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(553) 29 stycznia 2012

2 lutego

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Święto Ofiarowania Pańskiego
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
jerozolimskiej opisuje Ewangelista Łukasz. Ósmego dnia nowo
narodzone Dziecko otrzymało
imię zapowiedziane przed Jego
narodzeniem. Według Księgi Kapłańskiej (12,1-8) każda kobieta
w 40 dni po urodzeniu chłopca
powinna była przyjść do świątyni
i poddać się obrzędowi oczyszczenia. Składała przy tym na ofiarę
całopalną baranka, a na ofiarę przebłagalną gołąbka lub synogarlicę.
Ubodzy składali w ofierze parę
gołębi lub synogarlic. Wówczas to
kapłan udzielał błogosławieństwa
i oczyszczał matkę, skrapiając ją
krwią ofiarnych zwierząt.
Tak też i było z Maryją. W czterdziestym dniu życia Jezusa przyniosła Go do świątyni, by wypełnić
Prawo Starego Testamentu. Obok
Jezusa i Jego Matki w obrzędzie
ofiarowania udział wziął także starzec Symeon. Ewangelista Łukasz
określa go trzema znaczeniami:
człowieka sprawiedliwego, pobożnego i wyczekującego pociechy
Izraela ( por. Łk 2, 25). Otrzymał
on od Boga obietnicę, że nie umrze
wcześniej, aż własnymi oczami nie
ujrzy Zbawiciela. Czekał przez
wiele lat z tęsknotą, miłością i wiarą. Zestarzał się i pochylił ku ziemi,
ale wiara i miłość tak uwrażliwiły
jego duszę, że gdy biedni i nie
znani mu Rodzice wnosili Dziecię
- ze szczególnym tchnieniem łaski

dostrzegł w Nim Tego, którego
oczekiwał. Wziął Dziecię na ręce
i wzruszonym głosem dziękował
Bogu: „Teraz, o Władco, pozwól
odejść słudze Twemu w pokoju,
według Twojego słowa. Bo moje
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich
narodów: światło na oświecenie

pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2, 29). Tę modlitwę do
dziś odmawiają kapłani w porze
wieczornej, jako dziękczynienie
za przeżyty dzień.
W święto Ofiarowania przynosi się
do kościoła świece. Zapalamy je
i stoimy wobec Boga ze światłem
w rękach. Tak jak Maryja, która
przyniosła do świątyni swojego Syna, a Symeon nazwał Go

I CZYTANIE: Pwt 18,15-20
Bóg obiecuje zesłać proroka

światłością narodów. Ludowa
nazwa „Matki Bożej Gromnicznej”
wywodzi się ze zwyczaju poświęcenia w tym dniu świec zwanych
gromnicami. Dawniej gospodarz
po powrocie z kościoła błogosławił
zapaloną gromnicą swoje pole,
obejście i zwierzęta w stajni. Potem kopciem robił znak krzyża nad
drzwiami i oknami domu. Tradycyjnie gromnice przechowuje się
nad obrazami świętych. Z zapaloną
gromnicą wychodzi się naprzeciw
kapłanowi niosącemu Najświętszy
Sakrament do chorego. W chwili
śmierci daje się ją konającemu
do ręki. W czasie burzy stawia
się ją w oknie lub przed obrazem
Najświętszej Maryi Panny, a gdy
w pobliżu wybucha pożar, wynosi się ją przed dom, modląc się
o oddalenie niebezpieczeństwa.
Czym jest to święto dla nas?
Przede wszystkim mamy sobie
uprzytomnić, że każdy z nas jako
chrześcijanin winien być światłością dla świata. To znaczy życiem
ukazywać Chrystusa, utożsamić
nasze myślenie z Ewangelią Jezusa, gdyż założone przez Niego
„chrześcijaństwo nie jest czystą
nauką, ani teorią” na temat tego, co
było i co będzie z duszą człowieka,
ale jest świadectwem rzeczywistego wydarzenia, mającego wpływ
na całe życie człowieka” (L. Wittgenstein).

Zbieramy podpisy w obronie Telewizji

REFREN PSALMU: Naucz mnie
chodzić Twoimi ścieżkami.
II CZYTANIE: 1 Kor 7,32-35
Małżeństwo i celibat

EWANGELIA: Mk 1,21-28

Jezus naucza jako mający władzę

W mieście Kafarnaum Jezus
w szabat wszedł do synagogi
i nauczał. Zdumiewali się Jego
nauką; uczył ich bowiem jak
ten, który ma władzę, a nie jak
uczeni w Piśmie. Był właśnie
w synagodze człowiek opętany
przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz
od nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem,
kto jesteś: Święty Boży”. Lecz
Jezus rozkazał mu surowo:
„Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go
targać i z głośnym krzykiem
wyszedł z niego. A wszyscy się
zdumieli, tak że jeden drugiego
pytał: „Co to jest? Nowa jakaś
nauka z mocą. Nawet duchom
nieczystym rozkazuje i są mu
posłuszne”. I wnet rozeszła się
wieść o Nim wszędzie po całej
okolicznej krainie galilejskiej.
Kalendarz wydarzeń

15 II g. 18.30
Spotkanie z himalaistą
i film w KCK

Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: TV Trwam bez koncesji na nadawanie
na cyfrowym multipleksie
Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie przyznania
Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski stanowczo apeluje o zmianę stanowiska KRRiT w trwającym
procesie koncesyjnym i przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.
Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa, tym bardziej że większość mieszkańców naszego kraju to katolicy, którzy powinni mieć
zapewniony swobodny dostęp do programów Telewizji Trwam w systemie naziemnej telewizji cyfrowej.
Oczekują tego również liczni odbiorcy, w tym wielu chorych i samotnych. Ufamy, że Telewizja Trwam
- nadająca od ponad ośmiu lat i wykazująca stabilność finansową - zostanie włączona do systemu telewizji
cyfrowej w Polsce.
Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski Warszawa, 16 stycznia 2012 r.

18 II g. 19.00
Zabawa bezalkoholowa
Zapisy w kiosku

30 I - 10 II
Propozycje na ferie
w KCK



Chrystus Królem

Życie konsekrowane
w Kościele naszym domu

XVII Ogólnopolski Festiwal
Kolęd i Pastorałek

List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Kon22 stycznia br. koncert galowy w Miejskim
Ośrodku Kultury zakończył XVII Ogólnopolski
sekrowanego – 2 lutego 2012 r. /fragmenty/
Wspierajmy życie konsekro- ono zarówno w atmosferze domu
rodzinnego, jak i w domu, którym
wane
jest Kościół. Kształtuje się więc
Drodzy Bracia i Siostry, piszemy dzięki przykładowi tych, którzy
do Was w ten szczególny dzień ten Kościół tworzą i dojrzewa
również dlatego, że życie konse- dzięki gorącej modlitwie tych,
krowane i troska o jego rozwój którzy nie mogąc podejmować
są sprawą całego Kościoła. Je- wielkich działań apostolskich,
śli chcemy, by kolejne kobiety otulają Kościół ciepłym płaszi kolejni mężczyźni wielkodusz- czem modlitwy i serdeczności...
nie i całkowicie powierzali się
Panu Bogu i tylko w Nim skła- ...Życie konsekrowane nie jest dla
dali całą swoją ufność, to – jako osób idealnych i bezgrzesznych,
chrześcijanie – nie możemy ani ale też nie jest dla samolubnych
ich samych, ani ich powołania pięknoduchów i skoncentrozostawić bez modlitewnego, du- wanych na sobie egoistów. Żychowego i materialnego wsparcia. cie konsekrowane jest dla ludzi
kruchych, ale odważnych, czyli
takich, którzy świadomi własnej
niedojrzałości, chcą się dojrzałości uczyć, odważnie dając siebie
Panu Bogu i innym. Kościół,
który jest naszym domem budują
ci, którzy są twórczy w swoim
powołaniu, są w stanie zapomnieć
o sobie, są zdolni poświęcić swe
Hasło obecnego roku duszpa- życie i z radością ofiarować je
sterskiego przypomina nam, że innym. Motywem odpowiedzi na
Kościół jest naszym wspólnym Boże wezwanie nie jest poczucie
domem. Wiemy, że nie ma domu obowiązku, poczucie niegodbez współodpowiedzialności, bez ności czy winy, ale pragnienie,
wzajemnego wsparcia i pomocy które rozpala serca powołanych.
wszystkich członków rodziny. Być powołanym do życia konJak każde powołanie, również sekrowanego, to znaczy mieć
powołanie do życia całkowicie serce rozpalone ogniem darmowej
poświęconego Bogu w zakonach i niezasłużonej Bożej miłości.
i zgromadzeniach, w instytutach
świeckich czy w indywidualnych Drodzy Bracia i Siostry, jeśli
formach życia konsekrowanego, serce kogoś z Was goreje, niech
wyrasta głównie z atmosfery tego ognia nie tłumi, ale niech
domowego ciepła i rodzinne- z żarem w sercu naśladuje Chrygo wsparcia. Nikt nikogo nie stusa w Jego całkowitym oddaniu
może wyręczyć w przeżywaniu się Bogu oraz pokornej i ofiarnej
własnego powołania, ale po- miłości wobec ludzi, niech ufnie
moc i dobry przykład innych są wkroczy na drogę życia konsew tym względzie nieocenione. Nie krowanego...
inaczej jest też z powołaniem do Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego
życia konsekrowanego. Wyrasta

Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorami byli
Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe,
Miejski Ośrodek Kultury i Parafia Chrystusa
Króla.
Wystąpiło 23 solistów i 11 zespołów. Jury w składzie: dr Olga
Popowicz, ks. dr Tadeusz Bratkowski i p. Jadwiga Nowosiad
biorąc pod uwagę dobór repertuaru, aranżacje, interpretacje oraz ogólny wyraz artystyczny postanowiło przyznać następujące nagrody:
W kategorii solistów:
dwa równorzędne I miejsca - Justyna Wota z Jankowic, Magdalena Pamuła z Przemyśla;
II miejsce – Daniel Lipiec z Jarosławia;
trzy równorzędne III miejsca – Katarzyna Motyka z Przeworska, Dagmara Moskwa z Cząstkowic, Aleksandra Lechocińska
z Przemyśla.
Wyróżnienia otrzymali: Monika Damaszko z Przemyśla, Krzysztof Iwaneczko z Przemyśla, Monika Słaby z Nowego Sącza.
W kategorii zespołów:
I miejsce – duet Milena Pelc, Anna Wiącek z Rzeszowa;
II miejsce - Soliści i grupa artystyczna z Rzeszowa;
III miejsce - Zespół śpiewaczy „JARZĘBINA” z Kocudzy.
Wyróżnienia otrzymali: Zespół NSF z Przemyśla, duet Aleksandra Mucha i Dominik Janiszewski z Nowego Sącza, Zespół
VOX ANGELI z Rzeszowa, Niżańska Kapela Ludowa z Niska,
Zespół LO z Brzozowa.
Nagrodę publiczności wyśpiewał Zespół VERITAS z Nowosielec.

Ks. Prałat Andrzej Surowiec wręcza nagrodę Magdalenie Pamule z Przemyśla,
która zajęła I miejsce w kategorii solistek.

Opłatek niepełnosprawnych ruchowo
24 stycznia 2012

Chrystus Królem

Św. Andrzej Bobola w glinie



Ferie w świetlicy „U Kolpinga”
w godz. 10.00-13.00 - KCK
Uczestnicy obowiązkowo przynoszą obuwie zamienne - wejście przez
świetlicę.
30 I poniedziałek
10.00-11.00 - Bilard, tenis stołowy (sala główna KCK)
11.00-13.00 - Kanapki karnawałowe - zajęcia kulinarne (sala
główna KCK) Dzieci mogą przynieść dodatki
31 I wtorek
10.00-12.00 - Robimy kotyliony na bal (pracownia plastyczna
- podziemia)
10.00-13.00 - Bilard, tenis stołowy (sala główna KCK)
1 II środa
10.00-13.00 - Zabawa - z kotylionami (sala główna KCK)
2-3 II (czwartek-piątek) - Świetlica nieczynna
6 II poniedziałek
10.00-11.00 - Bilard, tenis stołowy (sala główna KCK)
11.00-13.00 - Kanapkowe niespodzianki - zajęcia kulinarne
(sala główna KCK)
7 II wtorek
10.00-11.00 - Bilard, tenis stołowy (sala główna KCK)

W pracowni artysty rzeźbiarza Klaudiusza Nowaka powstaje ostatnia
już figura na „Drogę Krzyżową ze świętymi” w Heluszu. Figura jest już
wykonana w glinie i trwają przygotowania do odlewu w żywicy. Za dwa
tygodnie figura św. Andrzeja Boboli powinna stanąć w Heluszu.

Msza św. dziękczynna z okazji
15-lecia Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga w Jarosławiu

11.00-13.00 - Robimy maski karnawałowe (sala główna
KCK)
8 II środa
10.00-13.00 - Bal maskowy (sala główna KCK)
9 II czwartek
10.00-13.00 - Projekcja ciekawych filmów (sala główna
KCK)
10 II piątek
10.00-11.00 - Bilard, tenis stołowy (sala główna KCK)
11.00-13.00 - Zabawy i konkursy (sala główna KCK)

Każdy może pomóc !
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku.
Dzięki nim mogliśmy rozpocząć remonty w Heluszu. Jednak całkowity koszt inwestycji w Heluszu okazał się dużo większy i dlatego jeszcze przez dwa lata będziemy
spłacać finansowe należności (ponad 100 tys. zł.). Każda ofiara jest dla nas bezcenna.
Prosimy więc o dalszą pomoc.

Mszy św. jubileuszowej prze- bolem było 15 róż złożonych
wodniczył ks. Prezes Andrzej w darach ofiarnych przez dzieci
Surowiec. Bardzo pięknym sym- ze świetlicy.

1%

Do PIT wpisujemy:
-„Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Jarosławiu”

z podatku na rzecz organizacji - numer KRS –
0000033774
pożytku publicznego



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 29 I 12 GRUPA I

godz. 8:00 - B. Czerp, 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 5 II 12 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

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

za sprzątanie kościoła:

21.01.2012 r. os. Kombatantów
bl. 5 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Nikt nie przyszedł. Ofiara: Mazur,
Stalica. Razem – 30 zł na środki
czystości i kwiaty.
23.01.2012 r. os. Kombatantów
bl. 5 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Kozioł, Mikuła, Jarema, Kamińska, Szafrańska. Razem – 45 zł na
środki czystości i kwiaty.
Dziękujemy za ofiary na relikwiarz
JP II:

Róża św. Agnieszki - 100 zł.
Zapowiedzi przedślubne
Łukasz KISIEL
s. Wacława i Jadwigi
zam. Jarosław, ul. Słowackiego
Anna Maria DARKOWSKA
c. Wiesława i Haliny
zam. Jarosław, os. Słoneczne

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 17.00.
2. W czwartek (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. W tym
dniu łączymy się modlitwą
z osobami powołanymi do życia
konsekrowanego i prosimy o nowe
powołania do szczególnej służby
Bożej.
3. W czwartek po Mszy św. wieczornej będziemy rozbierać choinki. O pomoc prosimy wszystkich
chętnych pod okiem doświadczonych osób z Kręgów Domowego
Kościoła.
4. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. W piątek rano
odwiedziny u chorych, po południu
spowiedź św. od godz. 16.00.
W sobotę na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek

oczekujących potomstwa.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 30
I 12 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 6 m. 16-25 oraz
4 II 12 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 7 m. 1-15.
6. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
7. Za tydzień taca przeznaczona
jest na potrzeby archidiecezji.
8. W kiosku można już odebrać
atrakcyjny film DVD z Orszaku
Trzech Króli w Jarosławiu.
9. Trwają zimowe ferie. Na ten
czas nasza świetlica przygotowała
ciekawy program zajęć, w którym
mogą uczestniczyć wszystkie
dzieci. Szczegóły znajdują się
w gazetce. Zapraszamy.
10. Dziś przed kościołem zbierane
są podpisy w obronie Telewizji
Trwam, która ewidentnie szykanowana nie dostała miejsca na tzw.
multipleksie. Do podpisu potrzebny jest pesel. Podpisy będą zbierane przez cały tydzień w zakrystii,
a zakończymy akcję w następną
niedzielę przed kościołem.

Niedziela 29 I
8:00

9:30

11:00
12:15
16:00

18:00

Za parafian.
+ Zofia Durska w 8 roczn.
śmierci o szczęśliwe życie
wieczne.
+ Lucyna w 14 roczn.
śmierci.
+ Janina Papak (18).
+ Lesław w 2 roczn. śmierci.
++ Za zmarłych z Rodzin
Róży św. Klary.
Poniedziałek 30 I

7:00

+ Janina Papak (19).

18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek 31 I

7:00
18:00

+ Janina Papak (20).

7:00

++ Janina w 5 roczn. śmierci i za innych zmarłych
z Rodziny.

18:00

+ Janina Papak (21).

7:00

+ Janina Papak (22).

Środa 1 II

Czwartek 2 II

9:00
16:00

18:00

+ Ignacy w 15 roczn.
śmierci.
+ Zbigniew Mazur w 2
roczn. śmierci.
Piątek 3 II

7:00

++ Maria, Julia, Marianna.

W niedzielę 22 stycznia na Mszy św. o godz. 11.00 wystąpił zespół wokalny „Jarzębina” z Kocudzy wyróżniony na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Jarosławiu.

18:00

+ Janina Papak (23).

Tenis stołowy

7:00

Aktualne wyniki
II Liga

Sobota 4 II

18:00

Niedziela 5 II

PKS KOLPING II - Bronowianka Kraków 9 : 1

Punkty: Flaumenhaft - 2,5, Zieliński - 2,5, Żołyniak - 2,5, Oziębło - 1,5.

V Liga

PKS KOLPING IV - GLKS Jawor 10 : 4

8:00

Punkty: Mroczka - 3,5, Woźny - 3,5, M. Rejterowski - 3.

29. I. g. 17.00 Jarosławskie Opactwo

9:30

Koncert kolęd „Nad Betlejem w ciemną noc...”

11:00

Chór Kameralny i Kwartet Smyczkowy z Przemyśla
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
29.01.83 – Henryk i Alicja J.
31.01.98 – Jacek i Wioletta H.

w rocznicę śmierci:
31.01.82 – Irena Chrapek
30.01.83 – Katarzyna Sobień
30.01.04 – Julian Polucha
31.01.04 – Edward Tyszczuk
29.01.05 – Bogusław Szarek

12:15

29.01.05 – Stanisław Kwoka
30.01.05 – Weronika Kmieć
29.01.09 – Leon Urban
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

+ Janina Papak (24).

16:00

18:00

1) Za parafian.
2) O błogosł. Boże w roczn.
ślubu Tadeusza i Marii.
+ Agnieszka Kogut w 18
roczn. śmierci.
+ Janina Papak (25).
Dziękczynna w 40 roczn.
sakramentu małżeństwa
Albiny i Mariana z prośbą
o Boże błogosł. i opiekę.
W 36 roczn. ślubu Marii
i Ryszarda Mach oraz dla
Julii Bilik w 7 roczn. urodzin
o zdrowie i błogosł. Boże.
++ Wiktor w 18 roczn.
śmierci, Helena.

