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(702) 7 lutego 2016

V NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Iz 6, 1-2a.3-8
Powołanie Proroka

7 lutego rozpoczynamy
49. Tydzień
Modlitw
o Trzeźwość
Narodu,
jak zwykle,
w ostatnią
niedzielę karnawału, aby
przypomnieć, że nie tylko
możliwa, ale w obecnej, tragicznej sytuacji, konieczna

jest zabawa bez kieliszka.
Że można być szczęśliwym
bez chemicznych przyjaciół,
bez odurzania się alkoholem
i innymi używkami.
Św Jan Paweł II przestrzegał młodzież w Poznaniu:
„Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to,
co jest prawdziwym dobrem.
Nie dajcie się zniewolić! Nie
dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami,

urokiem miraży, od których
później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni,
a może nawet ze złamanym
życiem”.
Nie lękajmy się być odważnymi świadkami abstynencji,
nie lękajmy się promować
trzeźwości w naszym najbliższym otoczeniu, ale nie
lękajmy się także wymagać
od innych, by trzeźwość
szanowali i chronili.

10 lutego

Środa Popielcowa - początek Wielkiego Postu
Środa Popielcowa - dzień, który
rozpoczyna w Kościele katolickim
okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ten dzień
ma pobudzić katolików do podjęcia
zdecydowanej drogi osobistej odnowy
i nawrócenia.
Wielki Post zakończy się w Wielki
Czwartek 24 marca, kiedy to katolicy
rozpoczną obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Niedziela Wielkanocna
przypada w tym roku 27 marca.

Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

EWANGELIA: Łk 5,1-11

Zostawili wszystko i poszli za
Jezusem

...Gdy przestał mówić, rzekł do
Szymona: „Wypłyń na głębię
i zarzućcie sieci na połów”.
A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz
na Twoje słowo zarzucę sieci”.
Skoro to uczynili, zagarnęli tak
wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich
zaczynały się rwać...
...„Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”...
Superliga Tenisa Stołowego

10 II g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- KST ENERGA-MANEKIN Toruń

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
12 II godz. 19.00
Osiedle Słoneczne i Tysiąclecia
prowadzą
Kręgi i młodzież

Światowy Dzień Chorego

w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

Rozmyślanie na Dzień Chorego (Matki Bożej z Lourdes)
jak przed laty, przychodzicie do Boga. Przychodzicie
z pomocą waszych domowników, aby umocnić się na
drodze swojego życia, aby
zaczerpnąć Bożej miłości
i Jego pocieszenia. Jezus przez
Kościół, będący Jego narzędziem, wybrał 11 lutego na
dzień poświęcony szczegól-

II CZYTANIE: 1 Kor 15,1-11

Mecz

11 lutego

„Bo byłem chory, a przyszliście do mnie”. Doskonale
znamy te słowa z Nowego
Testamentu. Dopominają się
one troski o chorych, o tych,
którzy źle się mają. Dzisiaj to
właśnie wy, którzy cierpicie
z powodu rozmaitych chorób, nieraz ciężkich, nie tak
dobrej sprawności fizycznej

REFREN PSALMU: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

nej pamięci chorym. Jednak
11. III. g. 19.00
tu nie chodzi tylko o pamięć,
Miejska Droga Krzyżowa
bo ta dopomina się uczynku,
dobrego słowa i otwartego od Cerkwi Greckokatolickiej
do k. Miłosierdzia Bożego
serca. Dlatego Kościół daje
wam to, co ma najcenniejsze
- sakrament namaszczenia
9 III - 13 III
chorych.
Rekolekcje parafialne
dokończenie na str. 2

ks. Józef Niżnik
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Chrystus Królem

Rozmyślanie na Dzień współsiostry, przyglądając
się Bernadetcie, nieustannie
Chorego
powtarzają: „To nie miejsce
dokończenie ze str. 1
na modlitwę”. Jednak przy11 lutego jest szczególnym szła święta doskonale wie,
dniem, ponieważ dziś wspo- co przynosi ulgę w cierpieminamy kolejną rocznicę niu. Nie wypuszcza różańca
objawień, jakie miały miej- z rąk. Kiedy patrzymy na
sce w roku 1858 we francu- tę scenę filmu, widzimy,
skiej miejscowości Lourdes. że to nie Bernadetta trzyTo tam Maryja objawiła się mała święte paciorki, ale
małej, ubogiej i skromnej to różaniec podtrzymywał
dziewczynce Bernadetcie ją w walce z cierpieniem,
Soubirous. Maryja wybrała w walce o pokój serca.
ją, aby na nowo przypomniała
światu niewysłowioną miłość Każdy z was w zaciszu sweBoga do człowieka. Dlaczego go pokoju modli się do Maryi
to właśnie ją spotkał zaszczyt Niepokalanie Poczętej, aby
rozmowy z Maryją? Dlacze- uśmierzyła ból, aby dała siłę
go ta dziewczynka, która do jego przeżywania, aby
nie umiała pisać ani czytać, przyniosła pokój serca. Dzię-

poczuciem nadziei, że w tę
misyjną drogę wyruszamy
z Matką Bożą i orszakiem
świętych.
Znów możemy postawić
pytanie: „Ale dlaczego?”.
Niech podpowiedzią będzie
ponownie scena z filmu
Bernadetta. Cud w Lourdes.
Kiedy Bernadetta nie rozumiała swojego posłannictwa, kiedy też stawiała sobie to wewnętrzne pytanie:
„Dlaczego?”, spotkała się ze
swoją kuzynką, która na jej

zapytanie odpowiedziała:
„Jesteś posłanniczką Maryi,
chociaż nie prosiłaś o tę łaskę”. To, co słabe w oczach
świata, jest wielkie w oczach
Boga - mówi Pismo Święte.
Jak przed ponad stu laty wielką osobą w Bożych oczach
była Bernadetta, tak dziś ty,
siostro i bracie, jesteś wielki
w oczach Bożych. Jesteście
misjonarzami Kościoła wypraszającymi wiele łask dla
grzeszników. Jesteście Bogu
potrzebni w walce ze złem
tego świata.

Środa Popielcowa
Wspieramy budowę hospicjum

HOSPICJUM

BEZDOMNI

została wybrana przez Boga?
Dlaczego? To ludzkie pytanie: Dlaczego? Dlaczego?
Zawsze tak pytamy, gdy
nie rozumiemy pewnych
wydarzeń, a tym bardziej
to słowo ciśnie się na usta,
kiedy zaczynamy się zmagać
z chorobą i cierpieniem. Dziś
to również wasze pytanie.
Podpowiedzią i pomocą dla
nas, by na nie odpowiedzieć,
jest życie św. Bernadetty,
które przepięknie zostało
ukazane w filmie o niej
samej pod tytułem Bernadetta. Cud z Lourdes, który
teraz obecnie jest wyświetlany w polskich kinach. Już
w pierwszej scenie ukazana
jest Bernadetta, która, leżąc
w zakonnym łóżku, zmaga się z chorobą. Swoje
cierpienie przeżywa razem
z Maryją, modląc się na różańcu. Na jej twarzy widoczny jest grymas cierpienia,
ale jednocześnie uśmiech
wypływający z poczucia, że
Matka Boża jest przy niej. Jej

ki tej modlitwie i intencji
ofiarowania swojego cierpienia za grzeszników wypełniacie orędzie Matki Bożej,
która prosiła: „Módl się
i pokutuj za grzeszników”.
Kiedy z wiarą bierzecie do
rąk te święte paciorki, miejcie poczucie, że to różaniec
daję wam siłę do przeżycia
kolejnego dnia, do wypowiedzenia kolejnego zdania, do
uśmiechu i życzliwego słowa wobec domowników.
Moi drodzy, jesteście misjonarzami cierpienia nie przez
to, że o cierpieniu mówicie,
ale dlatego, że to cierpienie, zmaganie i chorobę
ofiarowujecie za Kościół,
papieża i za potrzebujących
tego rodzaju wstawiennictwa. Waszym lądem misyjnym często jest dom, pokój
i łóżko. Dziś wspólnie chcemy się umocnić na kolejne
dni, może nawet i cięższe
od dotychczasowych. Wyjdziemy z kościoła z mocnym

KAPLICA

Przeżywamy Rok Miłosierdzia ogłoszony przez Ojca
Świętego Franciszka. Ten
Nadzwyczajny Rok Święty
- zdaniem Papieża- jest po
to. aby w codzienności żyć
miłosierdziem, które od zawsze Ojciec Niebieski nam
ofiaruje.
U progu Wielkiego Postu, w Środę Popielcową
usłyszymy wezwanie do
autentycznego i szczerego
pojednania z Panem Bogiem i ożywienia czynnej
miłości bliźniego. Wyrazem
tego niech będzie m. in. jałmużna - nieco zapomniana
w naszych czasach. Podejmijmy ją osobiście w naszych rodzinach, składając
ofiarę na tacę już w Środę
Popielcową z przeznaczeniem na rozbudowywany
Dom Ulgi w Cierpieniu
Świętego Jana Pawła II
w Jarosławiu z przygotowywanym tam miejscem na
Hospicjum dla nieuleczalnie
chorych.
Rozbudowa Domu Ulgi
w Cierpieniu rozpoczęta
w 2015 roku, jako wotum

dziękczynne za kanonizację Jana Pawła II, dzięki
Bożej pomocy i ofiarności
wielu ludzi, a także Waszym ofiarom złożonym
w ubiegłym roku - w Środę Popielcową - została
uwieńczona wzniesieniem
budynku i nakryciem blachą. Obecnie wykonywane
są tynki wewnętrzne i inne
prace przez bezdomnych.
Czekają jednak nas kosztowne prace instalacyjne,
(sanitarno-grzewcze) i inne
wykończeniowe.
Podejmujemy starania
o fundusze na pokrycie
tych kosztów w różnych
instytucjach, i u indywidualnych ofiarodawców,
a także zwracamy się z gorącą prośbą do Was o dar serca
na to tak potrzebne dzieło
miłosierdzia na ziemi jarosławskiej i przeworskiej
w najbliższą Środę Popielcową. Pragnieniem naszym jest
ukończenie tegoż Domu na
zakończenie Roku Miłosierdzia i otwarcie Hospicjum
w najbliższym roku.

Chrystus Królem

Niedziela 31 stycznia 2016

Kolędnicy z Przemyśla

Msza św. w intencji Ojczyzny

Opłatek PiS

w KCK

Tenis stołowy
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław
- ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz 3 : 1
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Bartosz Such - 1.

Goście Honorowi

II Grand Prix Polski Żaków
W dniach 29-31 stycznia
w Radomiu odbył sie II Grand
Prix Polski Żaków w tenisie
stołowym, w których wzieło udział czterech młodych
zawodników jarosławskiego
Kolpinga. Ogromny sukces powtórzyła Anna Brzyska, która
zajęła drugie miejsce w Polsce.
W finale, do którego dotarła
tracąc jedynie jednego seta,
po bardzo zaciętym i wyrów-

nanym meczu musiała uznać
wyższość Zuzanny Wielgos
z Kąkolówki. Dobrą i waleczną postawą mogą poszczycić
się również Dawid Jadam oraz
Dawid Szczygieł, zajmując
odpowiednio 21 i 25 miejsce.
W zawodach uczestniczył
również Szymon Brud, który
nie przebrnął piątkowych eliminacji.

Podziękowanie
za pomoc przy rozbieraniu szopki i choinek: Rafal Hudycz,
Damian Mątkowski, Grzegorz Cieślak, Artur Kawulka, Jadwiga
Miller (Kręgi); Jakub Pacuła, Bartłomiej Krajnik, Jakub Rogała
(ministranci); Jakub Nietrzeba, Hubert Gliwa, Paweł Januszkiewicz, Natalia Matyka, Maciej Hejsak, Weronika Kunat, Dominika
Szczotka, Eliza Łabuz, Andżelika Kiwacka (Oaza).
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 7 II 16 GRUPA II
Niedziela 14 II 16 GRUPA I
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

30.01.2016 r. os. Kombatantów
bl. 12 m. 1-14. Sprzątali i ofiara:
Dominiak, Rzepa, Idzik, Rzepa,
Gilarska, Bednarz, . Razem – 80
zł na środki czystości i kwiaty.
01.02.2016 r. os. Kombatantów
bl. 12 m. 15-28. Sprzątali i ofiara: Krępa, Panasiuk, Szczygieł.
Ofiara: Mielniczek-Ziemska.
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
05.02.94 – Grzegorz i Iwona F.
05.02.05 – Jarosław i Paulina M.
06.02.99 – Marek i Izabela G.
08.02.86 – Piotr i Urszula T.
08.02.97 – Jacek i Sabina S.
08.02.03 – Piotr i Bernadetta W.
10.02.96 – Marek i Regina Z.
10.02.96 – Andrzej i Renata P.
10.02.01 – Zdzisław i Jadwiga K.
10.03.12 – Łukasz i Anna K.
13.02.88 – Ryszard i Zofia W.
13.02.88 – Antoni i Barbara D.

w rocznicę śmierci:
09.02.82 – Julia Kapitan
08.02.83 – Franciszek Siuśta
07.02.84 – Władysława Warsz
08.02.89 – Władysław Zgryźniak
10.02.90 – Józef Stalica
11.02.90 – Józef Ćwik
09.02.91 – Franciszek Nowak
08.02.92 – Antonina Żurawska
09.02.93 – Michał Uderkiewicz
13.02.95 – Józef Dec
08.02.99 – Michał Wiatr
09.02.00 – Anna Szpetnar
11.02.01 – Zofia Kaczorowska
12.02.01 – Krzysztofa Stanisławczyk
13.02.02 – Stanisław Baster
07.02.07 – Danuta Kuźma
10.02.07 – Jan Kumięga
11.02.08 – Władysław Niedzielski
12.02.08 – Stanisław Zabłocki
13.02.08 – Katarzyna Bednarek
11.02.10 – Franciszek Pawlak
13.02.10 – Helena Sawa
09.02.12 – Anna Kocioł
12.02.13 – Kazimierz Sieczka
13.02.13 – Tadeusz Rechtoń
11.02.14 – Ludwika Albrecht-Trela
11.02.14 – Paweł Brzeziński
12.02.14 – Mieczysław Kołcz
08.02.15 – Helena Zając
W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Grzegorz KUPCZAKIEWICZ
Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś wykład biblijny i koronka
do Bożego Miłosierdzia będzie
o godz. 17.00. Po nabożeństwie
zmiana tajemnic różańcowych,
na której spróbujemy uzupełnić
Róże Różańcowe. Bardzo prosimy
o obecność członków Róż, ale
przede wszystkim szefów Róż,
i osób, które zadeklarowały swoje
przystąpienie do Róż Różańcowych.
2. Dzisiejsza taca przeznaczona
jest na potrzeby diecezji. Natomiast za tydzień w drugą niedzielę
miesiąca będzie specjalna taca
na utrzymanie naszego kościoła. Można się dołączyć również
w innym czasie na tacę lub złożyć ofiarę przez osoby zbierające składki po domach. Chcemy
w tym roku podjąć kilka inwestycji: m.in. wykonać duży relikwiarz
na ścianę do kaplicy Miłosierdzia Bożego w którym zostaną
umieszczone cztery nowe małe
relikwiarze. Otrzymaliśmy je od
Abp Józefa Michalika; są to relikwie: św. Teresy, św. bpa Józefa
Sebastiana Pelczara, bł. Augusta
Czartoryskiego i bł. Bronisława Markiewicza. Chcemy także
podjąć niektóre prace remontowe
w naszym kościele takie jak: zainstalowanie drugich okien
w prezbiterium, ocieplenie jednej
ze ścian kościoła, która przemarza,
remont schodów itp. Wszystko na
miarę naszych możliwości.
3. W tym tygodniu przypada Środa
Popielcowa. Wraz z tym dniem
rozpoczyna się czterdziestodniowy
okres Wielkiego Postu, w którym
przez modlitwę, pokutne uczynki
i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Zachęcamy do podejmowania umartwień w duchu pobożności
i miłości bliźniego. Na Msze św.
z posypaniem głów popiołem
zapraszamy w środę o godz. 7.00,
9.00, 16.00 i 18.00. Zaleca się
pielęgnowanie zwyczaju zabierania dla nieobecnych chorych
poświęconego popiołu, jako znaku
łączności z całym Kościołem rozpoczynającym okres pokuty.
4. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post (ilościowy).
Wstrzymanie od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich,
którzy ukończyli 14 rok życia,
natomiast post (ilościowy), obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 18 rok życia. Rodzice winni
zatroszczyć się, aby również ci,
którzy z racji młodszego wieku nie
związani są jeszcze obowiązkiem
postu i wstrzemięźliwości, byli
wprowadzani w autentycznego
ducha pokuty. Składka mszalna ze
Środy Popielcowej przeznaczona
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jest na rozbudowę hospicjum
w Jarosławiu. dla nieuleczalnie
chorych.
5. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową,
a w niedzielę o godz. 17.00 na
Gorzkie Żale. Za odprawienie
Drogi Krzyżowej i udział w Gorzkich Żalach zyskuje się odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.
Droga Krzyżowa dla dzieci będzie
w czwartki o godz. 17.00, natomiast dla dorosłych w piątki dwukrotnie: o godz. 17.00
w kościele i o godz. 19.00 w terenie.
W najbliższy piątek (12 II) Droga
Krzyżowa terenowa rozpocznie się
o godz. 19.00 na Osiedlu Tysiąclecia i Słonecznym, a poprowadzi
ją młodzież. Bardzo zachęcamy
do pielęgnowania tej wyjątkowo
cennej tradycji udziału w drodze
krzyżowej osiedlowej.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
8 II 16 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 13 m. 1738 oraz 13 II 16 (sobota rano)
os. Kombatantów bl. 14 m. 1-15.
7. Chciałbym dziś ogłosić dwie
nowe inicjatywy duszpasterskie:
- pierwsza dotyczy specjalnego
indywidualnego błogosławieństwa
dzieci, które jeszcze nie przystąpiły
do I Komunii św. - będzie to w każdą
niedzielę od 14 lutego po Mszy św.
o godz. 11.00. Po błogosławieństwie ogólnym dla wszystkich, dodatkowo do stopnia komunijnego
będą podchodzić dzieci a księża
indywidualnie pobłogosławią. Na
tą Mszę św. zapraszamy wszystkie
małe dzieci z naszej parafii,
- druga inicjatywa dotyczy nawiedzenia obrazu Miłosierdzia Bożego, który zostanie poświęcony
w czasie rekolekcji parafialnych
i będzie wędrował po naszych
mieszkaniach od niedzieli 21
marca br. Każda rodzina lub osoba samotna będzie mogła przyjąć
Obraz Miłosierdzia Bożego na
całą dobę. Obraz będzie wydawany po Mszy św. wieczornej,
a przyjmowany następnego dnia
przed nabożeństwem. Może być
też odprawiona w intencji rodziny
w danym dniu Msza św., jeżeli
będzie zamówiona odpowiednio
wcześniej. Zapisy mogą odbywać się od dzisiaj w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej. Mieszkańcy bloków mogą przed zgłoszeniem zapisu umówić się, aby obraz
wędrował od mieszkania do mieszkania bez odnoszenia do kościoła.
W takiej sytuacji należy zarejestrować całą listę. Mamy nadzieję, że
cudowny obraz odwiedzi w naszej
parafii każdą katolicką rodzinę
i przyczyni się do pogłębiania jedności i wiary w rodzinach.

8:00
9:30

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

+ Wojciech Nietrzeba (7).
+ Jan Kowalik w 3 roczn.
śmierci.
+ Tadeusz Panasiuk od sąsiadów os. Kombatantów
bl. 12.
Za parafian.
++ Maria Niemiec, Jan.
Za misje, misjonarzy i Opiekuna Koła Misyjnego.
Poniedziałek 8 II

1) Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. i opiekę MB
dla małżonków Katarzyny
7:00 i Szymona.
2) O zdrowie i Boże błogosł. dla Mateusza i jego
Rodziny.
1) + Wojciech Nietrzeba
(8).
18:00 2) Dziękczynna z prośbą
o dalsze Boże błogosł. w 36
roczn. urodzin Anny.
Wtorek 9 II
7:00

1) + Wojciech Nietrzeba
(9).
2) Dziękczynna z prośbą
18:00
o dalsze Boże błogosł. i opiekę
MB dla członkiń i ich Rodzin
z Róży św. Elżbiety.
Środa 10 II
7:00

++ Zofia i Bolesław Durscy.
++ Tadeusz, Józef, Stani16:00
sław, Jan, Emilia.
18:00 + Wojciech Nietrzeba (10).
9:00

Czwartek 11 II
7:00

1) ++ Zbigniew, Katarzyna,
Julian.
18:00
2) + Wojciech Nietrzeba
(11).
Piątek 12 II
7:00

1) + Wojciech Nietrzeba
(12).
18:00 2) ++ Kazimierz w 3 roczn.
śmierci, Piotr, Barbara, Antoni.
Sobota 13 II

+ Jerzy w 6 roczn. śmierci.
18:00 + Wojciech Nietrzeba (13).
7:00

Niedziela 14 II
8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

+ Mieczysław Kołcz w 2
roczn. śmierci.
++ Katarzyna, Maria, Franciszek.
++ Katarzyna i Walenty.
Za parafian.
++ Stanisław Baster w 14.
roczn. śmierci, Zofia, Stanisław i Janina.
+ Wojciech Nietrzeba (14).
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