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V NIEDZIELA ZWYKŁA

Orędzie Benedykta XVI na XX Światowy Dzień Chorego
«Wstań, idź, twoja niepokojami i cierpieniami, ale
wiara cię uzdro- jest z nami, pomaga nam je znosić
wiła» (Łk 17, 19) i pragnie uzdrowić do głębi nasze
serce (por. Mk 2, 1-12).
Drodzy bracia
i siostry!
Wiara owego trędowatego, który
widząc, że został uzdrowiony,
Z okazji Świato- jako jedyny – w odróżnieniu od
wego Dnia Chorego, który będzie- pozostałych – pełen zdumienia
my obchodzili 11 lutego 2012 r., i radości natychmiast wraca do
we wspomnienie Najświętszej Jezusa, by wyrazić Mu swoją
Maryi Panny z Lourdes, pragnę wdzięczność, pozwala dostrzec,
ponowić moją duchową bliskość że odzyskane zdrowie jest znakiem
ze wszystkimi chorymi, którzy czegoś cenniejszego od zwykłego
przebywają w szpitalach i innych wyleczenia w sensie fizycznym,
domach opieki zdrowotnej, bądź jest znakiem uzdrowienia, którym
są pielęgnowani w domach ro- Bóg obdarza nas za pośrednictwem
dzinnych, i zapewnić wszystkich Chrystusa; wyrażają to słowa Jeo trosce i miłości całego Koś- zusa: twoja wiara cię uzdrowiła.
cioła. Przyjmując wielkodusznie
i z miłością każde ludzkie życie,
przede wszystkim słabe i chore,
chrześcijanin wyraża ważny aspekt
swojego ewangelicznego świadectwa, biorąc przykład z Chrystusa,
który pochylał się nad materialnymi i duchowymi chorobami
człowieka, aby je leczyć.
1. W tym roku, stanowiącym
przygotowanie do zbliżającego
się uroczystego Światowego Dnia
Chorego, który będzie obchodzony
w Niemczech 11 lutego 2013 r.
i poświęcony wzorcowej postaci
ewangelicznego Samarytanina
(por. Łk 10, 29-37), chciałbym
położyć nacisk na «sakramenty
uzdrowienia», tzn. sakrament
pokuty i pojednania, a także sakrament namaszczenia chorych, które
osiągają swoją naturalną pełnię
w Komunii eucharystycznej.
Spotkanie Jezusa z dziesięcioma trędowatymi, opowiedziane
w Ewangelii św. Łukasza (por.
Łk 17, 11-19), a w szczególności
słowa, które Chrystus Pan kieruje do jednego z nich: «Wstań,
idź, twoja wiara cię uzdrowiła»
(w. 19), pomagają uświadomić
sobie, jak ważna jest wiara dla
osób, które pod ciężarem cierpienia i choroby zbliżają się do
Pana. W spotkaniu z Nim mogą
rzeczywiście doświadczyć, że
kto wierzy, nigdy nie jest sam!
Bóg bowiem w swoim Synu nie
zostawia nas samych z naszymi

Ten, kto w cierpieniu i chorobie
wzywa Pana, może być pewnym,
że Jego miłość nigdy go nie opuści i że również miłość Kościoła,
który jest przedłużeniem w czasie
zbawczego dzieła Chrystusa, nigdy
go nie zawiedzie. Wyzdrowienie fizyczne, wyraz głębszego
uzdrowienia, ukazuje tym samym,
jakie znaczenie ma dla Chrystusa
cały człowiek, z duszą i ciałem.
Każdy sakrament zresztą wyraża
i uobecnia bliskość samego Boga,
który w sposób absolutnie bezinteresowny «dociera do nas poprzez
rzeczy materialne, (…) którymi się
posługuje, czyniąc je narzędziem
służącym naszemu spotkaniu
z Nim» (Homilia podczas Mszy
św. Krzyżma, 1 kwietnia 2010 r.).
«Staje się widoczna jedność stworzenia i odkupienia. Sakramenty są
wyrazem cielesności naszej wiary,
która obejmuje ciało i duszę – całego człowieka» (Homilia podczas
Mszy św. Krzyżma, 21 kwietnia

2011 r.).
Głównym zadaniem Kościoła jest
z pewnością głoszenie królestwa
Bożego, «ale właśnie samo to
głoszenie powinno być procesem
uzdrawiania: ‘bym opatrywał rany
serc złamanych’ (Iz 61, 1)» (tamże), zgodnie z misją powierzoną
uczniom przez Jezusa (por. Łk 9,
1-2; Mt 10, 1. 5-14; Mk 6, 7-13).
Związek między zdrowiem fizycznym i odnową zranionej duszy pomaga nam zatem lepiej zrozumieć
«sakramenty uzdrowienia».
2. Na sakramencie pokuty często
skupiała się refleksja pasterzy
Kościoła, właśnie ze względu na
jego wielkie znaczenie na drodze
chrześcijańskiego życia, ponieważ
«cała skuteczność pokuty polega
na przywróceniu nam łaski Bożej
i zjednoczeniu nas w przyjaźni
z Bogiem» (Katechizm Kościoła
Katolickiego, 1468). Kościół,
nadal głosząc przebaczenie i pojednanie, o którym mówił Jezus,
nieustannie zachęca całą ludzkość do nawrócenia się i wiary
w Ewangelię. Apeluje słowami
apostoła Pawła: «W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo
jakby Boga samego, który przez
nas udziela napomnień. W imię
Chrystusa prosimy: pojednajcie
się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20). Jezus
w swoim życiu głosi i uobecnia
miłosierdzie Ojca. Przyszedł nie po
to, by potępiać, lecz by przebaczać
i zbawiać, by dawać nadzieję także
w najgłębszych mrokach cierpienia
i grzechu, by obdarzać życiem
wiecznym; toteż w sakramencie
pokuty, dzięki «lekarstwu spowiedzi», doświadczenie grzechu nie
przeradza się w rozpacz, lecz spotyka się z Miłością, która przebacza i przemienia (por. Jan Paweł II,
Posynodalna adhortacja apostolska
Reconciliatio et paenitentia, 31).
Bóg, «bogaty w miłosierdzie» (Ef
2, 4), jak ojciec z ewangelicznej
przypowieści (por. Łk 15, 11-32)
nie zamyka serca przed żadnym
ze swoich dzieci, ale czeka na nie,
szuka ich, dociera do nich, kiedy
dokończenie na str. 2

I CZYTANIE: Job 7,1-4.6-7
Marność życia ludzkiego

REFREN PSALMU: Panie, Ty
leczysz złamanych na duchu.
II CZYTANIE: 1 Kor 9,16-19.2223
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

EWANGELIA: Mk 1,29-39
Jezus uzdrawia i wypędza źle
duchy

Jezus po wyjściu z synagogi
przyszedł z Jakubem i Janem
do domu Szymona i Andrzeja.
Teściowa zaś Szymona leżała
w gorączce. Zaraz powiedzieli
Mu o niej. On zbliżył się do
niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła
i usługiwała im...
...przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe
miasto było zebrane u drzwi.
Uzdrowił wielu dotkniętych
rozmaitymi chorobami i wiele
złych duchów wyrzucił, lecz nie
pozwalał złym duchom mówić,
ponieważ wiedziały, kim On
jest. Nad ranem, gdy jeszcze
było ciemno, wstał, wyszedł
i udał się na miejsce pustynne,
i tam się modlił. Pośpieszył za
Nim Szymon z towarzyszami,
a gdy Go znaleźli, powiedzieli
Mu: „Wszyscy Cię szukają”.
Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich
miejscowości, abym i tam mógł
nauczać...

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

18 II g. 19.00
Zabawa bezalkoholowa
Zapisy w kiosku



Chrystus Królem

Orędzie Benedykta XVI
na XX Światowy Dzień
Chorego
dokończenie ze str. 1
na skutek odrzucenia wspólnoty
popadają w niewolę odosobnienia
i podziału, wzywa je, by zgromadziły się wokół Jego stołu,
radośnie uczestnicząc w święcie
przebaczenia i pojednania. Chwila cierpienia, w której mogłaby
się zrodzić pokusa, by poddać
się zniechęceniu i rozpaczy, przemienia się wówczas w czas łaski, pozwalający wejść w siebie
i podobnie jak syn marnotrawny
z przypowieści, zastanowić się
nad własnym życiem, uznając błędy i upadki, zatęsknić za Ojcem
i Jego bliskością oraz wyruszyć
w drogę powrotną do Jego Domu.
On w swojej wielkiej miłości
zawsze i wszędzie czuwa nad
naszym życiem i czeka na nas, by
każdemu dziecku, które do Niego
wraca, ofiarować dar pełnego
pojednania i radości.
3. Z lektury Ewangelii wynika wyraźnie, że Jezus zawsze okazywał
chorym szczególne względy. Nie
tylko wysyłał swoich uczniów, by
leczyli ich rany (por. Mt 10, 8; Łk
9, 2; 10, 9), ale także ustanowił
dla nich specjalny sakrament:
namaszczenie chorych. List św.
Jakuba zaświadcza o istnieniu
tego gestu sakramentalnego już
w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej (por. 5, 14-16): poprzez
namaszczenie chorych, któremu
towarzyszy modlitwa prezbiterów, cały Kościół poleca chorych
Panu cierpiącemu i uwielbionemu, aby On ulżył ich udrękom
i ich uzdrowił, a wręcz wzywa
ich do duchowego jednoczenia
się z męką i śmiercią Chrystusa,
by w ten sposób przyczyniali się
do dobra ludu Bożego.
W tym sakramencie kontemplujemy podwójną tajemnicę, w jakiej
Jezus znalazł się w sposób dramatyczny na Górze Oliwnej,
gdzie Ojciec wskazał Mu drogę
męki jako najwyższy akt miłości,
którą On przyjął. W tej godzinie
próby Chrystus jest pośrednikiem,
«przenosząc na siebie, biorąc na
siebie cierpienie i mękę świata,
przemieniając je w wołanie do
Boga, zanosząc je przed oczy
Boga i składając w Jego ręce,
a tym samym doprowadzając
je rzeczywiście do momentu
odkupienia» (Lectio divina, Spotkanie z duchowieństwem Rzymu, 18 lutego 2010 r.). «Ogród
Oliwny jest (...) także miejscem,
z którego wstąpił On do Ojca,
jest zatem miejscem odkupienia
(…). To podwójne misterium
Góry Oliwnej jest również wiecz-

nie ‘żywe’ w sakramentalnych
olejach Kościoła (...), olej jest
znakiem dobroci Boga, która nas
dotyka» (Homilia podczas Mszy
św. Krzyżma, 1 kwietnia 2010 r.).
W namaszczeniu chorych olej
– materia sakramentu – jest nam
dany «jako Boże lekarstwo – jako
lek, który w tym momencie upewnia nas co do Jego dobroci, który
ma nas umocnić i pocieszyć, ale
który jednocześnie, niezależnie
od choroby, kieruje myśl ku
ostatecznemu uzdrowieniu, ku
zmartwychwstaniu (por. Jk 5,
14)» (tamże).

dzia Bożej łaski, które pomagają
choremu w coraz pełniejszym
upodobnieniu się do tajemnicy śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Mówiąc o tych dwóch
sakramentach, chciałbym podkreślić także znaczenie Eucharystii. Gdy zostaje ona przyjęta
w chorobie, w nadzwyczajny
sposób przyczynia się do tej przemiany, włączając osobę, która
karmi się Ciałem i Krwią Jezusa,
w ofiarę, którą On złożył Ojcu
z samego siebie dla zbawienia
wszystkich. Cała wspólnota kościelna, a szczególnie wspólnoty
parafialne powinny starać się
Sakrament ten zasługuje dziś na zapewnić możliwość częstewiększą uwagę zarówno w reflek- go przystępowania do komunii
sji teologicznej, jak w działalności sakramentalnej osobom, które

niejszy brzmią słowa Pana: «Kto
spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym»
(J 6, 54). Eucharystia bowiem
– zwłaszcza jako wiatyk – jest,
zgodnie z definicją św. Ignacego z Antiochii, – «lekarstwem
nieśmiertelności, antidotum na
śmierć» (List do Efezjan, 20: PG
5, 661), sakramentem przejścia
ze śmierci do życia, z tego świata
do Ojca, który czeka na wszystkich w niebieskiej Jerozolimie.
5. Temat tego Orędzia na XX
Światowy Dzień Chorego:
«Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła», nawiązuje również
do bliskiego już Roku Wiary, który rozpocznie się 11 października
2012 r. i będzie pomyślną i cenną
okazją do odkrywania na nowo
siły i piękna wiary, by zgłębić jej
treść i dawać o niej świadectwo
w życiu codziennym (por. List
apost. Porta fidei, 11 października
2011 r.). Pragnę zachęcić chorych
i cierpiących, aby znajdowali zawsze bezpieczną kotwicę w wierze, która karmi się słuchaniem
Słowa Bożego, osobistą modlitwą
i sakramentami, podczas gdy pasterzy zapraszam, aby byli zawsze
gotowi do ich udzielania chorym.
Niech kapłani na wzór Dobrego
Pasterza jako przewodnicy powierzonej im owczarni, będą pełni
radości, opiekuńczy wobec osób
najsłabszych, ubogich, grzeszników i ukazują nieskończone
miłosierdzie Boga napawającymi
otuchą słowami nadziei (por. św.
Augustyn, Epistola 95, 1: PL 33,
351-352).

duszpasterskiej wśród chorych.
Wykorzystanie treści modlitwy liturgicznej, które można stosować
w różnych sytuacjach życiowych
związanych z chorobą, a nie tylko
u kresu życia (por. Katechizm
Kościoła Katolickiego, 1514)
sprawia, że namaszczenie chorych nie powinno być uważane
za sakrament jakby mniej ważny
od innych. Otoczenie chorych
uwagą i opieką duszpasterską
jest z jednej strony znakiem
czułości Boga dla cierpiących,
a z drugiej przynosi duchową
korzyść również kapłanom i całej
wspólnocie chrześcijańskiej,
ponieważ wszystko to, co czyni
się najmniejszemu z braci, czyni
się samemu Chrystusowi (por.
Mt 25, 40).

Tym, którzy pracują w służbie
zdrowia, jak również rodzinom,
które widzą w swoich bliskich
cierpiące oblicze Pana Jezusa,
jeszcze raz dziękuję w imieniu
własnym i całego Kościoła, że
poprzez fachowe umiejętności
i milczącą obecność, niejednokrotnie nawet bez wymawiania
imienia Chrystusa, w konkretny
sposób świadczą o Chrystusie
(por. Homilia podczas Mszy św.
Krzyżma, 21 kwietnia 2011 r.).

4. O «sakramentach uzdrowienia»
św. Augustyn mówi: Bóg «leczy
wszystkie twoje słabości. Zostaną
uleczone wszelkie twoje słabości,
nie lękaj się. (…) Pozwól tylko
dać się uleczyć, nie odtrącaj Jego
ręki» (Objaśnienie Psalmu 102,
5 [tłum. Jan Sulowski]: PL 36,
1319-1320). Są to cenne narzę-

z powodów zdrowotnych lub ze
względu na wiek nie mogą odwiedzać miejsc kultu. W ten sposób
tym braciom i siostrom zostaje
dana możliwość umocnienia więzi z Chrystusem ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym poprzez
uczestniczenie, dzięki ofierze
własnego życia, złożonej z miłości do Chrystusa, w misji Kościoła. W tej perspektywie ważne jest,
by kapłani, którzy pełnią swoją
delikatną posługę w szpitalach,
w klinikach i w domach chorych,
czuli się prawdziwymi «‘sługami
chorych’, znakiem i narzędziem,
poprzez które współczucie Chrystusa musi dotrzeć do każdego
człowieka dotkniętego cierpieniem» (por. Orędzie na XVIII
Światowy Dzień Chorego, 22
listopada 2009 r.).

Do Maryi, Matki Miłosierdzia
i Uzdrowienia Chorych, wznosimy nasze ufne spojrzenie i naszą
modlitwę; niech Jej macierzyńskie
współczucie, którego doznawała,
stojąc obok Syna umierającego
na krzyżu, otacza i wspiera wiarę
i nadzieję każdej osoby chorej
i cierpiącej w procesie leczenia
Upodobnienie do paschalnej ta- ran duszy i ciała.
jemnicy Chrystusa, dokonujące
się również przez praktykowanie Wszystkich zapewniam o pamięci
duchowej komunii, nabiera szcze- w modlitwie i udzielam każdemu
gólnego znaczenia, kiedy Eucha- specjalnego Błogosławieństwa
rystia zostaje udzielona i przyjęta Apostolskiego.
jako wiatyk. W tym momencie
Watykan, 20 listopada 2011 r.
życia w sposób jeszcze wyraź-



Chrystus Królem

Ferie w świetlicy „U Kolpinga”

Ferie w świetlicy „U Kolpinga”
w godz. 10.00-13.00 - KCK
Uczestnicy obowiązkowo przynoszą obuwie zamienne - wejście przez
świetlicę.
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)
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)

Radca prawny:

- Maria Drabik - 28 II, 27 III, 24 IV, 29 V - godz. 16.00-17.00.
- Tomasz Oronowicz - 5 III - godz. 16.30.
- Jerzy Mitkowski - 15 II, 15 III - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni

Komunikat Komendy Powiatowej
Policji w Jarosławiu
W związku z zaistniałymi
w ostatnich dniach przypadkami oszustw na terenie Jarosławia, Komenda Powiatowa Policji
apeluje do wszystkich starszych
osób i ich rodzin o zachowanie
szczególnej ostrożności, gdy
dzwoni do nich na telefon stacjonarny mężczyzna podający
się za członków rodziny i prosi
o pożyczenie pieniędzy.

tować się osobiście z członkami
rodziny!!!
W ostatnich dniach tzw. „fałszywy wnuczek” wyłudził od
mieszkanki Jarosławia 23 tysiące
złotych, pod pozorem problemów zdrowotnych w związku
z wypadkiem. Osoby, które próbowano oszukać w podobny sposób
prosimy o kontakt na bezpłatny
numer 997.

Dzwoniący informuje najczęściej,
że znalazł się w kłopotliwej sytua- Apelujemy o rozwagę, ostrożność
cji życiowej, np. choroba, wypadek i nie wpuszczanie obcych do
i prosi o pożyczkę. Zaznaczając, że domu !!!
po pieniądze zgłosi się jego koleZastepca Komendanta
ga, znajomy. Prosimy, aby przed
mł. insp. mgr Robert Matusz
pożyczeniem pieniędzy skontak-

Poniedziałek
13 II
S. kulinarna
20 II
S. kulinarna
27 II
S. kulinarna

Wtorek
14 II
S. kulinarna
21 II
S. kulinarna
28 II
S. kulinarna

Środa
15 II
J. Niemczycka
22 II
J. Niemczycka
29 II
J. Niemczycka

Czwartek
16 II
Ł. Rzepa
23 II
Ł. Rzepa
1 III
Ł. Rzepa

Piątek
17 II
24 II
2 III

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.

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 5 II 12 GRUPA II

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 12 II 12 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
PONIEDZIAŁEK – Akcja Katolicka,
Rada parafialna
WTOREK – Koło Misyjne
ŚRODA – Róża VIII św. Zofii p. Drewniak, Róża Boga Ojca II
- p. Chomik
CZWARTEK – Róża męska I św.
Józefa - p. Zięba + Róża V męska
św. Piotra - p. Przepłata
PIĄTEK - Róża męska II św. Antoniego - p. Brodowicz + Róża IV
św. Benedykta - p. Chomik + Róża
Boga Ojca I - p. Brodowicz
SOBOTA – Bractwo Najświętszego
Sakramentu, Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V
–D. Rzepka
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

28.01.2012 r. os. Kombatantów bl.
6 m. 1-15. Sprzątali i ofiara: Blok,
Plasło, Bałabaj, Prabucka, Kuźma.
Razem – 50 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 17.00. Po nabożeństwie będzie zmiana Tajemnic
Różańcowych.
2. Dziś w przedsionku kościoła trwa
zbieranie podpisów w obronie Telewizji Trwam, która jest ewidentnie
szykanowana i nie dostała miejsca
na tzw. multipleksie, do którego mają
dostęp wszystkie inne TV. Do złożenia podpisu potrzebny jest pesel.
Zachęcamy do składania podpisów,
ponieważ traktujemy tą sytuację jako
objaw dyskryminacji wszystkich
katolików i prawdziwe zagrożenie
dla wolności mediów.
3. Dzisiejsza taca przeznaczona jest
na potrzeby archidiecezji.
4. W sobotę (11 II) wspomnienie
NMP z Lourdes i XX Światowy Dzień Chorego. Jest to dzień
modlitwy w intencji chorych,
a zarazem szczególna okazja do
okazania im chrześcijańskiej miłości. Msza św. dla chorych z całego
miasta będzie w sobotę w Kolegiacie
o godz. 10.00.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 6
II 12 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 7 m. 16-25 oraz 11
II 12 (sobota rano) os. Kombatantów
bl. 7A m. 1-10.
6. 15 lutego zapraszamy do KCK
na dość nietypowe spotkanie
z himalaistą Adamem Sikorą. Spotkanie będzie połączone z projekcją
filmu „Droga na ośmiotysięcznik”.
Początek o godz. 18.30.
7. 18 lutego zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału w parafialnej
zabawie bezalkoholowej. Zapisy
w kiosku.
8. W kiosku można odebrać 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. W czasie ferii sekcja krótkofalarska zaprasza na pokazy komunikacji

ze światem we wtorki i czwartki od
10.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.00.
11. Rozpoczął się okres rozliczeń
podatkowych. Zachęcamy aby 1%
z odpisu przekazywać na rzecz
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga,
które utrzymuje naszą świetlicę
i spłaca dług za remont Helusza. To
tylko od nas zależy czy nasze pieniądze zostaną w parafii, czy pójdą poza
nasze środowisko. Po feriach czyli
już za tydzień rozpoczniemy dyżury
doradców, którzy będą pomagać przy
wypełnianiu PIT-ów. Prosimy, aby
w tym tygodniu osoby, które chcą
pomagać, zgłosiły taką gotowość
do ks. Prałata.
12. Dziękujemy życzliwym osobom,
które w tym roku podejmują trud
zbierania składek na inwestycje
i utrzymanie kościoła. Świadomi
piątego przykazania kościelnego
starajmy się wszyscy troszczyć
o potrzeby naszej wspólnoty, nawet
gdyby to miała być tylko 1 złotówka
miesięcznie. Najważniejsza w tym
wszystkim jest nasza solidarność,
która przy innej okazji powinna się
przejawiać w równie wielkiej trosce
o wspieranie najbiedniejszych. Można to też uczynić składając zaadresowaną kopertę na tacę; mamy bowiem
świadomość, że wszelki przepływ
pieniędzy powinien być jawny,
rejestrowany i czytelny dla wszystkich. Jak już ogłaszaliśmy, główną
naszą inwestycją (oczywiście jeśli
środki na to pozwolą) będzie próba
położenia nowych tynków w narożniku kościoła na zewnątrz głównej
fasady, a jednocześnie pomalowanie
z rusztowania elementów metalowych ogromnego narożnika. Dodatkową motywacją dla podjęcia tych
prac jest czekająca nas bardzo duża
uroczystość zakończenia peregrynacji papieskiego krzyża w naszej
archidiecezji w dniach 8 i 9 grudnia
bieżącego roku – z udziałem kilku
biskupów i watykańskiego przedstawiciela.
A zatem starajmy się funkcjonować
jak dobrze zorganizowana rodzina.

Zapowiedzi przedślubne
Łukasz KISIEL
s. Wacława i Jadwigi
zam. Jarosław, ul. Słowackiego
Anna Maria DARKOWSKA
c. Wiesława i Haliny
zam. Jarosław, os. Słoneczne

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.

w rocznicę śmierci:
09.02.82 – Julia Kapitan
08.02.83 – Franciszek Siuśta

1) Za parafian.
8:00

9:30
11:00

12:15

16:00

18:00

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
08.02.99 – Michał Wiatr
09.02.00 – Anna Szpetnar
11.02.01 – Zofia Kaczorowska
07.02.07 – Danuta Kuźma
10.02.07 – Jan Kumięga
11.02.08 – Władysław Niedzielski
11.02.10 – Franciszek Pawlak

2) O błogosł. Boże
w 45 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.
Poniedziałek 6 II

7:00
18:00

+ Janina Papak (26).
Wtorek 7 II

7:00

Za misje i misjonarzy.

18:00

+ Janina Papak (27).
Środa 8 II

7:00
18:00

+ Franciszek Siuśta w 29
roczn. śmierci.
+ Janina Papak (28).
Czwartek 9 II

7:00
18:00

+ Janina Papak (29).
Piątek 10 II

7:00

18:00

++ Stanisława, Józef i ich
Rodzice.
+ Janina Papak (30 - koniec greg.).
Sobota 11 II

7:00
18:00

Polecamy w modlitwach

30.01.2012 r. os. Kombatantów
bl. 6 m. 16-25. Sprzątali i ofiara: w rocznicę ślubu:
E. Piśko, Z. Kluk. Razem – 30 zł 05.02.94 – Grzegorz i Iwona F.
05.02.05 – Jarosław i Paulina M.
na środki czystości i kwiaty.

Niedziela 5 II

+ W 2 roczn. śmierci
Franciszek Pawlak.
Niedziela 12 II

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

++ Stanisław, Zofia, Stanisław.
+ Helena.
+ Janina Papak.
++ Zofia, Stanisław.
O błogosł. Boże z okazji
18 urodzin dla Piotra.
Za parafian.

