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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Środa Popielcowa - początek Wielkiego Postu
Środa Popielcowa – dzień,
który rozpoczyna w Kościele
katolickim okres Wielkiego
Postu czyli czterdziestodniowej pokuty – przypada
w tym roku 1 marca. Ten
dzień ma pobudzić katolików
do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy
i nawrócenia.
Okresy i dni pokuty są
w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej,
pielgrzymek o charakterze
pokutnym, dobrowolnych
wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in.

poprzez inicjowanie dzieł
charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i „Chwała na
wysokości Bogu”, a kolo-

rem szat liturgicznych staje
się fiolet. Istotą pozostaje
przygotowanie wspólnoty
wiernych do największego
święta chrześcijan, jakim jest
Wielkanoc.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do
świąt Zmartwychwstania
trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie
przygotowania zabierały cały
tydzień, aż wreszcie ok. V w.
czas ten wydłużył się. Po raz
pierwszy o poście trwającym
czterdzieści dni wspomina
św. Atanazy z Aleksandrii
w liście pasterskim z okazji
Wielkanocy z 334 r.
Obrzędowi posypania głów
popiołem towarzyszą słowa:
„Pamiętaj, że jesteś prochem
i w proch się obrócisz” albo
„Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”.

Droga Krzyżowa ulicami miasta Jarosławia

3. III. g. 19.30

Prowadzi
bp Stanisław
Jamrozek

Wyjście z placu przed kościołem NMP Królowej Polski, ulicą 3 Maja, Grodzką, Rynek - zakończenie na placu
przed Kolegiatą.
Prowadzą: Parafia NMP Królowej Polski, Parafia Chrystusa Króla, Straż Pożarna, Siostry zakonne, Starostwo Powiatowe,
Służba Zdrowia, Parafia Miłosierdzia Bożego, Policja, Wojsko, Burmistrz Miasta Jarosławia, PWSTE - studenci, Parafia
O. Dominikanów, Parafia O. Franciszkanów, Kolegiata.

I CZYTANIE: Iz 49,14-15

Bóg nie opuszcza swojego ludu

REFREN PSALMU: Jedynie
w Bogu spokój znajdzie dusza.
II CZYTANIE: 1 Kor 4,1-5

Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

EWANGELIA: Mt 6,24-34

Ufność w Opatrzność Bożą

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Nikt nie może dwom
panom służyć. Bo albo jednego
będzie nienawidził, a drugiego
będzie miłował; albo z jednym
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu
i Mamonie. Dlatego powiadam
wam: Nie troszczcie się zbytnio
o swoje życie, o to, co macie
jeść i pić; ani o swoje ciało,
czym się macie przyodziać.
Czyż życie nie znaczy więcej
niż pokarm, a ciało więcej niż
odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani
żną i nie zbierają do spichrzów,
a Ojciec wasz niebieski je żywi.
Czyż wy nie jesteście ważniejsi
niż one? Kto z was przy całej
swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku
swego życia? A o odzienie
czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na
polu, jak rosną: nie pracują
ani przędą. A powiadam wam:
nawet Salomon w całym swoim
przepychu nie był tak ubrany
jak jedna z nich. Jeśli więc ziele
na polu, które dziś jest, a jutro
do pieca będzie wrzucone, Bóg
tak przyodziewa, to czyż nie
o wiele pewniej was, małej
wiary? Nie troszczcie się więc
zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić?
czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie
zabiegają. Przecież Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie
się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to
wszystko będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio
o jutro, bo jutrzejszy dzień sam
o siebie troszczyć się będzie.
Dosyć ma dzień swojej biedy”.
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Chrystus Królem

Czyn miłosierdzia w Środę Popielcową

26 lutego - 4 marca

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
grzechy pijaństwa”. W kolejnych dniach modlitwa
będzie odmawiana za cnotę
trzeźwości i przykład życia
w abstynencji wszystkich
Polaków, w tym rodzin,
wychowawców, sprawujących władzę, kapłanów,
osób życia konsekrowanego, przedstawicieli ruchów
trzeźwościowych oraz dzieci i młodzieży.

Dom Ulgi w Cierpieniu - Hospicjum im. św. Jana Pawła II

Drogi Księże Proboszczu! Dzięki modlitwie i ofiarom
wielu ludzi dobrej woli
Zbliża się okres Wielkie- została ukończona budogo Postu, w którym jak wa, a obecnie wyposażamy
pisze Papież Franciszek w odpowiedni sprzęt mew Orędziu Wielkopostnym, dyczny z przeznaczeniem
chrześcijanie wezwani są do na Hospicjum, które bęnawrócenia, aby wzrastali dzie służyło ludziom chorym na nowotwory. Jest już
w przyjaźni z Bogiem.
w trakcie rejestracji w odpoOjciec św. Franciszek na- wiednich Urzędach. Będzie
wiązując do przypowieści ono funkcjonowało obok
o bogaczu i Łazarzu wskazał Zakładu Opieki Lecznina postać bogacza, który czej, w którym znajdują się
pogrążony w egoizmie nie ludzie nieuleczalnie chorzy
widział głodnego biedaka. i schroniska dla osób będących w trudnych życiowych
Łazarz, to człowiek ubogi, sytuacjach.
jest w stanie rozpaczliwym
i nie ma siły, żeby się pod- Bardzo proszę i w tym roku
nieść. Imię Łazarz - oznacza o zachętę wiernych do modlitwy i ofiary pieniężnej
„Bóg pomaga”.
w Środę Popielcową, na
Zatem to człowiek niewi- to nasze wspólne Dzieło,
doczny dla bogacza, odrzu- które ma służyć najbarcony przez ludzi, ale bliski dziej potrzebującym na ciele
Bogu, chciany, kochany i na duszy - współczesnym
i zapamiętany przez Boga. Łazarzom.
Wielki Post otwiera nasze
serca na człowieka potrze- Z wielką wdzięcznością
ks. Franciszek Rząsa
bującego, skłania nas do
rozpoznania w nim oblicza
Chrystusa. Druga osoba
staje się dla nas darem.
W takim przeżywaniu tego
czasu pomaga: post, modlitwa i jałmużna. I właśnie
o nią proszę Wiernych z Ziemi Jarosławskiej, z przeznaczeniem na Dzieło - Dom
Ulgi w Cierpieniu św. Jana
Można przekazać ofiarą
Pawła II.
bezpośrednio do Domu
Już w poprzednich latach Ulgi w Cierpieniu św. Jana
tak wielki wkład w jego Pawła II przy ul. Sanobudowę i rozbudowę mia- wej 11 lub na nasze konto:
ły wspólnoty parafialne BS 11 9096 0004 2001 0013
z Archiprezbiteratu Jaro- 6611 0001
sławskiego.

5 0 . Ty d z i e ń M o d l i t w
o Trzeźwość Narodu rozpocznie się w niedzielę
26 lutego. Zapraszamy do
uczestniczenia w tygodniowej inicjatywie, która będzie „szczególnym czasem modlitwy o trzeźwość
w naszych rodzinach
i wynagradzania Bogu za

Patronami kolejnych dni
w Ty g o d n i u M o d l i t w
o Trzeźwość Narodu będą
święci i błogosławieni
czczeni m.in. właśnie ze
względu na swoją postawę trzeźwościową, jak
bł. Bronisław Markiewicz,
św. Maksymilian Kolbe,
św. Stanisław Papczyński,
czy bł. Karolina Kózkówna.

„Pola Nadziei” w Jarosławiu

Z inicjatywy ks. prałata
Andrzeja Surowca 22 lutego
w Ratuszu odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie
dyrektorów i nauczycieli
wszystkich jarosławskich
szkół, aby zainaugurować
akcję charytatywną pod
nazwą „Pola Nadziei”. Będzie to publiczna zbiórka
pieniędzy w dniach 29-30

kwietnia na rzecz powstającego w Jarosławiu hospicjum im. św. Jana Pawła II.
Każdy ofiarodawca będzie
otrzymywał żółtego żonkila,
który jest międzynarodowym symbolem nadziei.
A więc w jarosławskich
szkołach rozpoczęło się wykonywanie tych pięknych
kwiatów.

Chrystus Królem

Tenis stołowy
W sobotę 18 lutego
w Stalowej Woli rozegrano
III Grand Prix kadetek
i kadetów w tenisie stołowym. Znakomicie spisały
się reprezentantki naszego
Klubu. Na najwyższym podium stanęła Anna Brzyska,
która zdominowała turniej
nie przegrywając nawet
seta, czwartą lokatę wywal- zawodniczki są jeszcze młoczyła Jagoda Chwojko. Na dziczkami i grały w starszej
uwagę zasługuje fakt, że kategori wiekowej .

Mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

W dniu 21 lutego br. w naszej hali sportowej odbyły się Mistrzostwa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. W zawodach uczestniczyło siedem zespołów: reprezentacja WSzW w Rzeszowie i reprezentacje Wojskowych Komend Uzupełnień
w Jarosławiu, Jaśle, Mielcu, Nisku, Rzeszowie i Sanoku. W zawodach rozegrany
został turniej indywidualny i turniej deblowy. O klasyfikacji drużynowej decydowała
suma wyników z turnieju indywidualnego i turnieju deblowego.
W klasyfikacji indywidualnej: I m. - kpt. Zbigniew Świniuch (WKU Mielec),
II m. - ppłk. Andrzej Nykiel (WKU Jasło), III m. - kpt. Tomasz Mazur (WKU
Jarosław). W klasyfikacji deblowej: I m. - WKU Mielec, II miejsce - WKU Nisko,
III miejsce - WKU Jarosław. W klasyfikacji drużynowej: I m. - WKU Jarosław,
II m. - WKU Mielec, III m. - WKU Jasło, IV m. - WKU Nisko, V m. - WSzW Rzeszów,
VI m. - WKU Sanok, VII m. - WKU Rzeszów.

Seniorzy sympatykami Lwowa

W dniu 13 lutego KKS zaprosił p. Elżbietę Rusinko
z zawodu historyk, która
jest inicjatorem założenia
Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Poł.Wsch. w Jarosławiu. Spora
grupa ludzi wypędzonych
ze wschodu województw II
RP znalazła nowe miejsce
na ziemi w pow. jarosławskim, który był atrakcyjny
ze wzgledu na swą bliskość
do granicy. Niektórzy z nich
liczyli na ponowny powrót

do Lwowa do pozostawionego dobytku. Wiadomo
nigdy to nie nastąpiło. Wśród
seniorów znalazły się rodziny, które dotarły do Jarosławia. Dzięki temu spotkaniu
p. Rusinko zebrała dane
rodzin, aby umieścić ich
w II tomie albumu „Jarosławska Księga Kresowian”.
Dziękujemy p. Elżbiecie
za prawdziwą powtórkę
historii.
Seniorzy

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów jest czynny: we wtorek w godz. 16.00-17.30,
w środę w godz. 15.30-16.30, oraz w czwartek w godz. 17.15-18.00 w sali komputerowej. Zapraszamy zarówno
tych, którzy społecznie chcą pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy będą chcieli skorzystać.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 26 II 17 GRUPA I
Niedziela 5 III 17 GRUPA II
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

26.02.00 – Ireneusz i Monika O.
03.03.84 – Władysław Kazimiera K.

w rocznicę śmierci:
28.02.83 – Jan Łazarz
27.02.84 – Piotr Mucha
27.02.88 – Maria Bałuch
28.02.91 – Jan Fusek
26.02.96 – Zdzisław Gajewski
26.02.96 – Antoni Sobień
28.02.03 – Anna Kaniak
27.02.11 – Marek Mierzejewski
27.02.13 – Władysław Słysz
28.02.15 – Bronisław Kociubiński
29.02.16 – Kazimierz Pietruszewski
02.03.87 – Antoni Głąb
03.03.87 – Jakub Dec
04.03.89 – Henryk Sobola
01.03.90 – Stanisław Brzeziński
02.03.90 – Helena Turczyn
03.03.90 – Adam Mielniczek
03.03.96 – Marian Nosek
02.03.03 – Józefa Złomko
01.03.06 – Józef Uderkiewicz
04.03.07 – Adam Zdziebko
04.03.07 – Maria Bojarska
02.03.08 – Cecylia Polucha
04.03.09 – Regina Dałomis
03.03.14 – Maria Strączek
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

18.02.2017 r. os. Kombatantów bl. 19 m. 48-62. Sprzątali
i ofiara: Kubas. Ofiara: Łucko.
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
20.02.2017 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 63-79. Sprzątali i ofiara: Gross, Dominik, Piczwajda.
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
Zapowiedzi przedślubne
Jakub Maciej KORNEŃKO

s. Jacka i Anny
zam. Jarosław, ul. Spytka
Andżelika Maria ZIEMBA
c. Jacka i Elżbiety
zam. Jarosław, os. 1000-lecia
Tomasz CHRUSZCZYK

s. Janusza i Kazimiery
zam. Jarosław
Edyta Weronika DZIEPAK
c. Stanisława i Zofii
zam. Wyręby
Artur CZEKAJ

s. Jana i Aliny
zam. Rzeszów
Marta Wanda DŁUSZYŃSKA
c. Ryszarda i Teresy
zam. Jarosław, os. Kombatantów

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego
Miłosierdzia będzie o godz.
17.00.
2. Dziś w polskim Kościele rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości, zachęcamy do abstynencji
i do modlitwy o trzeźwość. Ten
problem dotyka wiele naszych
rodzin.
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 jest
na budowę Hospicjum w Jarosławiu. Starajmy się być ofiarni. Odpowiedni apel kieruje
ks. Rząsa dyrektor Hospicjum
w Jarosławiu wewnątrz naszej
gazetki.
5. W tym tygodniu wypada
pierwszy czwartek, piątek
i sobota miesiąca. W czwartek modlimy się za kapłanów
i o powołania kapłańskie
i zakonne. W piątek rano odwiedziny u chorych, po południu spowiedź św. od godz.
16.00. Przypominamy, że osoby
słabo słyszące mogą prosić

Niedziela 26 II

o spowiedź w kaplicy Miłosierdzia Bożego. W sobotę
po nabożeństwie wieczornym
błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
6. W sobotę święto św. Kazimierza Królewicza.
7. Za tydzień w niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 27 II 17 (poniedziałek
wieczorem) os. Niepodległości
bl. 1 m. 17-32 oraz 4 III 17 (sobota rano) os. Niepodległości
bl. 2 m. 1-12.
9. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy, aby
1% z odpisu przekazywać na
rzecz Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga, które finansuje m.in.
świetlicę charytatywną. Pomoc
przy wypełnianiu PIT-ów w sali
komputerowej pod kościołem
jest wg porządku: we wtorek
w godz. 16.00 - 17.30, w środę
w godz. 15.30-16.30 i w czwartek w godz. 17.15-18.00.
10. We wszystkie 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.
11. Podobnie jak w latach ubiegłych w czasie Wielkiego Postu
organizujemy w Jarosławiu
wspólną dla wszystkich parafii Drogę Krzyżową ulicami
naszego miasta przywołując
wstawiennictwa św. Jana Pawła II. W tym roku data przemarszu na trasie od kościoła
NMP Królowej Polski do
Kolegiaty została ustalona
na piątek 3 marca – początek wymarszu o godz. 19.30
z parkingu przed kościołem
NMP Królowej Polski. Drogę
Krzyżową będzie prowadził
Bp Stanisław Jamrozek. Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Jarosławia i okolic. Postarajmy
się wtedy modlić wszyscy
razem przy świetle pochodni
i świec.

8:00

+ Bronisława Kasjan (26).

9:30

+ Marek Mierzejewski
w 6 roczn. śmierci.

11:00

+ Teresa Wyczawska-Słowik
w 6 roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Tadeusz w 7 roczn. śmierci,
Stanisław.

18:00

++ Krzysztof Pawlak w 4 roczn.
śmierci, Franciszek Pawlak
w 7 roczn. śmierci.

7:00

1) ++ Maria i Franciszek.
2) + Bronisława Kasjan (27).

Poniedziałek 27 II

1) ++ Piotr, Anna i zmarli
rodzice.
18:00 2) + O szczęśliwe życie wieczne
dla Marii Leśniowskiej - int. od
Janiny z rodziną.
Wtorek 28 II
7:00

1) + Bronisława Kasjan (28).
2) + Ryszard Kruk od rodziny
Wywrotów.

1) O dar nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących i za dusze konających - int. od Apostolstwa Po18:00 mocy Duszom Czyśćcowym.
2) ++ Bronisław Kociubiński
w 2 roczn. śmierci, Genowefa,
Stanisława, Stanisław i Zdzisław.
Środa 1 III
7:00

1) + Józefa Plęs (począt. greg.)
2) + Bronisława Kasjan (29).

9:00
16:00
18:00

1) + Ryszard Kruk - int. od pracowników Szkół Budowlanych.
2) + Andrzej Kolasa - sąsiedzi
kl. 2, 3, 4 bl. 4 os. Słoneczne.

7:00

1) + Józefa Plęs (2).
2) + Bronisława Kasjan (30 koniec greg.).

18:00

+ Anna Kaniak w 14 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Józefa Plęs (3).
2) ++ Kazimierz i Piotr.

18:00

1) + Tadeusz Wysocki w 13
roczn. śmierci.
2) + Lucjan Mugaj w 10 roczn.
śmierci.

7:00

1) + Józefa Plęs (4).
2) ++ Kazimierz w 1 roczn.
śmierci, Maria, Jerzy.

Czwartek 2 III

Piątek 3 III

Sobota 4 III

1) ++ Kazimierz w 3 roczn.
śmierci, Maria, Antoni.
18:00 2) O Boże błogosł. i opiekę
MB dla Aleksandry z okazji
18 urodzin.
Niedziela 5 III
8:00

+ Józefa Plęs (5).

9:30

++ Kazimierz Kamiński oraz
Antoni.

11:00

+ Bolesław Makarski o dar
życia wiecznego - int. od żony
i syna.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Andrzej Kolasa od żony
z dziećmi.

18:00

++ W 15 roczn. śmierci Stanisław Baster, Zofia, Stanisław,
Janina.
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