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11 lutego

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Światowy Dzień Chorego

I CZYTANIE: Iz 58,7–10

Światło dobrych uczynków

Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r.
jego misji, która obejmuje
posługę ostatnim, chorym,
cierpiącym, wykluczonym
i usuwanym na margines.
Z pewnością czas modlitwy, liturgii eucharystycznej i namaszczenia chorych, dzielenie się
z chorymi a także pogłębienie wiedzy bioetycznej
i teologiczno-pastoralnej,
które będą miały miejsce
w tych dniach w Lourdes
wniosą nowy ważny wkład
w tę posługę.
Drodzy Bracia i Siostry!
11 lutego jest obchodzony
w całym Kościele, a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na temat:
„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy
uczynił mi Wszechmocny»
(Łk 1,49)”. Ustanowiony
przez mojego poprzednika
św. Jana Pawła II w 1992
roku i obchodzony po raz
pierwszy właśnie w Lourdes
11 lutego 1993 roku, dzień
ten jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na
sytuację chorych, a ogólniej
rzecz biorąc cierpiących.
Jednocześnie zachęca tych,
którzy poświęcają się na
ich rzecz, począwszy od ich
rodzin, pracowników służby
zdrowia i wolontariuszy, do
dziękowania za otrzymane
od Pana powołanie towarzyszenia chorym braciom. Ponadto obchody te odnawiają
w Kościele dynamikę duchową, aby coraz lepiej wypełniać tę zasadniczą część

Już teraz, stając duchowo
w Grocie Massabielskiej
przed wizerunkiem Niepokalanej Dziewicy, w której
Wszechmocny dokonał wielkich rzeczy dla odkupienia
ludzkości, pragnę wyrazić
moją bliskość względem was
wszystkich, bracia i siostry,
którzy przeżywacie doświadczenie cierpienia oraz wobec
waszych rodzin...
...Podobnie jak na świętą
Bernadetę, spogląda na nas
Maryja. Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiadała,
że Dziewica, którą nazwała
„Piękną Panią”, spojrzała
na nią, tak jak się patrzy na
osobę. Te proste słowa opisują pełnię relacji. Bernadeta
uboga, niepiśmienna i chora
czuje, że Maryja spogląda
na nią jako na osobę. Piękna
Pani mówi do niej z wielkim
szacunkiem, bez politowania. Przypomina to nam, że
każdy chory jest i pozostaje
istotą ludzką i musi być
traktowany jako taka. Ludzie
chorzy, podobnie jak oso-

/fragmenty/

by niepełnosprawne, nawet
bardzo poważnie, posiadają
swoją niezbywalną godność
i swoją misję w życiu i nigdy
nie mogą stawać się jedynie
przedmiotami, nawet jeśli
czasami mogą się wydawać jedynie biernymi, choć
w rzeczywistości nigdy tak
nie jest...
...Solidarność Chrystusa,
Syna Bożego narodzonego
z Maryi, jest wyrazem miłosiernej wszechmocy Boga,
która przejawia się w naszym
życiu - szczególnie gdy jest
ono kruche, zranione, upokorzone, usunięte na margines,
naznaczone cierpieniem –
zaszczepiając w nim moc
nadziei, która nas podnosi
i wspiera.
Tak wiele bogactwa humanizmu i wiary nie może zostać
zmarnowane, lecz powinno
nam raczej pomóc w zmierzeniu się z naszymi ludzkimi
słabościami, a jednocześnie
z wyzwaniami istniejącymi w dziedzinie opieki
zdrowotnej i technologii.
Z okazji Światowego Dnia
Chorego możemy odnaleźć
nowy impuls, aby przyczynić się do upowszechnienia kultury szacunku dla
życia, zdrowia i środowiska; nowy impuls do walki
o poszanowanie integralności i godności osoby, w tym
poprzez właściwe podejście
do kwestii bioetycznych,
ochrony najsłabszych i troski
o środowisko naturalne...
Franciszek

REFREN PSALMU: Wschodzi
w ciemnościach jak światło dla
prawych.
II CZYTANIE: 1 Kor 2,1–5
Nauczanie świętego Pawła

EWANGELIA: Mt 5,13–16

Wy jesteście światłem świata

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Wy jesteście solą
ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój
smak, czymże ją posolić? Na
nic się już nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez
ludzi. Wy jesteście światłem
świata. Nie może się ukryć
miasto położone na górze. Nie
zapala się też światła i nie stawia
pod korcem, ale na świeczniku,
aby świeciło wszystkim, którzy
są w domu. Tak niech świeci
wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie”.

Superliga
tenisa stołowego
w Jarosławiu

Mecz
10 II g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- KS Dekorglass Działdowo

Nabożeństwa
fatimskie
w naszej parafii

25 II 2017
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Chrystus Królem

Życie Konsekrowane i Chrzest Polski
1050 lat Wspólnych Dziejów
List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego /fragment/

2. Osoby konsekrowane
w dziejach ochrzczonego
narodu
Chrystianizacja Polski, po
966 roku, dokonywała się
przy współudziale osób
zakonnych. Św. Wojciech,
zanim został biskupem, był
benedyktynem. Podobnie
bp Bruno z Kwerfurtu. Obydwaj zginęli śmiercią męczeńską, głosząc Ewangelię.
Męczennikami było też
Pięciu Braci Międzyrzeckich z opactwa benedyktyńskiego ufundowanego
przez Bolesława Chrobrego.
W kronice Thietmara znajdujemy wzmiankę, że córka
Chrobrego była opatką.
A zatem od początku istniały na ziemiach polskich
także żeńskie formy życia
konsekrowanego.
Klasztory benedyktynów,
jak i przybyłych do Polski
w XII wieku cystersów,
były ośrodkami ewangelizacji i katechizacji, ale
także kultury, rolnictwa,
gospodarki. Cystersem był
bł. Wincenty Kadłubek,
pierwszy dziejopisarz Polski. XIII i XIV wiek, to
na ziemiach polskich czas
dynamicznego rozwój augustianów, franciszkanów
oraz dominikanów, na czele
z tak wybitnymi postaciami
jak św. Jacek i bł. Czesław.
W tym okresie powstają
w Polsce klasztory klarysek
z takimi osobowościami
jak święte księżne: Kinga
i Jolanta. Pod koniec XIV
wieku zostają sprowadzeni
do Polski paulini, których
klasztor na Jasnej Górze stał
się duchową stolicą Polski
i punktem odniesienia w naj-

trudniejszych momentach
polskiej historii. Później,
w wiekach XVI-XVIII,
jezuici, a także pijarzy ze
Stanisławem Konarskim
na czele, tworzą w Polsce
nowoczesne szkolnictwo.
Kształcą kolejne pokolenia w miłości do Polski
i Kościoła. Jakub Wujek
tłumaczy Biblię, przez co
m.in. przyczynia się do
rozwoju nowożytnej polskiej mowy. Piotr Skarga
natomiast uczy Polaków,
poczynając od sprawujących władzę, patriotyzmu
i dobrych obyczajów. Jego
„Żywoty świętych” stają
się najpoczytniejszą polską lekturą. W tym okresie urodzona w Braniewie
Regina Protmann zakłada
zgromadzenie katarzynek,
które podejmuje dzieła miłosierdzia. Charyzmatyczna
benedyktynka Magdalena
Mortęska, pisarka i tłumaczka, kładzie nacisk na
wykształcenie, wymagając
od mniszek pisania po polsku i po łacinie. Jest autorką
dwóch wybitnych dzieł,
które wchodzą do kanonu
barokowej literatury religijno-mistycznej. Założycielka
prezentek Zofia Czeska
tworzy model życia konsekrowanego kobiet zaangażowanych aktywnie w życie
społeczne, szczególnie na
polu edukacji. W 1612 roku
przybywają do polski karmelitanki, których klasztory
stają się promieniującymi
ośrodkami modlitwy. Jednaz pierwszych polskich
karmelitanek, mistyczka
Marianna Marchocka, jest
autorką pierwszej autobiografii napisanej przez
Polkę.
W czasie zaborów zakony,
jako ośrodki katolicyzmu
i polskości, były szykanowane i zamykane. Życie
konsekrowane jednak nie za-

marło, a nawet powstawały
jego nowe formy. Kapucyn
Honorat Koźmiński założył
14 żeńskich zgromadzeń
zakonnych, tzw. skrytek,
gdyż ich członkinie nie chodziły w habitach, by ominąć
rosyjskie zakazy dotyczące
zgromadzeń po powstaniu
styczniowym. Poświęcały
się głównie pracy wychowawczej i charytatywnej.
Albert Chmielowski, sługa
ubogich, założyciel albertynów i albertynek, był
powstańcem styczniowym
odznaczonym pośmiertnie
przez prezydenta Mościckiego „za wybitne zasługi
w działalności niepodległościowej i na polu pracy
społecznej”. Pośmiertnie
przez tegoż samego prezydenta została odznaczona
za pracę na rzecz Ojczyzny Aniela Róża Godecka,
współzałożycielka sióstr
honoratek. Innym znanym
zakonnikiem okresu zaborów był Rafał Kalinowski,
powstaniec, sybirak, a po-

tem kapłan karmelita, który
zasłynął jako gorliwy spowiednik. W czasach zaborów powstają niepokalanki,
które wychowały pokolenia
polskich dziewcząt w duchu
patriotyzmu.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakony włączyły się w dzieło
odbudowywania polskiej
państwowości. Potem osoby konsekrowane wraz
z całym narodem opierały
się hitlerowskiej i stalinowskiej napaści, płacąc za
to często najwyższą cenę,
czego symbolem jest Maksymilian Kolbe, a także
11 nazaretanek zamordowanych przez okupanta niemieckiego w Nowogródku,
czy też niepokalanki, które
zginęły z rąk UPA. W czasach komunizmu zakony,
dzięki mądrości Prymasa
Wyszyńskiego, nie tylko
przetrwały, ale stanowiły
przestrzenie wolności i nadziei...

Opłatek PiS w KCK
29 stycznia

Opłatek PiS z powiatu jarosławskiego rozpoczął się uroczystą Mszą św.
w intencji Ojczyzny. W KCK najpierw był występ zespołu muzycznego z kolędami, a później kilka przemówień zaproszonych gości i Słowo Boże ks. prałata
Andrzeja Surowca.

Ks. Prałat prowadził także „opłatki” m.in. w Starostwie i dla Urzędu Miasta
w restauracji ADM.
15 stycznia
Koncert Fila-Lala

Opłatek Akcji Katolickiej
Dek. Jar. II i III

Chrystus Królem

Tenis stołowy

II Grand Prix Polski Żaków
W Gdańsku w dniach 20-22
stycznia w Hali Sportowej
im. Andrzeja Grubby odbył się
II Grand Prix Polski Żaków
w tenisie stołowym. Udział brali
nasi młodzi zawodnicy Dawid Jadam, Dawid Szczygieł i Szymon
Brud. Indywidualnie najlepiej

zaprezentował się Dawid Jadam,
który uplasował się na 11 miejscu,
Szymon Brud na 15 miejscu,
a Dawid Szczygieł na 18 miejscu.
Warto wspomnieć, że w imprezie
wystartowało ponad 150 zawodników z całej Polski.

Na zdjęciu od lewej: Szymon Brud, Dawid Jadam, Dawid Szczygieł.

Ewangelizatorzy cyfrowego kontynentu
Warsztaty dziennikarstwa TV

24 stycznia wypada wspomnienie św. Franciszka
Salezego, tego dnia obchodzono 50 Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego zadaniem jest
przypominanie o wielkim
zadaniu Kościoła w trzecim
tysiącleciu - ewangelizacji cyfrowego kontynentu.
W naszej parafii z tej okazji
odbyły się warsztaty tv, które przygotowują młodych
wolontariuszy do pracy
w tvangel. W czasie zajęć,
które poprowadziła reżyser, dokumentalistka TVP
i pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie pani
Bernadetta Cich, młodzi
ludzie mieli okazję w praktyczny sposób przygotowywać się do pracy w nowych
mediach.

Zajęcia rozpoczęły się od
„redakcji”, po czym w naszym studio tv redaktor naczelny POD24.pl pan Jurek
Duszko przybliżył funkcje
i zasady działania „technicznego serca tv” – tricastera,
następnie Ks. Paweł Kaszuba przygotował wszystkich do realizacji transmisji
na żywo za pomocą zrobotyzowanych kamer tv.
W dalszej części odbył się
cykl ćwiczeń rozbudzających wyobraźnię, zajęcia
z retoryki tv, gestykulacji
odtwórczej. Praca odbywała się w dwóch grupach,
po przerwie zaplanowano
pracę z kamerą, wykorzystując w praktyce wiedze
o reżyserii planu filmowego
i realizacji ujęć.
W niedzielę rano zespoły realizowały transmisje Mszy
św. po czym o godzinie
11 wszyscy uczestniczyli
w cotygodniowej transmisji
na żywo, którą reżyserowała pani Bernadetta. Po
południu odbyła się dalsza
część pracy nad visualstory,
myślenie obrazem - kadry,
nauką robienia ciekawych
ujęć, planem, perspektywą.

W trakcie na warsztacie znalazły się takie formy dziennikarskie jak: informacje, reportaż, relacja i zapowiedź.
Ćwiczenia praktyczne dotyczyły natomiast postaci medialnej, pracy ciałem, głosem i tekstem mówionym.
W czasie pracy z kamerami
reporterskimi, każdy mógł
sprawdzić się w trudnej jak
się okazało roli operatora
oraz prezentera tv. Młodzież
także tworzyła swoją etiudę
tv, którą w kolejnej części
warsztatów będzie monto-

wać za pomocą programów
do obróbki filmów.
Młodzi ludzie sami zaproponowali też kolejne spotkania i realizacje swoich
pomysłów-tematów dziennikarskich, wyrazili także
wdzięczność wobec wykładowców oraz gościnności
parafii i proboszcza ks. prał.
Andrzeja Surowca.
Ks. Paweł Kaszuba
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 5 II 17 GRUPA II
Niedziela 12 II 17 GRUPA I

Ogłoszenia parafialne

1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 17.00.
Polecamy w modlitwach
2. Dzisiejsza taca przeznaczona
w rocznicę ślubu:
jest na potrzeby diecezji. Nato05.02.94 – Grzegorz i Iwona F.
miast za tydzień w drugą niedzie05.02.05 – Jarosław i Paulina M.
lę miesiąca będzie specjalna taca
06.02.99 – Marek i Izabela G.
na utrzymanie naszego kościoła.
08.02.86 – Piotr i Urszula T.
Można się dołączyć również
08.02.97 – Jacek i Sabina S.
w innym czasie na tacę lub
08.02.03 – Piotr i Bernadetta W.
złożyć ofiarę przez osoby zbie10.02.96 – Marek i Regina Z.
rające składki. Tam gdzie to jest
10.02.96 – Andrzej i Renata P.
10.02.01 – Zdzisław i Jadwiga K.
możliwe proszę o wznowienie
10.03.12 – Łukasz i Anna K.
od lutego zbierania składek pod
w rocznicę śmierci:
domach. Prosiły o to osoby starsze i chore które nie mogą same
09.02.82 – Julia Kapitan
przyjść do kościoła. Przypomina08.02.83 – Franciszek Siuśta
07.02.84 – Władysława Warsz
my, że nie wyznaczamy żadnych
08.02.89 – Władysław Zgryźniak
stawek, każdy składa ofiary
10.02.90 – Józef Stalica
wg uznania. Ale niech to będą
11.02.90 – Józef Ćwik
wszyscy - choćby to była tylko
09.02.91 – Franciszek Nowak
złotówka.
08.02.92 – Antonina Żurawska
3. W sobotę (11 II) wspomnienie
09.02.93 – Michał Uderkiewicz
NMP z Lourdes i XXV Światowy
08.02.99 – Michał Wiatr
09.02.00 – Anna Szpetnar
Dzień Chorego. Jest to dzień
11.02.01 – Zofia Kaczorowska
modlitwy w intencji chorych,
07.02.01 – Danuta Kuźma
a zarazem szczególna okazja
10.02.07 – Jan Kumięga
do okazania im chrześcijańskiej
11.02.08 – Władysław Niedzielski
miłości.
11.02.10 – Franciszek Pawlak
4. Dyżur do sprzątania kościoła
09.02.12 – Anna Kocioł
11.02.14 – Ludwika Albrecht-Trela 6 II 17 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 19 m. 1-17
11.02.14 – Paweł Brzeziński
08.02.15 – Helena Zając
oraz 11 II 17 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 19 m. 18-32.
W minionym czasie ...
5. Trwa okres rozliczeń podatOdeszły do Pana:
kowych. Zachęcamy, aby 1%
z odpisu przekazywać na rzecz
Danuta ZIELIŃSKA
Stowarzyszenia Rodzina KolKrystyna KUS
pinga.
D z i ę k u j e m y ...
6. Zakończyliśmy w naszej paza sprzątanie kościoła:
rafii wizytę duszpasterską. Zo14.01.2017 r. os. Kombatantów bl. staliśmy przyjęci w 1168 rodzi12 m. 15-28. Sprzątali i ofiara: Sech, nach na 1539 zamieszkanych.
Krępa, Panasiuk, Szczygieł. Razem –
50 zł na środki czystości i kwiaty.
16.01.2017 r. os. Kombatantów bl.
13 m. 1-16. Sprzątali i ofiara: Polak,
Szylar. Razem – 20 zł na środki czystości i kwiaty.
21.01.2017 r. os. Kombatantów
bl. 13 m. 17-38. Sprzątali i ofiara: Smalska, Hamelusz, Borsuk,
A. Słowik, Chamik, Starzak, Legeny.
Ofiara: S. Bartosz. Razem – 80 zł na
środki czystości i kwiaty.
23.01.2017 r. os. Kombatantów bl. 14
m. 1-15. Nikt nie przyszedł.
28.01.2017 r. os. Kombatantów bl.
14 m. 16-30. Sprzątali i ofiara: Iwanowicz, Hołowacz. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.

Niedziela 5 II

Z przykrością musimy ogłosić, że
zdecydowanie nie przyjęło nas aż
159 rodzin. Zaskakuje jak zwykle
duża ilość rodzin nieobecnych
w domach w czasie kolędy – nikt
nie odpowiedział aż w 212 domach.
Kontakt z kościołem utrzymuje
więc około 75,8% rodzin. Musi
budzić to niepokój wszystkich
osób wierzących. Przy okazji
wyjaśniamy, że kaplica szpitalna
znajduje się wewnątrz szpitala
i przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla chorych oraz personelu szpitalnego. Osoby postronne
nie powinny zajmować miejsca
chorym aktualnie przebywającym w szpitalu.
Zachęcamy, aby pamiętać
o swojej parafii do której należymy poprzez miejsce zamieszkania i starajmy się czuć za nią
odpowiedzialni.
Przy tej okazji chcielibyśmy
podkreślić, że jesteśmy ogromnie
wdzięczni za serdeczne przyjęcie
w większości katolickich rodzin, gdzie mimo przeżywanych
trudności, a czasami biedy, była
życzliwa religijna atmosfera.
Jeszcze raz dziękujemy za ofiary kolędowe przeznaczone na
opłacenie rachunków za gaz
i energię elektryczną w okresie
zimowym. Wszystkim składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
7. Pierwsze nabożeństwo fatimskie w naszym kościele będzie
w sobotę 25 lutego. Poprowadzi je ks. prof. Wacław Siwak
z Seminarium Duchownego
w Przemyślu.

XXII Ogólnopolski Festiwal Kolęd
i Pastorałek w Jarosławiu
Laureaci: Kat. gimnazjalana: I m. - ex aequo
Aleksandra Brągiel (Jasło),
Klaudia Borejko (Łuków).
Kat. ponadgimnazjalna:
I m. – Anna Socha (Ja-

rosław). Kat. dorośli:
I m. - ex aequo Anna Białoń
(Kraków), Aldona Mikoś
(Rzeszów). Kat. zespoły:
I m . - Studio Piosenki MOK
(Radymno).

9:30
11:00
12:15
16:00

18:00

++ Zmarli z Róży św. Józefa: Władysław, Michał,
Józef, Tadeusz, Edmund,
Kazimierz, Augustyn.
+ Jan Kowalik w 4 roczn.
śmierci.
+ Bronisława Kasjan (5).
Za parafian.
++ Aniela Rękas, Wojciech
Łopaciuch.
+ Krzysztof Jakubas
w 4 roczn. śmierci - int. od
żony i dzieci.
Poniedziałek 6 II

7:00

18:00

1) + Bronisława Kasjan (6).
2) + Andrzej Kolasa od
rodziny Flisów.
3) O błogosł. Boże dla
Tadeusza i Marii z okazji
50 roczn. ślubu.
Wtorek 7 II

7:00

18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.
1) Za misje, misjonarzy
oraz ks. Opiekuna Koła
Misyjnego.
2) + Bronisława Kasjan (7).
Środa 8 II

7:00

18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.
1) + Bronisława Kasjan (8).
2) + Andrzej Kolasa - int. od
rodziny Rokosz.
Czwartek 9 II

7:00

18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.
1) + Bronisława Kasjan (9).
2) ++ Stanisław i Anna
w 5 roczn. śmierci.
Piątek 10 II

7:00

18:00

1) + Bronisława Kasjan
(10).
2) + Andrzej Kolasa od żony
z dziećmi.
Sobota 11 II

7:00

18:00

1) + Bronisława Kasjan
(11).
2) + Emilia Szewczyk
od sąsiadów z bl. 3 na
os. Słonecznym kl. 8.
Niedziela 12 II

8:00

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.

8:00

9:30
11:00
12:15
16:00

MOK

18:00

22 stycznia 2017

+ Władysław Niedzielski
w kolejną roczn. śmierci.
+ Mieczysław Kołcz
w 3 roczn. śmierci.
+ Bronisława Kasjan (12).
Za parafian.
+ Kazimierz w 4 roczn.
śmierci.
++ Tadeusz, Arkadiusz,
Józef i Stanisława.
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