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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XX Dzień Papieski

I CZYTANIE: Iz 5,1–7

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XX Dnia Papieskiego /fragment/

Pan Bóg stworzył świat
z miłości i troszczy się o niego nieustannie jak gospodarz
o swoją winnicę, a mimo
to tym światem wstrząsają
rozmaite dramaty i kryzysy.
Niektóre z tych kryzysów są
skutkiem ludzkiej słabości
i grzechu, inne zaś mają
przyczyny naturalne. Dzisiaj
jesteśmy właśnie świadkami
takiej kryzysowej sytuacji,
wskutek której cierpią setki tysięcy ludzi na całym
świecie, którzy zachorowali
na Covid 19, doświadczając
niejednokrotnie niewyobrażalnej traumy. Wielu z nich
przeżywało ostatnie chwile
swego życia w ogromnym
bólu i osamotnieniu. Współczujemy tym, którzy utracili
swoich bliskich i przyjaciół
lub też mierzą się ze skutkami poważnego kryzysu
gospodarczego, lękając się
o byt swoich rodzin.
W obliczu tych wstrząsających naszym życiem doświadczeń, człowiek stawia
sobie zasadnicze pytania:
na jakim fundamencie powinien oprzeć swoją egzystencję, aby była ona stabilna i trwała? Odpowiedź
na to pytanie odnajdujemy
w słowach dzisiejszej Ewangelii: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie
ten kamień, który odrzucili
budujący, stał się głowicą
węgła”. Najpoważniejszym
źródłem kryzysów w życiu
człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak
i społecznym, jest odrzucenie Jezusa i Jego Ewangelii.
Wyjście z tych kryzysów

Pieśń o winnicy

REFREN PSALMU: Winnicą Pana
jest dom Izraela
II CZYTANIE: Flp 4,6–9
Czyńcie to, czego się nauczyliście,
a Bóg pokoju będzie z wami

EWANGELIA: Mt 21,33–43

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

może dokonać się tylko przez TUUS”. Przypada on w tym
całkowite zaufanie Chrystu- roku w jubileusz stulecia
urodzin oraz w piętnastą
sowi i oparcie się na Nim.
rocznicę śmierci św. Jana
Takie oparcie na Jezusie Pawła II...
możliwe jest razem z Maryją i przez Maryję. Wyrazem tego jest zawołanie
TOTUS TUUS, widniejące
w papieskim herbie św. Jana
Pawła II Wielkiego. Te dwa
słowa wyrażają całkowitą
przynależność do Jezusa za
pośrednictwem Jego Matki.
Wzywając orędownictwa
Maryi i rozważając tajemnice Jej życia, będziemy za
tydzień – w jedności z papieżem Franciszkiem – przeży- 23 września obowiązki dowódcy
wali dwudziesty Dzień Pa- 14. DAS i dowódcy garnizonu przejął
pieski pod hasłem „TOTUS ppłk Wojciech Drapała.

Nowy dowódca

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był
pewien gospodarz, który założył
winnicę. Otoczył ją murem,
wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją
w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów,
posłał swoje sługi do rolników,
by odebrali plon jemu należny.
Ale rolnicy chwycili jego sługi
i jednego obili, drugiego zabili,
trzeciego zaś ukamienowali...
...W końcu posłał do nich swego
syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy,
zobaczywszy syna, mówili do
siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy
jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy
i zabili. Kiedy więc przybędzie
właściciel winnicy, co uczyni
z owymi rolnikami?» Rzekli
Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę
innym rolnikom...

Różaniec
w Kościele

codziennie g. 17.15,
w środę g. 17.00
w niedzielę g. 17.00
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Dzieci w Bieszczadach
W dniu 12 września 2020
roku dzieci i młodzież, należąca do grup działających przy naszej parafii pod
opieką ks. Bartosza i ks.
Dariusza oraz kilku rodziców, wyruszyła autokarem
w Bieszczady. Głównym celem wycieczki był Ośrodek
Caritas w Myczkowcach
– nazywany również Bieszczadzką Ziemią Świętą. Po
dotarciu na miejsce wspólny
czas rozpoczęła Eucharystia
w Kaplicy NMP Królowej
i Matki Pięknej Miłości.
Przedłużeniem uczty duchowej był spacer wraz
z przewodnikiem po Ogrodzie Biblijnym, który jest
uporządkowaną katechezą
o biblijnej historii zbawie-

nia. Następnie młodzież
zwiedziła Centrum Kultury
Ekumenicznej ze 140 miniaturami drewnianych świątyń
oraz mini Zoo. Po tych atrakcjach nastąpił przez wszystkich oczekiwany obiad i odpoczynek. Pięknie spędzony
czas został dopełniony wizytą na Zaporze Wodnej
w Myczkowcach, gdzie
można było sobie zrobić
zdjęcie oraz kupić bieszczadzkie pamiątki. Wszyscy
pełni wrażeń w godzinach
popołudniowych powrócili
do swoich domów.
Dofinasowano z budżetu
Gminy Miejskiej Jarosław
w ramach zadania „Moje
życie bez nałogów”.

XXIV Piesza Pielgrzymka do
Jodłówki

5 września 2020
Wszystkich pielgrzymów szło ponad 800 osób

Ołtarz polowy
przy Sanktuarium MB Pocieszenie
w Jodłówce

Mszy św. przewodniczył abp Adam Szal

Jarosławskie Pola Nadziei
Nasze dzieci w ogrodzie biblijnym w Myczkowcach

I Komunia Święta
20 września 2020

Aab Maja, Bochno-Mitan Alicja, Borowska Izabela, Bukowy Filip, Cwynar
Filip, Gałusza Gabriel, Głąb Szymon, Gołdynia Magdalena, Jankowski
Julian, Jasiński Oliwier, Kania Zuzanna, Karbownik Zuzanna, Kogut
Kamila, Kondracka Nikola, Korda Eryk, Kozaryn Patrycja, Krajnik Oliwia,
Kraszewska Oliwia, Król Milena, Kubas Julian, Leonarcik Aleksandra,
Lepszy Kamila, Magdziak Szymon, Maślanka Kacper, Mazurczak Kornelia, Murzyn Karol, Niebylska Maja, Nowak Gabriela, Pietruszewski
Kacper, Płoskoń Szymon, Podolec Wojciech, Porczak Nikola, Portas
Michał, Sawuła Kacper, Szczepański Filip, Telesz Oskar, Twardowski
Filip, Wojdyło Oliwia, Zielnik Aleksander.

nym za udział w akcji „Pola
Nadziei”. Ogółem zbiórka
pieniężna była prowadzona
przez 730 wolontariuszy
przed 43 sklepami i przed
35 kościołami. Zebrano
ponad 90 tys. złotych, które
zostaną przekazane na konto Hospicjum im. św. Jana
Pawła II w Jarosławiu. Bóg
Dziękujemy naszym wier- zapłać za ofiarność.
W sobotę 26 września przed
sklepami, a w niedzielę
27 września przed kościołami odbyły się po raz czwarty
jarosławskie Pola Nadziei,
czyli publiczna zbiórka
pieniężna na rzecz Hospicjum im. św. Jana Pawła II
w Jarosławiu.

Chrystus Królem
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Nasi wychowankowie zdobywają medale
27 września

6 września

Mistrzostwa Polski kadetów i kadetek Mistrzostwa Podkarpacia kadetów
i młodzików

Od lewej: Mateusz Czernik (trener), Anna Brzyska, Szymon Brud, Łukasz Adamski
(trener).

Trze medale wywalczyła
nasza zawodniczka – Anna
Brzyska podczas Mistrzostw
Polski kadetów i kadetek
w Kraśniku. Ania zdobyła mistrzowskie tytuły
w grze podwójnej i mieszanej oraz stanęła na najniższym stopniu podium w grze
pojedynczej.
Liderka europejskiej listy
do lat 15 w całej imprezie
przegrała tylko jeden pojedynek. W półfinale turnieju gry
pojedynczej Anna Brzyska
uległa Zuzannie Wielgos
i ostatecznie wywalczyła
brązowy medal. W rywalizacji deblowej Anna Brzyska
wspólnie z Zuzanną Wielgos
w finale pokonały Wikto-

rię Wróbel i Julię Furman,
a w finale gry mieszanej
grając w parze z Mateuszem
Zalewskim pokonali Dawida
Michnę i Wiktorię Wróbel.
W Mistrzostwach Polski
kadetów i kadetek, które są
jedną z konkurencji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Lubelskie 2020,
wystąpił także Szymon Brud.
Nasz zawodnik najlepszy
rezultat zanotował w zmaganiach deblowych, docierając
wspólnie z Kacprem Tureckim do ćwierćfinału. W 1/4
finału jarosławsko-gdowski
duet uległ minimalnie późniejszym srebrnym medalistom – Dawidowi Michna
i Bartłomiejowi Skórko.

Malowanie dachu na KCK

Aż trzy złote krążki wywalczyła Anna Brzyska podczas
mistrzostw województwa
kadetek. Nasza zawodniczka
triumfowała w grze pojedynczej, grze podwójnej
i grze mieszanej. Również
trzykrotnie na podium stawał
Szymon Brud - triumfował
w grze podwójnej i grze
mieszanej oraz zajął trzecie
miejsce w grze pojedynczej.
W Mistrzostwach Podkarpacia młodzików w Nowej
Sarzynie kapitalnie zaprezentował się Dawid Jadam,
który zwyciężył zarówno
w grze pojedynczej jak
i grze podwójnej wspólnie
ze swoim kolegą klubowym
Szymonem Flaumenhaftem.
Na podium mistrzostw wo-

Od lewej: Szymon Brud, Łukasz Adamski
(trener), Anna Brzyska.

jewództwa młodzików stawali także Natalia Maciałek
i Szymon Flaumenhaft. Natalia zajęła drugie miejsce
w grze podwójnej młodziczek, a Szymon został sklasyfikowany na trzeciej pozycji w grze pojedynczej.

27 września

Mistrzostwa Województwa żaków
Szymon Flaumenhaft został podwójnym mistrzem
województwa w kategorii
żaków na turnieju, który
został rozegrany w Nowej
Sarzynie. Nasz zawodnik
nie miał sobie równych
w turnieju indywidualnym
oraz deblowym. Szymon
stracił zaledwie jednego seta
w całym turnieju.

Różaniec dla dzieci

Jednym z elementów przygotowania dzieci do I Komunii Świętej jest
W lipcu i sierpniu br. pracownicy solidnie umyli, odczyścili i pomalowali dach rozdanie dzieciom różańców i wspólna modlitwa w czasie nabożeństwa
na Katolickim Centrum Kultury.
październikowego.
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D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

14.08.2020 r. os. Kombatantów
bl. 4 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Gilarscy (2 os.), Kowal, Drewniak. Ofiara: Bartnik. Razem – 40
zł na środki czystości i kwiaty.
17.08.2020 r. os. Kombatantów
bl. 5 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Kołodziej – 10 zł na środki czystości i kwiaty.
22.08.2020 r. os. Kombatantów bl. 5 m. 16-25. Sprzątali
i ofiara: Mikuła (2 os.), Kozioł.
Razem – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.
24.08.2020 r. os. Kombatantów
bl. 6 m. 1-15. Nikt nie przyszedł.
Ofiara: Plasło, Zarzeczna, Kuźma.
Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
29.08.2020 r. os. Kombatantów
bl. 6 m. 16-25. Nikt nie przyszedł.
31.08.2020 r. os. Kombatantów
bl. 7 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Borusowska, Mierzwa, Radwańska. Razem – 20 zł na środki
czystości i kwiaty.
04.09.2020 r. os. Kombatantów
bl. 7 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Gumińska – 20 zł na środki czystości i kwiaty.
07.09.2020 r. os. Kombatantów
bl. 7A m. 1-10. Nikt nie przyszedł.
12.09.2020 r. os. Kombatantów
bl. 7A m. 11-20. Sprzątali i ofiara:
Puchyr, Rogula, Strójwąs. Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
14.09.2020 r. os. Kombatantów
bl. 8 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Wójtów. Ofiara: Waszczuk. Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
19.09.2020 r. os. Kombatantów
bl. 8 m. 16-25. Nikt nie przyszedł.
Ofiara: Drybała – 20 zł na środki
czystości i kwiaty.
21.09.2020 r. os. Kombatantów
bl. 9 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Groszek. Razem – 140 zł na
środki czystości i kwiaty.
26.09.2020 r. os. Kombatantów
bl. 9 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Lisowska. Ofiara: Żurawscy, Seremet, Zmysłowska. Razem – 95
zł na środki czystości i kwiaty.
28.09.2020 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 1-12. Sprzątali i ofiara:
Budziński, Hudycz, Przepłata.
Ofiara: Garbarz, Sawińska. Razem – 65 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe 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 specjalna składka na
inwestycje parafialne i na
utrzymanie kościoła.
3. W poniedziałek o godz.
18.30 generalna próba dla
młodzieży przed Sakramentem Bierzmowania. Spowiedź
dla młodzieży, świadków
i rodziców będzie we wtorek
o godz. 16.00.
4. Bierzmowanie w naszej parafii przeprowadzi abp Adam
Szal 7 października o godz.
18.00.
5. 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. Prosimy
aby dzieci przychodziły na
Różaniec poszczególnymi
klasami według podanego
wcześniej porządku.
6. W następną niedzielę będzie
obchodzony XX Dzień Papieski. Ofiary zbierane przed polskimi kościołami mają pomóc
w edukacji biedniejszej, ale
zdolnej młodzieży.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 5 X 20 (poniedziałek
wieczorem) os. Kombatantów
bl. 10 m. 25-36 oraz 10 X 20
(sobota rano) os. Kombatantów bl. 10 m. 37-51.

Sakrament
dojrzałości
W naszej
parafii sakramentu bierzmowania
30 uczniom
klas I szkół
średnich
udzieli abp Adam Szal
7 października o godz. 18.00.
Jest to termin przeniesiony
z wiosny.

Pielgrzymka
Róż Różańcowych
do Chłopic
10 października 2020
9.45 - powitanie,
modlitwa
rożańcowa
10.00 - katecheza
10.30 - Msza Św.
11.15 - Anioł Pański
- transmisja audio
z katedry
11.30 - modlitwa
różańcowa
i zakończenie

Kornelia Kupińska
Michał Mróz
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Patryk i Klaudia P.
Łukasz i Aleksandra W.
Artur i Izabela K.
Odeszli do Pana:
Kancelaria parafialna
Helena TOMAS
Czynna od poniedziałku do soboty Jadwiga CIMIRKIEWICZ
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.00-17.30. Michał NOWAK
Nieczynna w Święta i Pierwsze Piątki Sylwester RADKOWSKI
Miesiąca.
Danuta KALMUK

++ Bronisława i Paweł Brzezińscy.

9:30

Dziękczynna za otrzymane łaski
i opiekę MB w 30 roczn. ślubu dla
Teresy i Mariana.

11:00

+ Zbigniew Mosiężny w 2 roczn.
śmierci.

12:15

W int. Antoniego z okazji 1 roczn.
urodzin - dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. i opiekę MB dla
jego rodziców.

16:00

+ Ryszard Drybała - int. od siostry
Marty z rodziną.

18:00

+ Czesław Bukowy w 2 roczn.
śmierci.

7:00

1) ++ Aniela i Władysław.
2) + Wiktoria Wanke.

18:00

1) ++ Marian, Helena.
2) ++ Marianna, Julia, Maria.

7:00

1) + Wacław w kolejną roczn.
śmierci.
2) W int. Marzeny z okazji 18
urodzin dziękczynna z prośbą
o błogosł. Boże i światło Ducha Św.
i opiekę MB.

18:00

1) ++Maria, Marian, Paulina.
2) + Ernest Czarniecki od cioci
Danusi.

7:00

1) + Jan Wardyga w 9 roczn.
śmierci.
2) ++ Maria, Antoni, Józef.

18:00

1) + Renata Początek.
2) ++ Fryderyk, Stanisław, Aniela
Marchewka, Zofia, Józef Piróg.

7:00

1) + Pikuła Arkadiusz od sąsiadów
z bl. nr 4.
2) + Zygmunt Kamiński od siostry
Marii Wójcickiej.

18:00

1) O zdrowie, błogosł. Boże i opiekę
MB dla członkiń Róży św. Zofii.
2) O zdrowie, błogosł. Boże i opiekę
MB dla całej rodziny.

7:00

1) + Pikuła Arkadiusz od sąsiadów
z bl. nr 4.
2) + Zygmunt Kamiński od siostry
Marii Wójcickiej.

18:00

1) ++ Marianna, Roman, Wojciech.
2) + Aldona Tarapacka w 10 roczn.
śmierci.

7:00

1) ++ Aniela, Władysław.
2) + Zygmunt Kamiński od Anny
Wywrót z rodziną.

18:00

1) ++ Edward Boryło i zmarli
rodzice.
2) + Janina Kucza w 1 roczn.
śmierci - int. od męża i córki.

8:00

Dziękczynna za Boże błogosł.,
otrzymane łaski dla członkiń Róży
św. Teresy.

9:30

W int. Wardyga Romany
dziękczynna o błogosł. Boże,
opiekę św. patronów.

11:00

+ Renata Początek o radość
życia wiecznego - od rodziny
Iwanowiczów.

12:15

W int. Jadwigi i Teresy w 44 roczn.
urodzin - dziękczynna z prośbą
o błogosł. Boże i opiekę MB.

16:00

O Boże błogosł., potrzebne łaski
i opiekę Matki Najświętszej dla
Pauliny w 18 roczn. urodzin - int.
od rodziny.

18:00

W 60 roczn. małżeństwa Józefy
i Stanisława Pietluch - dziękczynna
z prośbą o błogosł. Boże i opiekę
MB na dalszej drodze życia.

Poniedziałek 5 X

Wtorek 6 X

Środa 7 X

Czwartek 8 X

Piątek 9 X

Polecamy w modlitwach

Sobota 10 X

w rocznicę ślubu:

04.10.08 – Jacek i Monika M.
05.10.96 – Ryszard i Ewa K.
06.10.01 – Paweł i Magdalena L.
07.10.89 – Piotr i Małgorzata W.
07.10.95 – Zbigniew i Marta Ch.
07.10.00 – Dariusz i Urszula K.
08.10.16 – Łukasz i Agnieszka O.
09.10.82 – Mirosław i Bogumiła K.
W minionym czasie ...
09.10.93 – Piotr i Beata Sz.
Do Wspólnoty Kościoła włączeni 09.10.10 – Stanisław i Lucyna F.

zostali:

Niedziela 4 X
8:00

w rocznicę śmierci:

06.10.85 – Bronisław Szołek
05.10.86 – Józefa Chycińska
07.10.91 – Witold Korzeń
09.10.94 – Gustaw Milianowicz
08.10.03 – Edmund Reczko
05.10.06 – Tadeusz Kmieć
06.10.09 – Stefania Kamińska
08.10.10 – Jan Dołemski
10.10.10 – Piotr Pochodaj
08.10.11 – Krystyna Strach
05.10.12 – Jadwiga Szymanowicz
10.10.15 – Edward Skalski
06.10.18 – Zbigniew Mosiężny

Niedziela 11 X
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