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IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Ofiarowania Pańskiego

I CZYTANIE: So 2,3; 3,12–13

2 lutego obchodzone jest
w Kościele święto Ofiarowania
Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Bardzo pięknie o tym święcie
pisze Anselm Grün - mnich benedyktyński: „Święto Ofiarowania
Pańskiego zaprasza nas, by przyjąć
Chrystusa do wewnętrznej świątyni naszego serca. Wesele między
Bogiem i człowiekiem odbywa
się wtedy, gdy pozwalamy wejść
Chrystusowi do wewnętrznej
świątyni zamku naszej duszy.
Znajduje to swój wyraz podczas
święta w procesji ze świecami. Na
rozpoczęcie Eucharystii wspólnota
zbiera się w ciemnym przedsionku kościoła. Kapłan święci
świece i zapala je. Następnie
wszyscy wchodzą z płonącymi

REFREN PSALMU: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Szukajcie pokory

świecami do kościoła. Jest to obraz wyzwolone”.
tego, że do świątyni naszej duszy
Liturgia święta Ofiarowania
Pańskiego nosi cechę uroczystości
oraz radości z powodu pierwszego
wejścia Chrystusa do świątyni,
a zarazem cechę ofiary, bowiem
przychodzi On i do świątyni, aby
być złożonym w ofierze. Kościół
wspominając to wydarzenie zaprasza nas wszystkich do pójścia na
spotkanie z Chrystusem w domu
Bożym, gdzie możemy Go odnaleźć w sprawowanej Eucharystii
i uczcić swego Zbawiciela, składając Mu hołd wiary i miłości, podobnych do wiary i miłości Symeona
i Anny i przyjąć Go do serca. Takie
znaczenie ma procesja z gromnicawchodzi światło Jezusa Chrystusa mi: iść na spotkanie z Chrystusem
i rozświetla wszystko, co jest - Światłością świata, z zapalonym
tam jeszcze ciemne i jeszcze nie światłem życia chrześcijańskiego.

Odwaga pójścia za Jezusem
List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego 2011 r.
      Siostry i Bracia w Chrystusie! notach Kościoła. Bo choć każde
powołanie zakonne jest zawsze
Kolejny Dzień Życia Konsekro- niezasłużoną łaską Bożą daną
wanego, obchodzony jak co roku grzesznemu człowiekowi, to jedw Święto Ofiarowania Pańskiego, nak od nas wszystkich zależy, czy
to szczególna okazja do podzię- będziemy o tę łaskę prosić, czy
kowania Panu Bogu za dar, jakim będziemy na nią otwarci i gotowi
dla całego Kościoła jest życie ją przyjąć. Oby Pan Bóg rozbudził
zakonne w jego różnych formach w nas pragnienie żywej wiary, aby
i wymiarach. To również zachęta do nasze rodziny, parafie i wspólnoty
wyrażenia wdzięczności za wszel- stały się środowiskiem przyjaznym
kie dobro, którego doznaliśmy dla powstawania i rozwoju powoi wciąż doznajemy dzięki modli- łań zakonnych.
twie i pracy osób konsekrowanych.
Nie poprzestańmy jednak na samym dziękczynieniu. Zastanówmy
się nad tym, w jaki sposób życie
zakonne dotyczy i dotyka każdą
i każdego z nas, bo przecież nie jest
ono sprawą jedynie wąskiej grupy
chrześcijan. Życie zakonne zosta- 1. Wyruszyć w drogę za Jeło dane nam wszystkim, byśmy zusem
korzystali z jego dobrodziejstw
Kiedy Pan Jezus rozpoczyi błogosławieństw, ale też byśmy
się o nie troszczyli, ochraniali je nał realizację swego powołania,
opuścił dom rodzinny i wyruszył
i wspierali.
Zakonnicy i zakonnice nie biorą w drogę. Rozpoczął ją od udania
się przecież znikąd. Są owocem się nad Jordan, gdzie schodziżywej wiary, gorącej modlitwy ły się tłumy, aby słuchać nauk
i świadectwa życia chrześcijań- i przyjąć chrzest nawrócenia
skiego w rodzinach, w parafiach z rąk Jana Chrzciciela. Potem udał
i we wszystkich innych wspól- się na pustynię, aby tam przeżyć

swoiste rekolekcje. Jego zwycięstwo nad kuszącym Go diabłem,
stało się doświadczeniem mocy,
jakiej Bóg udziela każdemu, kto
powierza się tylko Jemu i tylko
w Nim pokłada swą ufność.
   Życie kobiet i mężczyzn wybierających drogę życia zakonnego rozwija się w oparciu
o ten sam schemat. Najpierw,
u źródła wszystkiego, jest Boże
powołanie i zaproszenie do podjęcia życia opartego tylko na
Panu Bogu. Potem potrzebny
jest czas „wysłuchania nauk”
i decyzja zwrócenia się ku Bogu,
aby – jak ludzie po chrzcie Janowym – porzucić to, co złe
i zwrócić się ku dobru. A potem jeszcze jest pustynia, czyli
doświadczenie własnej słabości
i mocy Pana Boga, który mnie
słabego i grzesznego uzdalnia
do zwyciężania zła w sobie
i w innych. Osoby zakonne nie
są ani lepsze, ani doskonalsze od
innych, nie są żadnymi herosami.
To – tak jak my wszyscy – słabi
i grzeszni ludzie, których Pan Bóg
powołał do swojej szczególnej
dokończenie na str. 2

II CZYTANIE: 1 Kor 1,26–31
Bóg wybrał wzgardzonych

EWANGELIA: Mt 5,1–12a

Błogosławieni ubodzy duchem

J

ezus, widząc tłumy, wyszedł
na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje ustai
nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni,
którzy płaczą, albowiem oni
będą pocieszeni. Błogosławieni
cisi, albowiem oni na własność
posiądą ziemię. Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni
będą nasyceni. Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi. Błogosławieni,
którzy cierpią prześladowanie
dla sprawiedliwości, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają
i prześladują was, i gdy mówią
kłamliwie wszystko złe na was
z mego powodu. Cieszcie się
i radujcie, albowiem wielka jest
wasza nagroda w niebie”.
Kalendarz wydarzeń

12. II. g. 19.00 KCK
Zabawa karnawałowa
z wodzirejem

20. II. g. 19.00 KCK
Spotkanie nauczycieli
w sprawie
Marszu Trzech Króli
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List pasterski Episkopatu
dokończenie ze str. 1
służby i którzy, dzięki Jego łasce, zdobyli się na tyle miłości
i odwagi, by na to powołanie
wielkodusznie odpowiedzieć.
Każdy zakonnik i siostra zakonna
mają do przejścia tę samą drogę
co Pan Jezus.
Najpierw jednak trzeba opuścić
dom rodzinny. Bardzo często
właśnie brak wyjścia z domu staje
się przeszkodą w odpowiedzi na
Jezusowe powołanie. Dajemy się
przestraszyć wizją utraty rodziny,
a rodzice – utraty córki czy syna.
A przecież nie ma dojrzałości
i dorosłości – w jakimkolwiek rodzaju życia – bez wcześniejszego
opuszczenia domu rodzinnego,
bez utraty dziecięcego poczucia
bezpieczeństwa i wyruszenia
w nieznaną przyszłość. Żeby
rozpocząć nowe, dojrzałe życie,
trzeba pożegnać się z dotychczasowym. Trzeba spokojnie
i z wdzięcznością, ale też stanowczo i do końca zamknąć za sobą
drzwi domu rodzinnego, by pójść
własną, wytyczoną mi przez Pana
Boga, drogą. Łaska życia zakonnego może pozostać nieprzyjęta,
może pozostać niezrealizowana,
jeśli nie stać nas będzie na całkowite powierzenie się Panu Bogu.
Przecież jako chrześcijanie nie
żyjemy dla siebie, lecz dla Niego; nie wychowujemy naszych
dzieci dla siebie, lecz dla innych
i dla Niego. Jeśli nie wypuścimy
ich z gniazda – nie usamodzielnią się, nie będą umiały kochać
i przyjąć miłości, rozminą się
z każdym życiowym powołaniem.
2. Pragnienie doskonałości
– chcieć być blisko Jezusa
    Autentyczne życie zakonne nie
jest drogą łatwą. Wręcz przeciwnie, to stroma, wyboista, a czasami wręcz karkołomna ścieżka
życiowa, na której nie sposób się
utrzymać bez świadomości, że
kroczę nią nie dla własnego widzimisię, ale dlatego, że wezwał
mnie na nią Pan Jezus. To On
pierwszy ją przeszedł, przetarł
szlaki, zaprosił mnie do naśladowania Go. Świadomość kroczenia Jego śladami wynagradza
wszelkie niedogodności podróży,
a pragnienie dotarcia do tych
samych szczytów, które On osiągnął, wyzwala – mimo zmęczenia
– wciąż nowe energie i siły.
Pragnienie bycia tam, gdzie On,
to pragnienie doskonałości. Ta doskonałość nie polega na sterylnej
nieskazitelności, gdyż nikt z nas
nie jest bez grzechu. Chrześcijańska doskonałość polega na jak
największej bliskości z Panem
Jezusem, na towarzyszeniu Mu
w odpoczynku i w zmęczeniu,

w radości i w cierpieniu. To
jest istota życia chrześcijańskiego, a także istota życia zakonnego. W chrześcijaństwie,
a w życiu zakonnym tym bardziej, nie chodzi o teorie ani
o zdobywanie duchowych kwalifikacji. Chodzi o Pana Jezusa.
On jest celem do którego dążymy,
a zarazem drogą prowadzącą
do tego celu. Żeby dotrzeć do
Niego, trzeba zostawić za sobą
wygodne i szerokie ulice naszych
osiągnięć i przyzwyczajeń, gładkie chodniki naszych planów
i zamierzeń, trzeba z bagażem życiowych doświadczeń wyruszyć
w nieznane. Bez zabezpieczeń
i ubezpieczeń, bez asekuracji
i gwarancji, ale ze światłem Ducha Świętego i z radosną ufnością
w sercu, że choć nie wiem, co mnie
czeka, to idę z Nim i przy Nim; że
w takim towarzystwie na pewno
dotrę do celu. Niepowtarzalne
piękno życia zakonnego tkwi
w możliwości towarzyszenia
Panu Jezusowi w realizacji Jego
powołania i Jego posłannictwa.
Świadomość tego wynagradza
wszelkie trudy i niedogodności
związane z tą drogą życia.
    Pragnienie doskonałości,
czyli bliskości z Panem Jezusem nie jest czymś, co można
w sobie rozpalić samemu. To
łaska, którą On daje darmo tym,
którym sam chce. My jednak
możemy prosić Chrystusa, aby
był w jej dawaniu jak najbardziej hojny, aby coraz więcej
młodych serc rozpalał pragnieniem naśladowania Go. Możemy i powinniśmy prosić, aby
w coraz to nowych kobiecych
i męskich sercach wzbudzał pragnienie radykalizmu ewangelicznego, czyli życia ryzykownego
i szalonego – bo przecież i Jego
samego posądzano o szaleństwo
– ale życia pełnego niezapomnianych przygód, których smaku
mogą zaznać tylko Jego wierni
naśladowcy.
Przede wszystkim jednak trzeba się gorąco modlić o to, byśmy patrząc na naszego Mistrza
i Pana, powołującego innych
do bliskości z sobą umieli spojrzeć w głąb własnego serca
i spytać z drżącym wzruszeniem:
A może i ja, Panie? Może i mnie
wzywasz? Trzeba się gorąco modlić o to, byśmy – kiedy w naszym
sercu usłyszymy odpowiedź twierdzącą – umieli zdobyć się na tyle
odwagi i miłości, by mimo oczywistego poczucia niegodności
i ogarniającego nas lęku, umieć
odpowiedzieć jak młody Samuel: Oto jestem Panie, przecież mnie wołałeś. Trzeba się
również modlić o to, żebyśmy
– kiedy takie Boże wołanie rozlegnie się w sercu kogoś z naszych bliskich – chcieli i umieli
osłonić je przed zgaszeniem

i zagłuszeniem, a także byśmy
sami nie tłumili go przez nasze
opory, lęki i brak akceptacji.
        
3. Powołujesz nas jak Piotra
Poprzez Słowo Boże, poprzez
dotknięcia duszy, poprzez mniej
lub bardziej wyraźne intuicje oraz
różnego rodzaju zbiegi okoliczności i przypadki Pan Jezus nie
przestaje wołać w sercach wielu
ludzi Pójdź za Mną (Łk 5, 27).
Kiedy – jak Piotr – w poczuciu
własnej grzeszności mówimy
Mu: Odejdź ode mnie Panie,
bo jestem człowiek grzeszny, to
Pan Jezus spokojnie odpowiada:
Nie bój się!
Po naszej odpowiedzi może
się rozpocząć fascynująca droga życia zakonnego niejednej
i niejednego z nas. I choć Pan
Jezus nie zachęca nas do jej wybrania błyskotliwymi reklamami
lub łatwymi obietnicami, ale
twardymi słowami: Jeśli kto chce
pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie
swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Mk 8,34), to jeśli tę drogę
przejdziemy do końca, będziemy
mogli powtórzyć za Piotrem jedne
z najpiękniejszych w Piśmie
Świętym słów: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21,17).
     Dzisiejsze Święto Ofiarowania Pańskiego jest dobrą
okazją do przypomnienia, że
w Kościele istnieją także inne
formy życia poświęconego Bogu.

Żyjące w świecie dziewice konsekrowane i wdowy składają
zobowiązanie do czystości, by
w ten sposób bardziej kochać
Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu
i gorliwej modlitwie. Obok nich
są także wierni prowadzący
pustelniczy tryb życia, którzy
zobowiązują się publicznie do
praktykowania rad ewangelicznych. Ich oderwanie od świata
świadczy o jego przemijalności
i jest wezwaniem skierowanym
do całej wspólnoty kościelnej,
aby nie traciła z oczu swojego
najważniejszego powołania.
Na zakończenie
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy otaczają życzliwością
i troską powołania kapłańskie
i zakonne, a w dniu dzisiejszym
szczególną ofiarą zechcą wesprzeć zakony klauzurowe. Niech
ta wymiana darów będzie wyrazem naszego szacunku wobec
osób służących nieustannie Panu
Bogu w postach i modlitwie,
jak Symeon i Anna z dzisiejszej
Ewangelii.
Wszystkim, którzy mają odwagę pójść za Jezusem i trwać
na Jego drodze, z serca błogosławimy.
     Pasterze Kościoła katolickiego
w Polsce zgromadzeni na 353.
Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie,
w dniach 28-29 września 2010 r.

Podziękowanie Benedyktowi
XVI za decyzję o beatyfikacji
Jana Pawła II (list Prezydium Episkopatu)
Ojcze Święty!
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski przekazujemy Jego Świątobliwości słowa serdecznego podziękowania za podjęcie w dniu dzisiejszym decyzji o beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Decyzję
tę z ogromną radością przyjmuje Kościół w Polsce i cały naród.
Wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II daje Kościołowi
powszechnemu nowego i ważnego orędownika przed Bogiem. Jako
pasterze Kościoła, który jest w Polsce, wyrażamy głębokie przekonanie, że beatyfikacja Jana Pawła II jeszcze bardziej zjednoczy nas
z Następcą św. Piotra i Jego misją niesienia światła wiary i miłości
współczesnemu światu.
Z wyrazami synowskiego szacunku pozostajemy w modlitewnej
jedności
† Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP
Warszawa, 14 stycznia 2011 r.
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XVI Ogólnopolski Festiwal
Kolęd i Pastorałek



Świetlica „U KOLPINGA”

Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
23 stycznia br. koncert galowy w Miejskim
środa 15.00),
Ośrodku Kultury zakończył XVI Ogólnopolski
historia: Ryszard Polkowski (codziennie od 15.00),
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorami byli
język polski, logopedia: Monika Noworol (środa 15.00-17.30),
Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe,
zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Miejski Ośrodek Kultury i Parafia Chrystusa
Radca prawny:
Króla.
Wystąpiło 22 solistów i 8 zespołów. Jury w składzie: dr Olga Popo- Maria Drabik - 22 II, 29 III, 26 IV - godz. 16.00.
wicz, ks. dr Tadeusz Bratkowski i p. Rafał Marchewczyk biorąc Tomasz Oronowicz - 7 II, 7 III, 4 IV - godz. 16.30.
pod uwagę dobór repertuaru, aranżacje, interpretacje oraz ogólny wyraz Dyżury w kuchni
artystyczny postanowiło przyznać następujące nagrody:
W kategorii solistów:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
I miejsce - Monika Czarny z Pawłosiowa,
31 I
1 II
2 II
3 II
4 II
dwa równorzędne II miejsca – Dagmara Moskwa z Cząstkowic
Sekcja
L. Puchyr
W. Śmiech
K. Stopa
Ł. Rzepa
i Agnieszka Krajewska z Nowego Sącza,
kulinarna
M. Potoczny
dwa równorzędne III miejsca – Wiktoria Łoskot z Tarnawy Dolnej
7 II
8 II
9 II
10 II
11 II
i Katarzyna Motyka z Przeworska.
Sekcja
W.
Śmiech
L.
Puchyr
G.
Ziółek
Ł.
Rzepa
Wyróżnienia otrzymały: Kinga Cieśla z Rzeszowa i Ina Bihun kulinarna
z Sanoka.
W kategorii zespołów:
I miejsce – „AKORD” z Nowego Sącza,
II miejsce - „ARABESKA” z Tarnawy Dolnej,
Od 17.01.2011 roku w naszej parafialnej świetlicy trwają ferie zimowe.
III miejsce - „AD LIBITUM” z Kielc.
W poniedziałek mieliśmy zajęcia kulinarne pt. „Kanapkowy zawrót głowy”.
Wyróżnienie otrzymał zespół „FINE” z Przemyśla.
Nagrodę publiczności wyśpiewała sobie Monika Czarny Z produktów ofiarowanych przez ks. Prałata oraz własnych, dzieci
tworzyły pyszne, kolorowe „cuda”, które następnie z wielkim apetyz Pawłosiowa.
tem spożyły na drugie śniadanie. We wtorek robiliśmy stroje na „bal
maskowy”, który odbył się następnego dnia. W zabawie uczestniczyło
około 40 dzieci, pięknie, kolorowo ubranych. W przerwie balu dzieci
otrzymały herbatkę i ciasteczka, a na koniec wszyscy zostali przez
W ostatnich latach opłatki kombatantów, byłych wojskowych i by- księdza nagrodzeni słodkościami za ciekawe i oryginalne stroje. Czwarłych policjantów mają charakter bardzo symboliczny. Wszystkie gesty tek, kolejny dzień zajęć świetlicowych upłynął pod hasłem „Szukamy
talentów”. Dzieci prezentowały swoje zdolności w dziedzinach: muzyki,
życzliwości są jednak ogromnie cenne.
plastyki i tańca. Spośród 28 występujących na scenie uczestników jury
nagrodziło następujące osoby w kategoriach: śpiew – 1 m. – Oliwia
Sabat, 2 m. – Klaudia Swatek, 3 m. – Konrad Piecuch; za oryginalny
taniec jury wyróżniło zespół składający się z czterech osób: Andżelikę
Walkowicz, Sabinę Magdziak, Izę Buczkowską i Natalię Przepłatę.
Andżelika Szwarc otrzymała nagrodę za ciekawą pracę plastyczną pt.
„Krajobraz zimowy nocą”. W konkursie wzięli udział również najmłodsi
uczestnicy zabawy: 4-letnia Emilka Bednarska i 3-letni Filip Kurpiel,
którzy za odwagę oraz zaprezentowany śpiew i taniec zostali nagrodzeni
szczególnymi brawami i nagrodami pocieszenia. Piątek, to szczególne,
wszystkim znane święto. Dzieci z pomocą zaproszonych instruktorów:
p. Wiolettę Ochab, Marzenę Hałasik oraz Jagodę Niemirę-Nahorniak
wykonały z kolorowych karteczek piękne upominki origami dla swoich
kochanych Babć i Dziadków. Codziennie odbywały się też zajęcia w grze
w bilard, tenis, piłkarzyki. W programie mamy też „Konkurs kolęd”,
wycieczkę na Wieżę Ratuszową i zwiedzanie miasta, zajęcia taneczne
Od wielu już lat ks. Stanisław z grupą młodzieży KSM prowadzi i sportowe oraz ciekawe filmy. Dziękujemy za pomoc wszystkim pezimowy obóz dla naszych dzieci. Tym razem również było dużo radości dagogom, opiekunom, stażystom i zaproszonym gościom, a dzieciom
i ciekawych zabaw.
aktywności i kulturalnego zachowania.

Ferie w świetlicy „U Kolpinga”

Opłatek Kombatantów

Obóz dla dzieci w Heluszu

Robimy kanapki
Wykonujemy ozdoby

Tenis stołowy
I Liga

PKS KOLPING - AZS AE Wrocław 10 : 0

Punkty: Kuchuk - 2,5, Kiełb - 2,5, Klag - 2,5, Marcinowski - 2,5.

Bal Karnawałowy

Uczymy się tańczyć



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 30 I 11 GRUPA I

godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, S. Płoskoń, J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
godz. 12:15 - K. Chrapek,
M. Kiper, T. Sabat.
g o d z . 1 6 : 0 0 - J. Gwóźdź,
T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 6 II 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

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

za sprzątanie kościoła:
22.01.2011 r. os. Kombatantów bl. 3 m.
1-25. Sprzątali i ofiara: Hartleb, Jarosz,
Chrunik, Karaszewski, Sęk, Kaszuba,
Staskiewicz. Razem – 60 zł na środki
czystości i kwiaty.
24.01.2011 r. os. Kombatantów bl. 4
m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Cz. Zierkiewicz, Wysocka, M. Sikora-Bednarska.
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.

w rocznicę śmierci:
31.01.82 – Irena Chrapek
30.01.83 – Katarzyna Sobień
30.01.04 – Julian Polucha
31.01.04 – Edward Tyszczuk
30.01.05 – Weronika Kmieć
30.01.09 – Władysław Chmielowicz
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

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 17.00.
2. Dziś o godz. 17.30 w KCK odbędzie
się Misterium Bożonarodzeniowe
– czyli Jasełka przygotowane przez
ks. Daniela z młodzieżą gimnazjalną.
Serdecznie zapraszamy.
3. W środę (2 II) Święto Ofiarowania
Pańskiego. Msze św. w naszym kościele z błogosławieństwem gromnic będą
o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Taca
mszalna ze Święta Ofiarowania Pańskiego jest przeznaczona na potrzeby
zakonów kontemplacyjnych w naszej
Archidiecezji.
4. W tym dniu czyli 2 lutego o godz.
17.00 w kościele odbędzie rodzinnoparafialne kolędowanie, a po nim Nowenna i Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego.
5. W święto Ofiarowania Pańskiego
przeżywamy Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. W tym dniu łączymy się modlitwą z osobami powołanymi do życia konsekrowanego i prosimy
o nowe powołania do szczególnej
służby Bożej.
6. W środę po Mszy św. wieczornej
będziemy rozbierać choinki. O pomoc
prosimy wszystkich chętnych pod
okiem doświadczonych osób z Kręgów
Domowego Kościoła.
7. W tym tygodniu wypada pierwszy
piątek miesiąca. W pierwszy czwartek
modlimy się o powołania kapłańskie.
W piątek rano odwiedziny u chorych,
po południu spowiedź św. od godz.

Niedziela 30 I

16.00. W sobotę na nabożeństwie
wieczornym błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa.
8. Za tydzień taca przeznaczona jest na
potrzeby archidiecezji.
9. Za tydzień w niedzielę zmiana Tajemnic Różańcowych o godz. 17.00,
a dla Róż dziecięcych po Mszy św.
o godz. 11.00. Będzie też zebranie
Koła Misyjnego.
10. Dyżur do sprzątania kościoła 31
I 11 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 5 m. 1-15 oraz 5 II
11 (sobota rano) os. Kombatantów bl.
5 m. 16-25.
11. Od miesiąca lutego będziemy
kontynuować zbieranie składek na
utrzymanie kościoła.
12. Przy bardzo niskich składkach
niedzielnych część pieniędzy musimy
przeznaczyć na pokrycie rachunków za media i utrzymanie kościoła,
a część chcemy przeznaczyć na wykonanie relikwiarza Jana Pawła II, który
znajdzie się w kaplicy Miłosierdzia
Bożego, konserwację ławek w kościele, wykonanie niezbędnych remontów
w budynku kościoła, rozpoczęcie
instalowania podwójnych okien w kościele, wykonanie projektu a następnie
realizacja szopki bożonarodzeniowej
ze stałych dużych elementów.
Starajmy się proporcjonalnie do swoich możliwości, aby każdy miał swój
udział w utrzymaniu i trosce o wygląd
naszej świątyni.

Wydatki Parafii Chrystusa Króla
na media - zestawienie 2010
Opłaty za:
GAZ
WODA
ENERGIA
PODATEK
ŚMIECI
DOZÓR TECHNICZNY
RAZEM

miesiące XI, XII

cały 2010

20 689,06 zł

64 396, 19 zł

964,38 zł

6 623,79 zł

7 850,35 zł

36 485, 16 zł

-

1 020,00 zł

166,32 zł

997,92 zł
639,20 zł

29 670,11 zł

110 162,26 zł

31. I. g. 17.00 Sala widowiskowa MOK
Wykład o. Tomasza Fraca OP
Dyrektora Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych

„SEKTY RELIGIJNE”

8:00

Za parafian.

9:30

+ Lesław.

11:00

+ Lucyna Groszek w 13 roczn.
śmierci.

12:15

+ Władysław Chmielowicz w 2
roczn. śmierci.

16:00

++ Regina i Juliana oraz Eugeniusz.

18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Poniedziałek 31 I

7:00
18:00

1) + Irena.
2) ++ Stanisław w 32 roczn.
śmierci oraz Władysław i Stefania.
Wtorek 1 II

7:00
18:00

1) + Józef.
2) ++ Rodzice: Jan i Zofia.

7:00

++ Agnieszka, Karolina, Stanisław, Ludwik.

9:00

+ Maria Tomaszewska w 12
roczn. śmierci.

16:00

++ Maria, Julia i Marianna.

18:00

+ Zbigniew Mazur w 1 roczn.
śmierci.

7:00

+ W 14 roczn. śmierci Marii
z prośbą o zbawienie duszy.

18:00

1) O potrzebne łaski i dary
Ducha Św. dla kapłanów
z naszej parafii /Bractwo Najśw.
Sakramentu/.
2) O szczęśliwy przebieg operacji.

Środa 2 II

Czwartek 3 II

Piątek 4 II
7:00
18:00

1) + Anna.
2) + Marek Pawlik (od żony
i synów) (począt. greg).
Sobota 5 II

7:00
18:00

1) O zdrowie i Boże błogosł. dla
Agaty w dniu Imienin.
2) + Marek Pawlik (2).
Niedziela 6 II

8:00

Za parafian.

9:30

+ Stefania Osiniak.

11:00

+ Od Sióstr Serafitek z Domu
Generalnego w Krakowie za śp.
Tadeusza Mrozowicza.

12:15
16:00

+ Marek Pawlik (3).

18:00

Dziękujemy za ofiary na Tablice
smoleńskie i figury świętych
w Heluszu:

J. i M. Sikora, Z. i M. Ożyło (tablice smoleńskie); Z. i M. Ożyło
(figura św. M. Czartoryskiego).
Razem 300 zł.
W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:

Franciszka KOSYTA

