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XXXI Niedziela Zwykła 30 października 

Niebo  
nad Jarosławiem 

W niebie – ks. Jan Twardowski  
Trzeba minąć świętego Piotra z ciężkim kluczem 

Agnieszkę z barankiem przy twarzy 
Teresę co jeszcze kaszle 
bo marzła w klasztorze 

trzeba przepychać się przez męczenników 
co stanęli z krzyżem i utworzyli korek 

obok skromnego bociana 
obok Agaty co częstuje solą 

obok świętego Franciszka z wilkiem 
(zdejmuje mu kaganiec żeby mógł poziewać) 

obok świętego Stanisława z zeszytem do polskiego 
--- i widzę wreszcie moją matkę 

w nie spalonym domu 
przyszywa guzik co się gubił stale 

Ile trzeba przejść nieba żeby ją odnaleźć 

Na Wszystkich Świętych Msze 
św. u nas o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 

11.00, 12.15, 16.00 i 18.00 
Na cmentarzach o godz. 14.00 

 
2 listopada – 6.30, 7.00 w kaplicy, 

8.00, 11.00, 16.00 i 18.00 
 

On jest w każdej chwili dostępny, wyczekują-
cy przybycia swoich przyjaciół przez wiarę i 

miłość z Nim zjednoczonych. (bł. Ks. Jan 
Balicki) Jezus czeka - adoracja Najświętsze-

go Sakramentu w kaplicy na plebani co-
dziennie od 7.30 do 17.15. 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 19, 1-10 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Intencje modlitewne na listopad: 
Ogólna: 

 
Diecezjalna: O łaskę nieba dla zmarłych z 
naszych rodzin i wspólnot. 
Parafialna: za naszych bliskich zmarłych i 
wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę.  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

PROROCTWO DZISIAJ – ks. 
Mateusz Kicka 
Bóg nigdy nie przestał mówić do 
człowieka. Wchodzi z jednostką w 
zażyłą relację, której fundamentem 
jest miłość. Każdego z nas uzdalnia 
do kochania i do dialogu. W czułym 
komunikowaniu z ludźmi Pan oznaj-
mia kim jest, objawia różnorakie 

prawdy, pociesza, napomina, ostrzega przed konse-
kwencjami wyboru zła. Owa komunikacja między 
Stwórcą a stworzeniem zachodzi na wielu płaszczy-
znach i w wielu formach. Jedną z nich, znaną od 
starożytności jest bezpośredni dialog Boga z czło-
wiekiem, lub komunikacja przez pomocnika, którym 
jest prorok. Kim jest ten niezwykły pośrednik mię-
dzy Bogiem a człowiekiem? Kim byli starotestamen-
talni prorocy? Jak rozpoznać charyzmat prorocki? 
Jakie są formy prorokowania dzisiaj w Kościele? Jak 
rozeznawać wolę Bożą? Jak otwierać się na działanie 
Ducha Bożego przez charyzmaty? Na te i inne pyta-
nia znajdziemy odpowiedzi podczas lektury niniej-
szej publikacji. 

POCZET POLSKICH ŚWIĘTYCH I BŁOGO-
SŁAWIONYCH DLA DZIECI – Józefina Kępa, 
Ireneusz Kopryś 

Na kartach polskiej historii, trady-
cji i kultury niezwykle istotną rolę 
odegrały osoby, które dziś określa-
my zaszczytnym mianem świę-
tych i błogosławionych. Kościół 
katolicki podaje nam je jako wzór 
do naśladowania. Niezwykle istot-
nym w wychowaniu nowych po-
koleń jest przedstawienie odpo-
wiednich wzorców i ideałów, którymi powinny kie-
rować się w życiu. Po przeczytaniu książki dzieci 
będą mogły sprawdzić zdobytą wiedzę - publikacja 
została wzbogacona o quiz wiedzy na temat świę-
tych i błogosławionych. Pytania zostały dopasowane 
do percepcji dzieci, pobudzają ciekawość i inspirują 
do samodzielnego zdobywania wiedzy. Do książki 
dołączono podobizny polskich świętych i błogosła-
wionych, które dzieci będą mogły pokolorować. 
Książka została też wzbogacona o kalendarium oraz 
ciekawostki z dziejów Polski i historii Kościoła.  



 

W tym roku odbędzie się 30. - jubileuszowa - 
kwesta na rzecz rato-
wania zabytków jaro-
sławskich cmentarzy. 
JOKiS zaprasza 
przed Stary Cmen-
tarz do obejrzenia 
wystawy dokumentu-
jącej zakres prac 
konserwatorskich 
wykonanych na jaro-
sławskich nekropo-
liach oraz na cmenta-
rzu w Jaworowie w 
Ukrainie. 

Ruch Światło-Życie – jeden z ru-
chów odnowy Kościoła rzymskokatolickie-
go. Ruch ten powstał w Polsce, a jego zało-
życielem był ksiądz Franciszek Blachnicki, 
uznany przez Kościół za Czcigodnego Sługę 
Bożego. 
Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: 
młodzież, dzieci, studentów, dorosłych, jak 
również kapłanów, zakonników, zakonnice 
oraz rodziny w części rodzinnej. Poprzez 
odpowiednią dla każdej z tych grup formację 
Ruch Światło-Życie stara się formować doj-
rzałych i świadomych chrześcijan oraz słu-
żyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła. 

Znakiem Ruchu Światło-
Życie jest symbol i słowa 
ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) 
– greckie słowa „światło” 
i „życie”, krzyżujące się 
na literze „omega”, która 
tutaj jest symbolem Du-
cha Świętego. Popularna 

nazwa tego symbolu to foska. 
Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany po-
przez realizację programu formacyjnego. 
Każdy uczestnik ruchu po ewangelizacji, 
prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa 
jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, 
uczestniczy w formacji w grupie „uczniów 
Jezusa”, a następnie we wspólnocie podej-
mując konkretną służbę (diakonię) w 
„Kościele i świecie”.  
 
Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, 
to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Świa-
tło-Życie dla każdego człowieka. 
Podstawowe metody realizacji programu 
formacyjnego to: 
•  metoda „światło-życie”, polegająca na tym, 
że szuka się światła w Słowie Bożym, by 
wprowadzić je w swoje życie; 
•  oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna. 
Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest 
realizacja zasady „życie z życia”   (tylko oso-
ba, która sama żyje dojrzałą wiarą, może ją 
przekazywać innym)  
 
W ramach struktury można podzielić Ruch 
także na kilka gałęzi: 
•  Domowy Kościół (małżeńska gałąź Ru-
chu), 
•  wspólnoty młodzieżowe (najczęściej one 
właśnie potocznie są nazywane oazą), 
•  Dzieci Boże (dzieci ze szkół podstawo-
wych). 

Pamiętajmy o naszych zmarłych, korzystajmy 
z możliwości zyskania odpustów w miesiącu 
listopadzie, zgodnie z ogłoszeniami. Przypomi-
namy podstawowe warunki uzyskania odpustu: 

1. Stan łaski uświęcającej.  

2. Wolność od przywiązania 
do jakiegokolwiek grzechu nawet 
powszedniego. 

3. Komunia św.  

4. Dzieło odpustowe (np. w listopadzie 
nawiedzenie cmentarza). 

5. Modlitwa w intencjach Ojca św.  


