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(591) 20 stycznia 2013

Społeczny Komitet i jarosławskie parafie

II NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 62,1-5

Jeruzalem odnajduje swojego
Oblubieńca

REFREN PSALMU: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

22 stycznia 2013 godz. 10.00
Kościół Chrystusa Króla

II CZYTANIE: 1 Kor 12,4-11
Różne dary Ducha Świętego

EWANGELIA: J 2,1-12

Pierwszy cud Jezusa w Kanie
Galilejskiej

Niezwykła postać - Romuald Traugutt (1826-1864)
Jeno gorsze Przyszły dyktator powstania
życie na lepsze zaczynał swoją karierę jako
zamieniam
zawodowy oficer armii rosyjskiej. Ożenił się w 1852 roku
„Swą potęgą z Anną Pikielówną, jednak
w o l i , s w o j ą rodzinne szczęście nie trwało
umiejętnością zbyt długo. W latach 1859rządzenia po- 1860 dotknęły go prawdziwe
trafił utrzymać powstanie przez tragedie. Najpierw, w listopanajtrudniejsze zimowe miesią- dzie 1859 roku zmarła ukochace. Był to jedyny w powstaniu na babka Romualda, Justyna
dyktator faktyczny, który na Błocka, która zastępowała mu
swych barkach zdołał je jeszcze zmarłą przedwcześnie matkę,
przeciągnąć ku wiośnie” - napi- w grudniu, najmłodsza córeczka,
sał o gen. Romualdzie Traugut- w styczniu 1860 ukochana
żona, a po czterech miesiącach
cie, Józef Piłsudski.
maleńki synek.
„Niezwykła religijność była
rysem znamiennym dla cha- „Dmuchnąć tylko, a już by
rakteru Traugutta: od lat naj- mnie nie było (...) Doktorów
młodszych zwykł modlić się się żadnych nie radzę, bo na
klęcząc, a przed udaniem się moje cierpienia wszelakie tylko
na spoczynek, już w pensjo- Bóg lekarzem w niebie” - pisał
nacie Stepanowa, długo zwykł do przyjaciela. Po tych przeżysię modlić, bijąc się pobożnie ciach chciał nawet wstąpić do
w piersi” - zauważał rosyjski zakonu, ale ostatecznie zrezygnował ze służby wojskowej,
historyk Mikołaj Berg.
powrócił w rodzinne strony na
„Tylko Bóg lekarzem w nie- Polesie i ponownie się ożenił
bie”
z wnuczką brata Tadeusza Ko-

ściuszki, Antoniną.
Gdy 22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe,
Traugutt, zdając sobie sprawę
z małych szans na zwycięstwo
z potęgą carską, był jego przeciwnikiem, ale nie zamierzał
uchylać się od walki, gdyż służbę Ojczyźnie uważał za swoją
powinność.
W jednym z listów do znajomej pisał: „Dobroć Stwórcy
daje mi otuchę i nadzieję, iż
za Jego świętą łaską i pomocą
we właściwym czasie zdołam
uczynić zadość wszystkim obowiązkom, jakie na mnie ciążą,
a o jakich me serce ani na chwilę nie zapomina”. Kiedy więc
powstańcy z Polesia zwrócili
się do niego z propozycją objęcia przez niego dowództwa
nad formowanymi w powiatach kobryńskim, prużańskim
i brzeskim oddziałami, „zakrył
sobie oczy rękami, chwilę się
dokończenie na str. 2

...Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi
kamiennych przeznaczonych
do żydowskich oczyszczeń,
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł
do nich Jezus: „Napełnijcie
stągwie wodą”. I napełnili je
aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz
i zanieście staroście weselnemu”...
...Taki to początek znaków
uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie...
Kalendarz wydarzeń

22. I. g. 10.00
Uroczyste obchody
150 rocznicy
Powstania Styczniowego
Msza św. - Bp A. Szal
- prelekcja
- marsz
- poświęcenie tablicy na
Starym cmentarzu

Piękny czas
ferii zimowych

zimowiska
w Heluszu
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Opłatek Katechetów świeckich

Mszy św. i kolędowaniu przewodniczył bp Adam Szal.

12 stycznia 2013

XVIII Ogólnopolski Festiwal
Kolęd i Pastorałek
W dniach 12-13 stycznia
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Jarosławiu można było posłuchać kolęd i pastorałek. To
już osiemnasta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek, którego jesteśmy
współorganizatorem. Blisko
30 solistów i 10 zespołów

walczyło o nagrody wśród
kilku kategorii
wiekowych.
Artystów przesłuchiwano
w sobotę, a w niedzielę mieliśmy okazję posłuchać najlepszych w kościele i w MOK.

W naszym kościele w czasie Mszy św. festiwalowej 13 stycznia wystąpiła
czwórka najlepszych wykonawców. Od lewej na zdjęciu: Wiktoria Sikorska Kraków, Nina Marczuk - Lubartów, Dagmara Moskwa - Cząstkowice, Daniel
Lipiec - Jarosław.

Niezwykła postać
dokończenie ze str. 1

namyślał i rzekł: Przekonałeś
mnie, Janie, przyjmuję dowództwo”.
„Sam ster Rządu obejmuje”
Jak zapamiętała go wtedy
młodziutka Eliza Orzeszkowa:

„Miał lat trzydzieści sześć
i na wiek ten wyglądał, wzrost
średni, budowę ciała więcej
sprężystą i szczupłą niż silną,
a w ruchach łatwych, pewnych
siebie w postawie wyprostowanej coś, co przypominało typy
wojskowe. (…) Oczy niełatwo
było dostrzec, bo okrywały je
szkła okularów, lecz wśród
owalu śniadej twarzy uwagę
zwracały usta bez uśmiechu,

spokojne i poważne. Może ta
powaga ust i ta zmarszczka na
czole przedwczesna sprawiały, że w powierzchowności
tej uderzał przede wszystkim
wyraz myśli skupionej, małomównej”.
Oddział liczący około 200
ludzi, Traugutt przeprowadził
spod Kobrynia nocą z 7 na
8 maja 1863 r. do lasów horeckich, w okolicach Kanału
Królewskiego, łączącego Muchawiec, dopływ Bugu, z Piną.
W tych bagiennych i trudno
dostępnych lasach założył
świetnie zamaskowany i strzeżony obóz. W krótkim czasie
przemienił swoich ochotników
w przeszkolonych żołnierzy,
narzucając surową dyscyplinę
i prowadząc intensywne ćwiczenia wojskowe. Pierwszą
bitwę kobryńscy powstańcy
Traugutta stoczyli 17 maja
w pobliżu obozu, rozpraszając
kolumnę Rosjan.
Po rozwiązaniu zgrupowania
z powodu wyczerpania walkami, Traugutt przyjechał
do Warszawy. Awansowany
do stopnia generała, z misją
szukania pomocy dla powstania udał się do Galicji. Po
powrocie, 17 października
1863 roku został dyktatorem.
Członek Rządu Narodowego
J.K. Janowski tak opisał to
wydarzenie: „Dnia 17 października w sobotę, parę minut przed 10 rano przybyłem
do lokalu, (...) gdyśmy zajęli
miejsca, zabrał głos Generał. W krótkich energicznych
słowach wypowiedział członkom Rządu gorzką prawdę
w sprawie ich działania. (...)
Zakończył krótko, także po
wojskowemu, oświadczając,
iż od tej chwili mogą zupełnie
swobodnie rozporządzać swoimi osobami, gdyż przestają
być Rządem Narodowym,
a on sam ster Rządu obejmuje.
(...) w milczeniu podaniem
ręki pożegnali się i wyszli bez
słowa protestu, a może nawet
z wewnętrznym w głębi duszy
zadowoleniem, że przyszedł
ktoś, co dobrowolnie brał na
siebie ciężar, i to ciężar wielki i bardzo niebezpieczny”.
Dyktator od razu przystąpił do
„uporządkowania, o ile było
można, wszystkiego”.

„To już”
... Udało mu się przetrwać

zimę. Niestety, jego działania
przyszły zbyt późno i powstanie było już skazane na
klęskę. 11 kwietnia 1864 roku
dyktator został aresztowany.
„Ujrzawszy wchodzących
rzekł ze spokojem sobie właściwym: To już...”. Osadzono go na Pawiaku, a następnie w X pawilonie Cytadeli.
W śledztwie nie zdradził swoich współpracowników i wziął
na siebie całą odpowiedzialność w czasie, gdy przewodził
powstaniu. Nie szukał usprawiedliwienia, ale był przekonany, że miał prawo walczyć,
bo: „Bóg podzielił ludzkość
na narody, dając każdemu
z nich pewne odrębne cechy,
każdy więc naród równe ma
prawo do swego istnienia jako
niezależna jednostka, rozwijająca ze swobodą zupełną tę
myśl, którą Stwórca w jej łonie
złożył”.
„Ocalił moralną wielkość
powstania”
Został skazany na śmierć.
5 sierpnia 1864 roku, wraz
z czterema towarzyszami,
członkami powstańczego Rządu Narodowego: Janem Jeziorańskim, Rafałem Krajewskim,
Józefem Toczyskim, Romanem
Żulińskim, powieszono go na
stokach Cytadeli. W czasie egzekucji 30 tys. warszawiaków
zaintonowało klęcząc „Święty
Boże...”. „Traugutt tracony był
pierwszy. W ostatniej chwili
złożył ręce i podniósł oczy
do nieba. Tak z podniesioną
głową pozostał na stryczku
jeszcze wówczas, gdy po skonstatowanej śmierci trójkątna
przepaska została mu z oczu
zdjęta”.
Historyk Paweł Jasienica
stwierdził, że „Traugutt ocalił
moralną wielkość Powstania
Styczniowego (...) To on sprawił, że tak prędko po pozornej
klęsce mogła się dokonać
pełna rehabilitacja polskiej
historii. Postawa, z jaką spotkał śmierć, obdarzyła współczesnych moralnym prawem
do uznawania dawnej chwały
za własną. Traugutt był jednym z nich. Nosił zwyczajny
surdut i okulary w drucianej
oprawie”.
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Owsiak a Caritas
Czy działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest
faktycznie w całości działaniem
służącym dobrej sprawie? Przytaczamy krótkie zestawienie
danych finansowych Caritasu i
akcji prowadzonej przez Jerzego Owsiaka.
Kilka liczb, które pomogą
uzmysłowić niektórym na czym
polega Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Dane na podstawie oficjalnego
sprawozdania WOŚP za 2009
rok: zbiórka - 54.506.270,77
zł, z czego na pomoc opisaną
w statucie fundacji przeznaczono 28.993.580,43 zł.
Na działalność dobroczynną
przeznaczono więc niecałe
54 proc. a gdzie jest reszta?
Fundacja wykazuje dochód
w wysokości 14.100.823,66
zł i oczywiście znaczna część
środków została przekazana na

Świetlica „U KOLPINGA”

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Dorota Jasiewicz, Monika Potoczny, Marzena
Haftek. Magda Gembrowicz, Monika Soja, Monika Dyl.
Warto dla porównania przyjrzeć Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski 16.15 (wtorek); Krysię sprawozdaniu Caritas z 2009 styna Korecka - matematyka, Maria Konopelska - matematyka.
roku: Ogółem Caritas Polska
zebrało 441.581.695,94 zł. Na Dyżury w kuchni
pomoc potrzebującym przeznaczył zaś 435.799.984,43 zł, czy- Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
li prawie 99 proc. wpływów.
21 I
22 I
23 I
24 I
25 I
zorganizowanie przystanku demoralizacji - „Przystanku Woodstock”. Wszystko dostępne
jest na oficjalnej stronie http://s.
wosp.org.pl/Files/Bilans_Fundacji_2009.pdf WOŚP i można
porównać.

Podsumowując Caritas miało 8
razy większe wpływy, oraz 15
razy większe wydatki na pomoc
niż WOŚP.
Tego chyba nie trzeba tłumaczyć i komentować, a każdy
o zdrowych zmysłach sam
potrafi wybrać kogo należy
wspierać!
xMPieńkowski
opactwo.pl

Kolęda - ciąg dalszy

stażyści
28 I
stażyści

E. Waszczuk
J. Przyczyna
29 I
E. Waszczuk
J. Przyczyna

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

30 I

31 I

1 II

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Każdy może pomóc !
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku.
Dzięki nim mogliśmy rozpocząć remonty w Ośrodku RekolekcyjnoSzkoleniowym w Heluszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Całkowity koszt inwestycji
w Heluszu okazał się jednak dużo większy i jeszcze przez następny
rok musimy spłacać finansowe należności (ponad 58 tys. zł.). Oprócz
tego od 12 lat w Jarosławiu prowadzimy świetlicę charytatywną
przy Katolickim Centrum Kultury dla ok. 200 dzieci w 13 sekcjach
zainteresowań. Każda pomoc jest więc dla nas bezcenna.

W dni powszednie od 15.30 – 21.00
21 I (poniedziałek)
1. os. Słoneczne bl. 4 m. 1-25
2. os. Słoneczne bl. 4 m. 2650

23 I (środa)
1. os. Słoneczne bl. 5 m. 1-25
2. os. Słoneczne bl. 5 m. 26-45,
bl. 9 m. 26-32
3. os. Słoneczne bl. 9 m. 1-25

22 I (wtorek)
1. os. Słoneczne bl. 4 m. 51- 24 I (czwartek)
1. os. Słoneczne 1 m 1-23
75
2. os. Słoneczne bl. 4 m. 76- 2. os. Słoneczne 1 m 24-47
3. os. Słoneczne 1 m 47-70
96
3. os. Kombatantów bl. 1

Tenis stołowy

Ważny sukces
w podkarpackich derbach

Zimowiska na feriach w Heluszu
10-12 lutego
prowadzi
ks. Daniel Odor
cena: 70 zł
18-23 lutego
prowadzi
ks. Stanisław
Dyndał
cena: 150 zł

Superliga
SPAR AZS Politechnika Rzeszów - PKS Kolping Frac Jarosław 1:3
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Marek Klasek - 1.

* Zapisy w kancelarii
parafialnej.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 20 I 13 GRUPA II

godz. 8:00 - B. Czerep, Z. Grabowski, A. Kasjan, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak,
W. Gliniany, E. Przepłata,
S. Przepłata, W. Rogula, M. Siupik,
S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - R. Rusinkiewicz,
M. Siry, A. Sopel, S. Strójwąs,
A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak.
godz. 16:00 - T. Szczepanik,
J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, S. Łagocki, Z. Mosiężny.
Niedziela 27 I 13 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich + Grupa
charytatywna
PONIEDZIAŁEK – Róża Boga
Ojca VII - p. Komsza; IX Róża
św. Andrzeja
WTOREK – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
ŚRODA – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna
CZWARTEK – Ministranci +
Lektorzy, Rodziny powołanych
PIĄTEK - Róża VI św. Krzysztofa - p. Osuch
SOBOTA – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś nabożeństwo z koronką
do Bożego Miłosierdzia będzie
o godz. 17.00.
2. Od jutra dalszy ciąg wizyty
duszpasterskiej. Dziękujemy za
życzliwe przyjęcie i za ofiary
składane w czasie kolędy.
3. Z inicjatywy Społecznego
Komitetu Organizacyjnego
i jarosławskich parafii 22 stycznia br. odbędą się w Jarosławiu
uroczystości związane z obchodami 150 rocznicy Powstania
Styczniowego.
Program obejmuje:
- Mszę św. w naszym kościele
o godz. 10.00 pod przewodnictwem Bpa A. Szala,
- przemarsz młodzieży szkolnej
i wszystkich chętnych na Stary
Cmentarz do powstańczych
grobów,
- odsłonięcie i poświęcenie
pamiątkowej tablicy związanej
ze 150 rocznicą Powstania
Styczniowego.
Serdecznie zapraszamy naszych
parafian do udziału w uroczystościach we wtorek 22 stycznia

Po Kongresie

W dniu 12.01.
2013 r. odbyło
się w Surochowie II spotkanie pokongresowe członków
D z i ę k u j e m y ...
Akcji Katolickiej z dekanatów
za sprzątanie kościoła:
Jarosław II i III. Spotkanie
12.01.2013 r. os. Kombatantów bl. rozpoczęło się uroczystą Mszą
6 m. 16-25. Sprzątali: K. Kołoda, św. koncelebrowaną, później
J. Krupka. Ofiara: Piśko. Razem – obejrzeliśmy piękne jasełka
30 zł na środki czystości i kwiaty.

14.01.2013 r. os. Kombatantów bl.
7 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Zawiślakowie, A. Storek, J. Mierzwa.
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty. Sprzątały: J. Krupka,
K. Kołoda.
Zapowiedzi przedślubne
Krystian Jan KĄDZIOŁKA
s. Jacka i Teresy
zam. Jarosław, os. Armii Krajowej
Monika MALEC
c. Stanisława i Doroty
zam. Munina, ul. Południowa

br. zarówno w Kościele jak i na
cmentarzu.
4. Trwa tydzień modlitw
o jedność chrześcijan. W piątek
święto nawrócenia św. Pawła
i zakończenie tygodnia modlitw
o jedność.
5. Dyżur do sprzątania kościoła
21 I 13 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 7a
m. 1-10 oraz 26 I 13 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 7a
m. 11-20.
6. W czasie ferii zimowych
będą organizowane dwa zimowiska z naszej parafii. Pierwsze
trzydniowe w dniach 10-12
lutego poprowadzi ks. Daniel,
a drugie tygodniowe zimowisko w dniach 18-23 lutego poprowadzi ks. Stanisław.
Szczegóły i zapisy w kancelarii
parafialnej.
7. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy, aby 1%
z odpisu przekazywać na rzecz
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, które utrzymuje naszą
świetlicę.

w wykonaniu uczniów szkoły.
Następnie wszyscy przejechaliśmy samochodami do wiejskiej
świetlicy. W miłej atmosferze,
przy gorącym posiłku kolędowaliśmy. Uczestnicy obejrzeli
też film z Kongresu Akcji
Katolickiej, który odbył się
w Jarosławiu. Z naszej Parafii
udział wzięły cztery osoby.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
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.
25.01.86 – Aleksander i Beata Z.
25.01.03 – Adam i Agnieszka S.
26.01.91 – Mirosław i Małgorzata S.
26.01.91 – Stanisław i Dorota M.

w rocznicę śmierci:
26.01.83 – Włodzimierz Kasjan
21.01.86 – Czesław Barański

Niedziela 20 I
8:00
9:30
11:00

12:15

16:00
18:00

Za parafian.
Poniedziałek 21 I

7:00

+ Helena (20).

18:00

+ Mateusz - 4 roczn. śmierci.
Wtorek 22 I

7:00
10:00
18:00

++ Anna, Ignacy, Piotr, Katarzyna.
Msza św. z okazji 150 roczn.
Powstania Styczniowego.
+ Helena (22).
Środa 23 I

7:00

+ Helena (23).

18:00

Dziękczynna za 16 lat działalności Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga z prośbą
o dalsze błogosł. dla ks. Prezesa, członków Stowrzyszenia
i wszystkich wspierających.

7:00

1) + W 3 roczn. śmierci Jan
Strawa.
2) O zdrowie, Boże błogosł.
i opiekę MB dla Ojca Daniela
w kolejną roczn. urodzin.

18:00

+ Helena (24).

7:00

1) ++ Czesława i Helena.
2) + Zofia Bałabaj - int. od
sąsiadów z bloku.

18:00

+ Helena (25).

Czwartek 24 I

Piątek 25 I

Sobota 26 I
7:00

18:00

23.01.87 – Fryderyk Fludziński
23.01.91 – Danuta Pikuła
26.01.91 – Maria Mocha
21.01.97 – Józefa Buryło
21.01.00 – Józef Gwóźdź
25.01.00 – Franciszek Kosyta
26.01.03 – Henryk Leszczyński
24.01.04 – Stanisław Fąfera
25.01.04 – Zofia Durska
20.01.05 – Mieczysław Bajaś
23.01.05 – Leszek Szajnowski
26.01.06 – Janina Skalska
21.01.10 – Julian Malinowski
20.01.11 – Tadeusz Mrozowicz
25.01.11 – Franciszka Kosyta

+ Helena (20).
++ Tadeusz, Roman, Władysław.
+ Tadeusz Mrozowicz - 2
roczn. śmierci.
Dziękczynna w 25 roczn.
ślubu Zofii i Jerzego z prośbą
o zdrowie i opiekę MB dla
całej rodziny na dalsze lata
życia.
+ Bolesław - 7 roczn. śmierci.

+ Zofia Florek od Róży św.
Kingi.
1) + Helena (26).
2) + Genowefa Mazurek - 2
roczn. śmierci (od Rodziny).
Niedziela 27 I

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

+ Helena (27).
+ Zofia Durska w 9 roczn.
śmierci.
+ Lucyna - 15 roczn. śmierci.
++ Włodzimierz, Dymitr,
Paulina.
+ Stanisław Sudoł - 2 roczn.
śmierci.
Za parafian.

