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2 lutego

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Ofiarowania Pańskiego

2 lutego Kościół katolicki
obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na
pamiątkę ofiarowania przez
Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w
świątyni jerozolimskiej. W
polskiej tradycji jest to też
święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada
także Dzień Życia Konsekrowanego.
Według Ewangelii Jezus,
zgodnie z prawem żydow-

skim, jako pierworodny
syn był ofiarowany Bogu
w świątyni jerozolimskiej.
Wtedy też starzec Symeon
wypowiedział proroctwo,
nazywając Jezusa „światłem
na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto
to jest bogate w symbolikę
światła.
W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone
było już w IV w., odbywały
się - zazwyczaj nocą - uro-

I CZYTANIE: Jr 1,4-5.17-19
Powołanie proroka

czyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta
wyznacza upłynięcie czasu
oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.
W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny
- Matki Bożej Gromnicznej.
Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele
dokonuje się poświecenia
gromnic. Zapalone gromnice
daje się do rąk konającym.
Na znak zawierzenia Maryi
w czasie klęsk, szczególnie
podczas burzy, w domach
i gospodarstwach, również
zapala się gromnice. Jako
gromnice służą też świece
chrzcielne, kiedy to w życie
nowo ochrzczonej osoby
wkracza światło wiary, która
prowadzi przez życie.

2 lutego

Dzień Życia Konsekrowanego
Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia

List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego /fragmenty/

nam scenę, w której Maryja i Józef
przynieśli do Jerozolimy DzieciątLiturgia święta Ofiarowa- ko Jezus, aby – zgodnie z prawem
dokończenie na str. 2
nia Pańskiego przypomina
Drodzy Bracia i Siostry,

Dziś o godz. 16.50 znakomity koncert w kościele

Zespół „Kolędnicy z Przemyśla”

REFREN PSALMU: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
II CZYTANIE: 1 Kor 12,3113,13
Hymn o miłości

EWANGELIA: Łk 4,21-30

Jezus odrzucony w Nazarecie

W Nazarecie w synagodze, po
czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś
spełniły się te słowa Pisma,
któreście słyszeli”. A wszyscy
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.
I mówili: „Czyż nie jest to
syn Józefa?”. Wtedy rzekł do
nich „Z pewnością powiecie
mi to przysłowie: „Lekarzu,
ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie,
tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy, w Kafarnaum«”.
I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie
jest mile widziany w swojej
ojczyźnie... Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i
wyprowadzili aż na stok góry,
na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On
jednak przeszedłszy pośród
nich, oddalił się.
Superliga Tenisa Stołowego

Mecz
2 II g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- ZOOLESZCZ Bydgoszcz

6 lutego - Dzień otwarty

Chrystus Królem

rozmawiał
ks. Henryk Zieliński
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Wizyta duszpasterska - podsumowanie
Ilość osób
Aktualnie
mieszka

Obecnie mamy do czynienia
z podobnym schematem:
„zagrożona wolność”, „zagrożona demokracja” i szukanie pomocy na zewnątrz
dla obrony przywilejów
tych grup, które obecny
rząd i parlament chce ograniczyć. Dlatego trzeba się
modlić.

Studia

Pojawiły się nowe wyzwania i one domagają się od
nas intensywnego uciekania się do Tej, która jest
Królową naszego narodu.
W ubiegłym roku prosiłem o modlitwę w intencji
rodziny i Synodu poświęconego rodzinie. Ostatecznie tradycyjne nauczanie
Kościoła odnośnie do małżeństwa i rodziny pozostało
przez Synod potwierdzone.
Wcześniej w naszym kraju
ujawniła się seria lewackich inicjatyw rządowych
i sejmowych, które przyjęły
kształt konkretnych ustaw:
o in vitro, uzgadnianiu płci,

Za granicą

Obserwuję jednak u Księdza Arcybiskupa pewną
intensyfikację zachęt do
modlitwy dziesiątką Różańca w tej intencji...
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Nieobecni

Bo trzeba. Najpierw ze
względu na czwarte przykazanie Dekalogu trzeba
się modlić za Ojczyznę,
i ta modlitwa nie może być
traktowana jako coś czysto
okolicznościowego. Kościół
zawsze uczył nas miłości
do Ojczyzny. Nie chodzi
o same uczucia, ale także
o codzienną pracę dla niej,
o gotowość do poświęceń
i właśnie o modlitwę.

Nie przyjęli

Wzywa Ksiądz Arcybiskup
po raz kolejny do modlitwy
za Ojczyznę. Dlaczego?

Teraz też trzeba się modlić,
kiedy przegrani w wyborach
nie widzą innej drogi do
ratowania swoich interesów
jak tylko przez wyciąganie ludzi na ulicę i szukanie wsparcia w głównych
ośrodkach ideologii liberalno-lewicowych za granicą.
To bardzo niebezpieczne
i nawiązuje do czarnych kart
naszej historii. Targowica
w 1791 r. powstała również
w „obronie wolności”. Konstytucja 3 Maja odrzucała
bowiem liberum veto i wolną elekcję, które uchodziły
za klejnoty szlacheckiej
wolności. Stanowiły jednak
śmiertelne zagrożenie dla
Rzeczypospolitej, z czego
Rosja, Prusy i Austria zdawały sobie sprawę. Gotowe
były zrobić wszystko, żeby
ten stan zachować. Dlatego kiedy tracąca wpływy
magnateria zwróciła się do
carycy Katarzyny, by broniła wolności w Polsce, ona
ochoczo to uczyniła.

Przyjęli

Z abp.
Markiem
Jędraszewskim,
wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski,
rozmawia ks. Henryk Zieliński

ratyfikacji tzw. konwencji
antyprzemocowej przemycającej ideologię gender czy
wreszcie wprowadzenie do
sprzedaży bez recepty pigułki wczesnoporonnej. Cała
ta ofensywa została zatrzymana w zaskakujący sposób przez wynik wyborów
najpierw prezydenckich,
a potem parlamentarnych.

Puste

Dlaczego polscy biskupi nie
żądają od nowych władz natychmiastowego wycofania
ustaw koalicji PO-PSL, godzących w nauczanie Kościoła
i w godność człowieka?

Dzień Życia Konsekro- gliśmy spojrzeć z wdzięczwanego
nością na dar, jakim jest
życie konsekrowane w Kodokończenie ze str. 1
ściele i w społeczeństwie
żydowskim – poświęcić je oraz głębiej poznać jego
Bogu. Kiedy Jezus umie- blaski i cienie, aby z odnorał na krzyżu okazało się wioną ewangeliczną pasją
w pełni, że nie był to jedynie bez lęku spojrzeć w przyrytuał. Ofiarowując swe szłość.
życie, objawił
światu
Boże Koniec Roku Życia KonZespół
parafialny
sekrowanego przypada
miłosierdzie...
w czasie Nadzwyczajnego
. . . O f i a r o w a n i e J e z u s a Jubileuszu Miłosierdzia.
w świątyni, które dzisiaj Ten znaczący splot wydawspominamy, jest pierwszą rzeń przypomina nam, że
manifestacją Miłości Miło- w głoszeniu orędzia o Bosiernej i zapowiedzią Jego żym Miłosierdziu wielką
ofiary, którą złoży za zba- rolę odegrały i odgrywają
wienie świata pod koniec osoby konsekrowane. Ich
życie jest także ofiarowaswojego życia.
niem siebie, ale nie dla
W tym roku w święto Ofia- samej ofiary, lecz po to, by
rowania Pańskiego kończy poprzez czystość, ubóstwo
się ogłoszony przez papie- i posłuszeństwo doświadża Franciszka Rok Życia czać miłosierdzia i dzielić
Konsekrowanego. Był to się nim z innymi. Nie ma
czas wielu wydarzeń orga- bowiem miłosierdzia bez
nizowanych przez Kościół poświęcenia i ofiary, wyrzew Polsce i na świecie. Re- czenia się własnych planów,
fleksja i modlitwa dotyczyła ambicji i dóbr...
całego życia konsekrowanego w jego rozmaitych for- ...Osoby konsekrowane są
mach: zakonów i zgroma- obecne w newralgicznych
dzeń zakonnych, instytutów punktach świata, próbując
świeckich, stowarzyszeń odpowiadać słowem i czyżycia apostolskiego, dzie- nami miłosierdzia na przewic, wdów konsekrowa- moc i niesprawiedliwość
nych i pustelników. Pragnie- oraz na duchową pustkę,
my wyrazić wdzięczność w którą wchodzi grzech. Są
wszystkim, którzy zaan- posłane do służby, ale pogażowali się w inicjatywy trzebują naszego wsparcia.
i wydarzenia Roku Życia Wspomagajmy ich posługę
Konsekrowanego, służąc naszą modlitwą, współpraswoim doświadczeniem cą, dobrym słowem i zai wiedzą. Dzięki temu mo- pewnieniem o bliskości...

Zamieszkałe

Dziesiątka za Polskę

Ilość mieszkań
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Chrystus Królem

Dziś koncert

W kinach od 29 stycznia

Kolędnicy z Przemyśla
Muzycy grający na wielu
instrumentach prezentują
kolędy tradycyjne, nowoaranżowane jak też pastorałki i kolędy autorstwa
i kompozycji Mateusza Pieniążka. Utwory były przez
lata wystawiane w Telewizji
Rzeszów jak również nagrane na płytę CD pt. <Pastorałki z Zielonego Wzgórza>.
W repertuarze programowym zaprezentowane będą
też <Kolędy i pastorałki
tynieckie> do słów Pieniążka i kompozycji byłego
organisty tynieckiego prof.
Mariana Machury, znanego
kompozytora muzyki sakralnej. Powyższe utwory

istnieją w przestrzeni koncertów, przeglądów i festiwali kolędowych w Polsce,
podczas prezentacji, min.
w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu, w Galerii
Ikon Małgorzaty Dawidiuk
podczas integracyjnych spotkań artystycznych.
Zespół tworzą: Mateusz
Pieniążek - instrumenty
klawiszowe, śpiew; Jurek
Markowicz - gitara, śpiew;
Roman Osypanko - kon- „Bernadetta. Cud w Lourdes” - to wyjątkowa produkcja
trabas; Aleksander Kła- o objawieniach maryjnych, które odmieniły życie tysięcy
pa - akordeon; Andrzej ludzi. Zachęcamy do wybierania się do kina.
Paczewski - instrumenty
perkusyjne.

Ciekawy koncert Chóru Jarosław

17.I.2016

Dziękujemy

Opłatek KSM
16.I.2016
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 31 I 16 GRUPA I
Niedziela 7 II 16 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota mężczyzn
zbierających tacę
PONIEDZIAŁEK – Krąg I św. Wojciecha + Krąg III św. Zofii + Róża
XII św. Barbary - p. Bąk
WTOREK – Krąg II - św. Marka +
Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty
+ Chór parafialny
ŚRODA – Krąg VI św. Piotra +
Krąg VII Jana Vianney’a
CZWARTEK – KSM + Zespół
muzyczny
PIĄTEK – OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
SOBOTA – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

16.01.2016 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 31-45. Sprzątali i ofiara:
Kalemba, Kalemba, Mosiężna,
Kamińska. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
18.01.2016 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 46-60. Sprzątali i ofiara:
Golisz, Maciałek. Razem – 20 zł
na środki czystości i kwiaty.
23.01.2016 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 61-75. Sprzątali i ofiara:
Kuch, Gilarska, Lasek, Chrapek,
Lichończak. Ofiara: Dąbrowska,
Wysocka, Pigan, Głubisz, Mól,
Brud. Razem – 110 zł na środki
czystości i kwiaty.
25.01.2016 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 76-88. Sprzątali i ofiara:
Kuczek, Tarnawska, Trześniowski, Stachowicz, Pałys, Plęs.
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
31.01.98 – Jacek i Wioletta H.
05.02.94 – Grzegorz i Iwona F.
05.02.05 – Jarosław i Paulina M.
06.02.99 – Marek i Izabela G.

w rocznicę śmierci:
31.01.82 – Irena Chrapek
31.01.04 – Edward Tyszczuk
03.02.97 – Jan Grzech
02.02.99 – Maria Tomaszewska
04.02.03 – Zofia Krogulecka
03.02.04 – Józefa Robaczyńska
04.02.04 – Stanisława Chrupcała
01.02.07 – Janina Hiner
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączony
został:
Maximilian Paweł Tumiel-Zorgui
Odeszli do Pana:

Maria BRODA
Marian BROMILSKI

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia będzie po koncercie.
2. We wtorek Święto Ofiarowania
Pańskiego. Msze św. w naszym
kościele będą o godz. 7.00, 9.00,
16.00 i 18.00. Na wszystkich
Mszach św. błogosławieństwo
gromnic. W ten dzień łączymy
się modlitwą z osobami powołanymi do życia konsekrowanego
i prosimy o nowe powołania do
szczególnej służby Bożej. Taca
mszalna z tego dnia jest przeznaczona na potrzeby zakonów
kontemplacyjnych w naszej Archidiecezji.
3. Rozbieranie choinek i szopki
będzie we wtorek 2 lutego po
Mszy św. wieczornej i w środę
przed południem. O pomoc prosimy wszystkich chętnych pod
okiem doświadczonych osób
z Kręgów Domowego Kościoła.
4. We wtorek też 2 lutego o godz.
19.00 odbędzie się próba chóru.
Zapraszamy wszystkich chórzystów jak również tych, którzy
chcieliby włączyć się w nasz
parafialny chór.
5. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca. W piątek rano odwiedziny u chorych, po południu
spowiedź św. od godz. 16.00.
Przypominamy, że osoby słabo
słyszące mogą prosić o spowiedź
w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
W sobotę po nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
1 II 16 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 12
m. 15-28 oraz 6 II 16 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 13
m. 1-16.
7. W najbliższym czasie będzie
specjalna możliwość zapoznania
się z działalnością edukacyjną
i wychowawczą Zgromadzenia
Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Dnia 6 lutego (sobota)
w godz. 11.00-13.00 będzie zorganizowany tzw. „Dzień otwarty”
dla zainteresowanych nauką w tej
szkole podstawowej i gimnazjum
oraz dla rodziców kandydatów.
Siostry serdecznie zapraszają
wszystkich zainteresowanych.
8. Za tydzień będzie zmiana Tajemnic Różańcowych, na której
będziemy starali się uzupełnić składy Róż Różańcowych.
Prosimy szefów Róż, czyli zelatorów o dokładne sprawdzenie (zweryfikowanie) jeszcze
w tym tygodniu, ile członków na
obecną chwilę liczy dana Róża
i z tym spisem będzie należało

Niedziela 31 I

przyjść do kościoła na zmianę
Tajemnic w niedzielę 7 lutego
na godz. 17.00. Zachęcamy do
dalszych indywidualnych przemyśleń i wstępowanie do Róż.
9. Zakończyliśmy w naszej parafii
wizytę duszpasterską. Zostaliśmy
przyjęci w 1190 rodzinach na
1612 mieszkań. Zdecydowanie nie przyjęło nas 88 rodzin.
Zaskakuje duża ilość rodzin
nieobecnych w domach w czasie
kolędy – nikt nie odpowiedział
aż w 285 domach. Z informacji
podanych nam przez odwiedzone
rodziny wynika, ze za granicę
wyjechało co najmniej 300 osób,
a na studiach przebywa ok. 83
osoby, czyli aktualnie w naszej
parafii w porównaniu z rokiem
ubiegłym kontakt z kościołem
utrzymuje około 74% rodzin.
Musi budzić to niepokój wszystkich osób wierzących. Dochodzi
jeszcze do tego problem, że z tej
liczby wiele osób z os. 1000-lecia
i os. Słonecznego twierdzi, że
chodzi do innych kościołów i nie
poczuwa się do odpowiedzialności za naszą parafię. 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 nieodpowiedzialnie
wnosić zarazków do szpitala
a jednocześnie zajmować miejsce
chorym aktualnie przebywającym
w szpitalu.
Zachęcamy, aby pamiętać o swojej parafii do której należymy
poprzez miejsce zamieszkania
i starajmy się czuć za nią odpowiedzialni. Pod tym względem
bardzo niepokojąca jest postawa
wielu młodych małżeństw.
A wracając do tematyki kolędowej chcielibyśmy podkreślić, że
jesteśmy ogromnie wdzięczni za
serdeczne przyjęcie w większości
katolickich rodzin, gdzie mimo
przeżywanych trudności, a czasami dużej biedy, była życzliwa
religijna atmosfera. Osoby ze
skrajną biedą będziemy się starali
wesprzeć działaniami charytatywnymi.
Jeszcze raz dziękujemy za ofiary kolędowe przeznaczone na
opłacenie rachunków za gaz
i energię elektryczną w okresie
zimowym. Jeżeli są rodziny,
których nie było w czasie kolędy, a chciałyby jeszcze przyjąć
Księdza, to takie życzenie należy
zgłosić w zakrystii. Wszystkim
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

8:00

+ Tadeusz Panasiuk od sąsiadów os. Kombatantów bl. 12.

9:30

+ Lesław Wawro w 6 roczn.
śmierci.

11:00

++ O życie wieczne dla Antoniego w 20 roczn. śmierci
i Kazimierza Kamińskich.

12:15

Za parafian.

16:00

Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o Boże miłosierdzie i opiekę MB dla Rodziny
w dalszym życiu.

18:00

++ Marcela, Jan Pawełek.

7:00

+ Wojciech Nietrzeba (począt.
greg.).

18:00

1) Dziękczynna za otrzymane
łaski i Boże błogosł. dla członkiń z Róży św. Moniki.
2) + Irena Chrapek.

7:00

1) + Wojciech Nietrzeba (2).

9:00

++ Maria Bąk, Stanisław.

16:00

+ Wojciech Czekański w 1
roczn. śmierci.

18:00

+ Zbigniew Mazur w 6 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Wojciech Nietrzeba (3).
2) + Maria w 19 roczn. śmierci.

18:00

1) ++ Za zmarłych z Rodziny
Pirogów i Marchewków.
2) + Helena Jabłońska od Rodziny Baster.

7:00

+ Wojciech Nietrzeba (4).

Poniedziałek 1 II

Wtorek 2 II

Środa 3 II

Czwartek 4 II

1) O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla kapłanów naszej
parafii oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne
18:00 - int. Dzieła Pomocy Powołaniom i Bractwa Najświętszego
Sakramentu.
2) + Maria Folta - int. kolegów
i koleżanek z pracy syna.
Piątek 5 II
7:00

+ Wojciech Nietrzeba (5).

18:00

1) + Anny.
2) O zdrowie i Boże błogosł. dla
Agaty w dniu imienin.

7:00

1) + Wojciech Nietrzeba (6).
2) + Lucjan Zarzeczny - int.
szwagra i szwagierki.

Sobota 6 II

1) + Ignacy Szaro w 19 roczn.
śmierci.
18:00 2) Dziękczynna za szczęśliwą
operację Agniesi i powrót do
zdrowia.
Niedziela 7 II
8:00

+ Wojciech Nietrzeba (7).

9:30

+ Jan Kowalik w 3 roczn.
śmierci.

11:00

+ Tadeusz Panasiuk od sąsiadów os. Kombatantów bl. 12.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Maria Niemiec, Jan.

18:00

Za misje, misjonarzy i opiekuna
Koła Misyjnego.
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