rakoczy.

9:00

++ Anna, Antoni, Maria,
Stanisław.

16:00

++ Janina, Jan, Tadeusz Podkórscy,
Maria, Bolesław, Paweł, Michał,
o. Maciej Maciejewscy, Maria,
Zofia, Stefan Mach.

18:00

+ Cecylia Kopczacka w 12 roczn.
śmierci.

8:00

O zdrowie i błogosł. Boże dla
rodzin z os. 1000-lecia i Niepodległości, które złożyły ofiary na
Boże Ciało.

9:30

++ Za zmarłych z rodzin Durskich,
Mierzejewskich oraz Stanisław
Kasperski.

11:00

++ Zofia i Józef Szumski.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Józef i Ryszard.

18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 28 X

Wtorek 29 X

Środa 30 X

Czwartek 31 X

Piątek 1 XI

Sobota 2 XI

Niedziela 3 XI

Chrystus Królem

Kongres Biblijny w Jarosławiu
19.10.2019

ks. prof. Stanisław Haręzga

ks. dr hab. Stanisław Wronka

s. dr hab. Emmanuela Klich
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Chrystus Królem

Posiłek w Katolickim
Centrum Kultury

Chór Deo Cantamus

9
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Chrystus Królem

Mszy św. przewodniczył abp Józef Michalik

Program:
godz. 18.00 - Msza św. w kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu
- Apel Poległych
- Salwa honorowa
- Składanie zniczy i kwiatów
- Pieśni patriotyczne

10 listopada 2019

Obchody Święta Niepodległości

Chrystus Królem
11
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