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(664) 18 stycznia 2015

18 - 25 stycznia

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa
się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy
chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na
całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach,
modlitwach, konferencjach, koncertach i innych
spotkaniach.
Materiały do tegorocznego Tygodnia Modlitw
przygotowali chrześcijanie z Brazylii, kraju niezwykle zróżnicowanego pod względem wyznaniowym i społecznym.
Hasłem tygodnia są słowa z Ewangelii Jana, które
wypowiedział Jezus do Samarytanki: „Daj mi pić!”
(J 4,7)
Podczas nabożeństw prowadzonych w kościołach
chrześcijańskich różnych wyznań – nie tylko tych,
należących do Polskiej Rady Ekumenicznej – rozważane będą każdego dnia inne tematy. Według
ustalonego porządku są to: Wezwanie, Spotkanie,
Wyznanie, Przełom, Pomoc, Dar, Wspólnota
i Świadectwo.
18 stycznia

Światowy Dzień Migranta
18 stycznia br. obchodzony
jest Światowy Dzień Migranta. Z apelem do wiernych
o modlitwę w intencji polskich emigrantów zwrócił
się bp Wiesław Lechowicz.
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
kieruje swój apel z okazji
101. Światowego Dnia Migranta. Papież Franciszek
wydał z tej okazji orędzie pt.
„Kościół bez granic matką
wszystkich”.
Bp Lechowicz przypomina
w swym apelu, że jednym
z największych współczesnych wyzwań cywilizacyjnych i duszpasterskich jest
migracja, której doświadczają miliony Polaków, gdyż
opuścili kraj w poszukiwaniu

pracy i lepszych warunków
bytowych. Autor dodaje,
że w samej Europie pracuje
około 1,2 tys. polskich księży
w ramach duszpasterstwa
polskich emigrantów, którzy
posługują w ponad 2 tys.
kościołów i kaplic.

Wyjazd za granicę nie jest
jednak konieczny, by włączyć się w pomoc duchową
i duszpasterską na rzecz
emigrantów – podkreśla bp
Lechowicz, gdyż okazją do
modlitwy będzie obchodzony

I CZYTANIE: 1 Sm 3,3b-10.19
Powołanie Samuela

REFREN PSALMU: Przychodzę,
Boże, pełnić Twoją wolę.
II CZYTANIE: 1 Kor 6,13c15a.17-20
Wasze ciała są członkami Chrystusa

EWANGELIA: J 1,35-42

Powołanie pierwszych uczniów

...„Czego szukacie?”...
...„Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie,
a zobaczycie”. Poszli więc
i zobaczyli, gdzie mieszka,
i tego dnia pozostali u Niego...
...Jednym z dwóch, którzy to
usłyszeli od Jana i poszli za
Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do
niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa.
I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus wejrzawszy na niego
rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn
Jana, ty będziesz się nazywał
Kefas”, to znaczy: Piotr.
Kalendarz wydarzeń

w niedzielę 18 stycznia 101.
Światowy Dzień Migranta
i Uchodźcy. „Zwracam się
więc z prośbą, by w tym dniu
podjąć modlitwę za migrantów i uchodźców, a szczególnie za naszych rodaków żyjących z dala od ojczystego
kraju i swoich najbliższych.
Modlitwą otoczmy także
rodziny żyjące w Polsce, dotknięte rozłąką i fizycznym
oddaleniem. Niech Światowy
Dzień Migranta i Uchodźcy stanie się też inspiracją
do systematycznej pamięci
o polskich emigrantach, jak
też do coraz większej wrażliwości na sytuację tych,
którzy przybywają do Polski
i wśród nas szukają lepszych
warunków życia” – pisze bp
Lechowicz.
KAI (aw / Warszawa)

Superliga Tenisa Stołowego

Mecz
19. I. g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- KS DARTOM BOGORIA
Grodzisk Mazowiecki
Hala MOSiR

23 - 25. I.
3 Grand Prix
Seniorek i Seniorów
w Tenisie Stołowym
Hala MOSiR

25. I. g. 17.15 KCK
Betlejem polskie wg Lucjana Rydla
Zespół Artystyczny z Bolestraszyc
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Chrystus Królem

Mamy już dwie części szopki na Boże Narodzenie
Nasza szopka zaplanowana jest
w postaci tryptyku. Na następne
Boże Narodzenie ma pojawić się
jeszcze jeden element z lewej strony
przedstawiający hołd pastuszków
(również w formie płaskorzeźby)
i kilka zwierzątek.
Aktualnie trwają prace stolarskie
przy sklejaniu drzewa lipowego.

Porządek kolędy 2014/2015
W dni powszednie od 15.30 – 20.00,
w soboty od 9.30 – 20.00
19 I (poniedziałek)
1. os. Słoneczne bl. 1
/61-70/;
os. Słoneczne bl. 5
/31-45/
2. os. Słoneczne bl. 5
/1-30/
3. os. Słoneczne bl. 2
/1-25/
20 I (wtorek)

KCK 25 stycznia g. 17.15

3. os. Słoneczne bl. 4
/33-64/
22 I (czwartek)
1. os. Słoneczne bl. 4
/65-95/
2. os. Słoneczne bl. 9
/1-25/
3. os. Słoneczne bl. 9
/26-32/;
ul. Boczna Słonecznej
			
23 I (piątek)

1. os. Słoneczne bl. 2
/26-45/
1. os. Niepodległości bl. 1
2. os. Słoneczne bl. 3
/1-31/ 2. os. Niepodległości bl. 2
3. os. Niepodległości bl. 3;
3. os. Słoneczne bl. 3
ul. Przyklasztorna 		
/32-63/
21 I (środa)

Jasełka artystów z Bolestraszyc

24 I (sobota)

1. ul. Głęboka
1. os. Słoneczne bl. 3
/64-95/ 2. ul. Żołnierska
3. ul. Spółdzielcza; Dzie2. os. Słoneczne bl. 4
wiarska (Jarosław)
/1-32/

BETLEJEM POLSKIE Lucjana Rydla - utwór napisany 112 lat temu,
a wystawiony w 1905 r. w teatrze lwowskim, następnie w krakowskim Teatrze Ludowym. Do 1939 r. w każdym sezonie widowisko
wystawiane było także z powodzeniem na wielu innych scenach.
W jasełkach Rydla Jezus rodzi się w Polsce. Herod nie jest tylko
władcą starożytnej Palestyny, lecz ciemiężycielem Polski. Trzej
Królowie to Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski,
a w ich orszaku idą do Dzieciątka postacie-symbole polskich walk
i cierpień.
Czcigodny Księże Proboszczu!
Międzynarodowa Organizacja Kościoła Katolickiego Pomoc
Kościołowi w Potrzebie pragnie złożyć Księdzu serdeczne
podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu
Akcji Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego na cele humanitarno-edukacyjne. Wyrazy wdzięczności
kierujemy również do ludzi dobrej woli, którzy chcieli się
przyłączyć do wsparcia naszego Projektu.
W niedzielę 25 stycznia w Jarosławskim Opactwie
z koncertem kolęd wystąpi chór chłopięco-męski Katedry
Rzeszowskiej.

Chrystus Królem

Nowy rok duszpasterski zachęca Świetlica „U KOLPINGA”
do nawrócenia
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
O co chodzi
w tym roku
duszpasterskim?
W czasie tegorocznych
odwiedzin księża przekazują książeczkę kolędową
zatytułowaną „Nawracajcie
się i wierzcie w ewangelię”.
Taki jest temat aktualnego roku duszpasterskiego
w naszej Ojczyźnie. Warto
więc poczytać tę książeczkę
i zgodnie z dołączonym tam
rachunkiem sumienia przemyśleć nasze chrześcijańskie zadania, wśród których
jest zachęta do przemiany
myślenia i postępowania,
więcej nawet: zachęta Pana
Jezusa do nawrócenia skoro
mamy być święci i nieskalani przed Bożym obliczem.
A zatem, można i trzeba
coś zmienić w naszym
życiu na lepsze, aby tym
samym zmieniło się coś
w naszej rodzinie a także
w naszej Ojczyźnie, bo
i w tym wymiarze wiele
powinno się zmieniać na
lepsze. Wszyscy mamy wiele do udoskonalenia i jeśli
wszyscy się nawrócimy, jeśli naprawdę zaczniemy odważnie pozbywać się złych
słów, nałogów, grzechów,
wreszcie i nasi sąsiedzi, posłowie i ministrowie zaczną
się wstydzić braku kultury
w dyskusjach z konkurentami i braku uczciwości
w uchwalaniu praw. Nawrócenia, czyli powrotu
do praw w pełni zgodnych
z Bożym prawem, domaga
się każda uczciwa demokracja i każda moralnie stabilna
społeczność.
Wiele w naszym życiu zapomnieliśmy, chociażby zapomnieliśmy o potrzebie hierarchii wartości, a przecież
wyżej stoją dobra duchowe

g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
i moralne niż materialne g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
zyski. Zapomnieliśmy, że Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziatolerancja grzechów i przy- łek miesiąca g. 16.00 - KCK.
mykanie oczu na krzywdę,
niesprawiedliwość i kłamstwo, to oportunizm a nie
wyrozumiałość dla słabości,
to szerzenie relatywizmu
etycznego, który prowadzi
do niebezpiecznej społecznej znieczulicy.
Jakże często zapominamy
o Bogu, o modlitwie i o tym,
że jesteśmy obdarzeni Jego
wielką, ojcowską miłością.
Wiele też w naszym życiu
zakłamaliśmy albo pozwalamy zakłamywać. I naprawdę
warto przypomnieć sobie
o ograniczeniu człowieka,

o tym, że zło pozostaje
w nas i ranić nas będzie
dopóki nie zwrócimy się do
Boga, nie przypomnimy sobie Jego miłosierdzia i tego,
że tylko Bóg może odpuścić
grzech, tylko On, przebaczając odradza wewnętrznie
człowieka.
Warto sobie w tym roku
duszpasterskim przypomnieć o spowiedzi świętej
i nawróceniu, o tym, że
Bóg jest większy niż nasze
grzechy, ale też jest większy
niż ludzkie sukcesy i warto
w jedności z Nim tworzyć
hierarchię naszych potrzeb,
oczekiwań i działań...

Mamy super Dyrektora

Miło nam poinformować, że
Pani Janina Szajny dyrektor
Miejskiego Przedszkola
nr 8 Montessori w Jarosławiu (os. Słoneczne) zdobyła
dwie bardzo prestiżowe
Wasz Arcybiskup nagrody. Pierwsza z nich to
† Józef Michalik tytuł Super Dyrektor PrzedList pasterski na II Niedzielę po szkola - uzyskana w konNarodzeniu Pańskim /fragmenty/ kursie ogólnopolskim, zorganizowanym przez firmę

Wolters Kluwer S.A., czasopismo „Dyrektor Szkoły”
i kwartalnik „Przed Szkołą”.
Konkurs otrzymał patronat Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Na uroczystej
gali w Warszawie gratulacje
pani Dyrektor złożył wiceminister edukacji Tadeusz
Sławecki.
Drugą, również prestiżową
nagrodę, Pani Janina Szajny
otrzymała 29.12.2014 roku
na uroczystej sesji Rady
Miasta Jarosławia. Została uhonorowana statuetką
„Jarosława” za osiągnięcia
w dziedzinie edukacji, wpływające na rozwój naszego
miasta.
Pracownicy Przedszkola
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Zbiórka na tacę
Niedziela 18 I 15 GRUPA II
Niedziela 25 I 15 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VI św. Faustyny - p. Szaro + Róża XVIII św.
Weroniki - p. Skorupska
PONIEDZIAŁEK – Wspólnota
Biblijna, Róża VII św. Jadwigi p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty - p. Przepłata
WTOREK – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
ŚRODA – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
CZWARTEK – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
PIĄTEK – Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
+ Kolpingowski Klub Seniora
SOBOTA – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

18.01.92 – Bronisław i Małgorzata B.
19.01.02 – Stanisław i Monika Ch.
20.01.90 – Andrzej i Ewa F.
20.01.96 – Marek i Agata P.
20.01.01 – Andrzej i Jolanta D.
21.01.84 – Sylwester i Anna W.
22.01.05 – Krzysztof i Dorota P.
23.01.93 – Adam i Beata W.

w rocznicę śmierci:
21.01.86 – Czesław Barański
23.01.87 – Fryderyk Fludziński
23.01.91 – Danuta Pikuła
19.01.95 – Maria Wilczyńska
21.01.97 – Józefa Buryło
21.01.00 – Józef Gwóźdź
19.01.03 – Marcela Pawełek
24.01.04 – Stanisława Fąfera
20.01.05 – Mieczysław Bajaś
23.01.05 – Leszek Szajnowski
18.01.06 – Bolesław Sul
19.01.08 – Wiktor Śliwa
19.01.09 – Józef Kuca
21.01.10 – Julian Malinowski
19.01.11 – Genowefa Mazurek
20.01.11 – Tadeusz Mrozowicz
18.01.12 – Ludwik Kowal
19.01.13 – Krzysztof Jakubas
21.01.13 – Kamil Korneńko
22.01.13 – Leszek Drozdowski
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
10.01.2015 r. os. Kombatantów
bl. 9 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Sobczak, Zmysłowska, Seremet.
Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
12.01.2015 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 1-12. Sprzątali i ofiara:
Sowińska, Jaziniecki, Przepłata,
Budzińska, Mazur + Emilka, Babiś, Hudycz, Ziemba. Razem – 65
zł na środki czystości i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego
Miłosierdzia będzie o godz.
17.00.
2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan.
3. W poniedziałek (19 I)
wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara - patrona
naszej archidiecezji.
4. Od jutra dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej według
porządku z gazetki.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 19 I 15 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów
bl. 10 m. 25-36 oraz 24 I 15
(sobota rano) os. Kombatantów bl. 10 m. 37-51.
6. W najbliższą sobotę
i niedzielę w Katolickim
Centrum Kultury będą wy-

Niedziela 18 I

stawiane jasełka.
W sobotę jasełka będą po
Mszy św. wieczornej, przygotował je ks. Mateusz
z dziećmi, a po jasełkach
będzie możliwość kolędowania. Jeżeli znajdzie się
wystarczająca ilość chętnych, to w sobotę po jasełkach będzie jeszcze zabawa
bezalkoholowa. Zachęcamy
do zapisów.
Natomiast w niedzielę jasełka wystawi grupa teatralna
z Bolestraszyc pod nazwą
„Betlejem Polskie” Lucjana
Rydla. Jasełka będą w KCK
ok. godz. 17.15 czyli bezpośrednio po nabożeństwie
w kościele. Bardzo zachęcamy do udziału.

Mistrzostwa Polski w Jarosławiu

8:00

9:30

11:00
12:15

16:00

18:00

++ Marcela i Jan Pawełek.
W 25 roczn. ślubu Andrzeja i Elżbiety dziękczynna za otrzymane
łaski.
++ Józef i Józefa Płonka.
Za parafian.
W 50 roczn. ślubu Józefy
i Jana Skorupskich dziękczynna za dotychczasowe
otrzymane dary z prośbą
o dalsze Boże błogosł.
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB dla
członkiń Róży św. Faustyny oraz ich Rodzin.
Poniedziałek 19 I

7:00

18:00

1) + Wiktor w 8 roczn.
śmierci.
2) + Genowefa Mazurek
w 4 roczn. śmierci.
++ Władysław, Maria.
Wtorek 20 I

7:00
18:00

++ Tadeusz w 4 roczn.
śmierci, Eryka i Ludwik
Kowal.
Środa 21 I

7:00
18:00

+ Eugeniusz.
Czwartek 22 I

7:00
18:00

++ Zofia w 25 roczn.
śmierci, Karol, Wacław.
++ Helena, Władysław.
Piątek 23 I

7:00
18:00

++ Agnieszka, Karolina,
Ludwik, Stanisław.
Sobota 24 I

7:00
18:00

+ Aniela w 2 roczn.
śmierci.
+ Jan Strawa w 5 roczn.
śmierci.
Niedziela 25 I

8:00

9:30

11:00
12:15

16:00

18:00

+ Bolesław w 9 roczn.
śmierci.
+ Ryszard Mierzwa - int.
od właściciela i pracowników firmy „Korona”.
+ Adam Trubas o radość
wieczną - int. od córek.
Za parafian.
W int. Oli Wróbel o zdrowie i opiekę MB i błogosł. Boże w 42 roczn.
urodzin.

