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(627) 19 stycznia 2014

25 stycznia

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Nawrócenia św. Pawła

Szaweł urodził się w Tarsie
około 5-10 roku po Chrystusie.
Pochodził z żydowskiej rodziny
silnie przywiązanej do tradycji.
Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo
rzymskie. Uczył się rzemiosła
- tkania płótna namiotowego.
Później przybył do Jerozolimy,
aby studiować Torę. Być może
był uczniem Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około
25 lat stał się zdecydowanym
przeciwnikiem i prześladowcą
Kościoła. Uczestniczył jako
świadek w kamienowaniu św.
Szczepana. Około 35 roku
z własnej woli udał się z listami
polecającymi do Damaszku (Dz
9, 1n; Ga 1, 15-16), aby tam
ścigać chrześcijan. W Dziejach
Apostolskich czytamy:
Gdy zbliżał się już w swojej
podróży do Damaszku, olśniła
go nagle światłość z nieba.
A gdy upadł na ziemię, usłyszał
głos, który mówił: „Szawle,
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Powiedział: „Kto jesteś, Panie?” A On: „Ja jestem
Jezus, którego ty prześladujesz.
Wstań i wejdź do miasta, tam
ci powiedzą, co masz czynić”.
Ludzie, którzy mu towarzyszyli
w drodze, oniemieli ze zdumie-

nia, słyszeli bowiem głos, lecz w Jerozolimie prześladował
nie widzieli nikogo.
wyznawców tego imienia i po
to tu przybył, aby ich uwięzić
Szaweł podniósł się z ziemi, i zaprowadzić do arcykapłaa kiedy otworzył oczy, nic nie na?” A Szaweł występował
widział. Wprowadzili go więc coraz odważniej, dowodząc,
do Damaszku, trzymając za że Ten jest Mesjaszem, i szeręce. Przez trzy dni nic nie rzył zamieszanie wśród Żydów
widział i ani nie jadł, ani nie mieszkających w Damaszku.
pił. W Damaszku znajdował się (Dz 9, 1-22)
pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego Po trzech latach pobytu
w widzeniu: „Ananiaszu!” w Damaszku oraz krótkim poA on odrzekł: „Jestem, Panie!” bycie w Jerozolimie odbył trzy
A Pan do niego: „Idź na ulicę misyjne podróże: pierwszą Prostą i zapytaj w domu Judy w latach 44-49: Cypr-Galacja,
o Szawła z Tarsu, bo właśnie się razem z Barnabą i Markiem;
modli”. (I ujrzał w widzeniu, drugą w latach 50-53: Filipjak człowiek imieniem Ananiasz pi-Tesaloniki-Berea-Achaiawszedł i położył na nim ręce, Korynt, razem z Tymoteuszem
aby przejrzał). Odpowiedział i Sylasem; trzecią w latach 53Ananiasz: „Panie, słyszałem 58: Efez-Macedonia-Koryntz wielu stron jak dużo złego Jerozolima.
wyrządził ten człowiek świętym
Twoim w Jerozolimie. I ma on Św. Paweł, nazywany Apotakże władzę od arcykapłanów stołem Narodów, jest autorem
więzić tutaj wszystkich, którzy 13 listów do gmin chrześciwzywają Twego imienia”. Od- jańskich, włączonych do ksiąg
powiedział mu Pan: „Idź, bo Nowego Testamentu.
wybrałem sobie tego człowieka
za narzędzie. On zaniesie imię W Palestynie Paweł został
moje do pogan i królów i do aresztowany, przesłuchiwany
synów Izraela. I pokażę mu, jak przez prokuratorów Feliksa
wiele będzie musiał wycierpieć i Festusa. Dwa lata przebywał
dla mego imienia”.
w więzieniu w Cezarei. Gdy
odwołał się do cesarza, został
Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł deportowany drogą morską do
do domu, położył na nim ręce Rzymu. Dwa lata przebywał
i powiedział: „Szawle, bracie, w więzieniu o dość łagodnym
Pan Jezus, który ukazał ci się na regulaminie. Uwolniony, udał
drodze, którą szedłeś, przysłał się do Efezu, Hiszpanii i na
mnie, abyś przejrzał i został Kretę. Tam aresztowano go po
napełniony Duchem Świętym”. raz drugi (64 r.). W Rzymie
Natychmiast jakby łuski spadły oczekiwał na zakończenie proz jego oczu i odzyskał wzrok, cesu oraz wyrok.
i został ochrzczony. A gdy go
nakarmiono, odzyskał siły.
Zginął śmiercią męczeńską
przez ścięcie mieczem w tym
Jakiś czas spędził z uczniami samym roku - 67 - co św. Piotr.
w Damaszku i zaraz zaczął gło- W Rzymie w IV wieku szczątsić w synagogach, że Jezus jest ki Pawła Apostoła złożono
Synem Bożym. Wszyscy, którzy w grobowcu, nad którym wygo słyszeli, mówili zdumieni: budowano bazylikę św. Pawła
„Czy to nie ten sam, który za Murami.

I CZYTANIE: Iz 49,3.5-6

Sługa Boży światłością całej ziemi

REFREN PSALMU: Przychodzę,
Boże, pełnić Twoją wolę.
II CZYTANIE: 1 Kor 1,1-3

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

EWANGELIA: J 1,29-34

Duch Święty spoczął na Jezusie

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto
Baranek Boży, który gładzi
grzech świata. To jest Ten,
o którym powiedziałem: «Po
mnie przyjdzie Mąż, który
mnie przewyższył godnością,
gdyż był wcześniej ode mnie».
Ja Go przedtem nie znałem,
ale przyszedłem chrzcić wodą
w tym celu, aby On się objawił
Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha,
który jak gołębica zstępował
z nieba i spoczął na Nim. Ja Go
przedtem nie znałem, ale ten,
który mnie posłał, abym chrzcił
wodą, powiedział do mnie:
«Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który
chrzci Duchem Świętym». Ja to
ujrzałem i daję świadectwo, że
On jest Synem Bożym”.

Ferie w KCK

od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00-13.00
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 19 I 14 GRUPA I
Niedziela 26 I 14 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
PONIEDZIAŁEK – Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich + Grupa charytatywna
WTOREK – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
ŚRODA – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński
CZWARTEK – Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna
PIĄTEK – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
SOBOTA – Róża VI św. Krzysztofa

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 17.00.
2. Dziś wspominamy św. Józefa
Sebastiana Pelczara, modlimy się
w intencji naszej archidiecezji.
3. Dziś o godz. 15.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury odbędzie się koncert laureatów XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, którego
jesteśmy współorganizatorami.
Wstęp dla wszystkich jest wolny.
Serdecznie zapraszamy.
4. Trwa tydzień modlitw o jedność
chrześcijan. W sobotę święto nawrócenia św. Pawła i zakończenie
tygodnia modlitw o jedność.
5. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu serdecznie zaprasza Członków Związku na uroczyste spotkanie opłatkowe, które
odbędzie się dnia 23 stycznia 2014 r.
o godz. 10.00 w Kościele św. Mikołaja i św. Stanisława w Opactwie

Niedziela 19 I

Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu.
6. Dyżur do sprzątania kościoła 20 I 14 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 8
m. 16-25 oraz 25 I 14 (sobota rano)
os. Kombatantów bl. 9 m. 1-15.
7. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy, aby 1% z odpisu przekazywać na rzecz Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, które
utrzymuje naszą świetlicę i spłaca
dług za remont w Heluszu.
8. W czasie ferii zimowych wszystkie dzieci mogą od poniedziałku do
piątku w KCK w godz. od 11.00 do
13.00 pograć w tenisa stołowego
lub bilard. Zapraszamy.
9. W czasie ferii ks. Stanisław
zaprasza zarówno dzieci jak
i młodzież na zimowisko do Helusza
w dniach 21-26 stycznia. Zapisy
w kancelarii parafialnej w godz.
8.00-16.00.

8:00
9:30

11:00
12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 20 I
7:00
18:00

7:00

18:00

11.01.2014 r. os. Kombatantów bl.
7a m. 1-10. Sprzątali i ofiara: Nikt
nie przyszedł.

7:00
18:00

13.01.2014 r. os. Kombatantów
bl. 7a m. 11-20. Sprzątali i ofiara:
Puchyr, Rogula, Ogryzek, Małysa,
Strójwąs, Suchorzak. Razem – 70
zł na środki czystości i kwiaty.

KRS 0000033774
Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga w Jarosławiu

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

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
25.01.00 – Franciszek Kosyta
19.01.03 – Marcela Pawełek
24.01.04 – Stanisława Fąfera
25.01.04 – Zofia Durska
20.01.05 – Mieczysław Bajaś
23.01.05 – Leszek Szajowski
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
25.01.11 – Franciszka Kosyta
19.01.13 – Krzysztof Jakubas
21.01.13 – Kamil Komeńko
22.01.13 – Leszek Drozdowski

+ Stanisława Kaczmarek
(20).
+ Genowefa Mazurek
w 3 roczn. śmierci z prośbą
o radość życia wiecznego.
Środa 22 I

za sprzątanie kościoła:

w rocznicę śmierci:

+ Stanisława Kaczmarek
(19).
+ Henryk Bednarski w 3
roczn. śmierci.
Wtorek 21 I

D z i ę k u j e m y ...

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.
25.01.86 – Aleksander i Beata Z.
25.01.03 – Adam i Agnieszka S.

+ Bolesław w 8 roczn.
śmierci.
+ Wiktor w 6 roczn. śmierci.
++ W 3 roczn. śmierci
Tadeusz Mrozowicz, Maria
i Antoni.
Za parafian.
+ Kazimierz w 3 roczn.
śmierci.
+ Stanisława Kaczmarek
(18).

Obóz w Heluszu dla dzieci
i młodzieży z ks. Stanisławem

Czwartek 23 I
7:00

18:00

+ Stanisława Kaczmarek
(22).
Dziękczynna za 17 lat działalności Stowarzyszenia
Rodzina Kolpinga z prośbą
o błogosł. dla ks. Prezesa
i członków Stowarzyszenia.
Piątek 24 I

7:00
18:00

21-26 stycznia

+ Stanisława Kaczmarek
(23).
+ Jan Strawa.
Sobota 25 I

cena: 200 zł

7:00

Konieczny własny śpiwór.
Początek obozu:
21 stycznia o godz. 11.00
(dojazd własnym transportem),
zakończenie obozu
26 stycznia o godz. 11.00
(powrót własnym transportem)
* Zapisy w kancelarii parafialnej.

+ Stanisława Kaczmarek
(21).
+ Mateusz w 5 roczn. śmierci.

18:00

+ Stanisława Kaczmarek
(24).
+ Aniela Prymon.
Niedziela 26 I

8:00
9:30

Zapowiedziane liczne atrakcje

11:00
12:15

Film DVD
o OrszakuTrzech Króli
w Jarosławiu
zapisy w kiosku, cena: 15 zł

16:00
18:00

+ Stanisława Kaczmarek
(25).
+ Włodzimierz w 26 roczn.
śmierci.
+ Zofia Durska w 10 roczn.
śmierci.
Za parafian.
+ Lucyna w 16 roczn. śmierci.
+ Adam w 33 roczn. śmierci.

W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:

Stanisława IWANOWICZ

