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(594) 10 lutego 2013

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
nie wiernych w nurt
przebłagania Boga
za pijaństwo i inne
g r z e c h y, a t a k ż e
wyproszenie łaski
przemiany dla tych,
którzy poniżają swoją godność przez
trwanie w nałogach.
Jest to czas refleksji,
modlitwy i pokuty
w intencji tych, którzy
nadużywają napojów
alkoholowych.

W niedzielę 10 lutego we
wszystkich parafiach Kościoła
katolickiego w Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu. W tym
roku towarzyszy mu hasło:
Ojciec - świadek wiary i trzeźwości. Tydzień Modlitw trwać
będzie do soboty 16 lutego.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

pasterskiej jeszcze przez osiem
lat. Każdego roku omawiane też
będą sprawy związane z rodziną, nawiązujące do tematu wiodącego. Obecnie podkreślana
jest wielka rola ojca w rodzinie.
Mówi o tym hasło: „Ojciec świadek wiary i trzeźwości”.

Hasła widniejące na logo
wpisane są w koło - figurę
symbolizującą doskonałość.
W samym centrum koła znajduje się symbolicznie przedstawiona rodzina: rodzice i dzieci
G ł ó w n y m m o t y - trzymając się za ręce, tworzą
wem rozpoczęcia jakby obraz zapisu czynności
Tygodnia Modlitw bioelektrycznej serca.
w ostatnią niedzielę
karnawału jest nawiązanie do tradycji
chrześcijańskiej, polegającej
na wynagradzaniu za grzechy
popełniane w czasie zabaw
karnawałowych.

Temat roku 2013 Apostolstwa
Trzeźwości przedstawia logo.
W pierwszym kręgu wypisany
jest wiodący temat: „Rodzina
szkołą trzeźwości”, który toCelem Tygodnia jest włącze- warzyszyć będzie pracy dusz-

13 lutego

Środa Popielcowa
Środa Popielcowa rozpoczyna
w Kościele katolickim okres
Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ma
on pobudzić katolików do
podjęcia zdecydowanej drogi
osobistej odnowy.

odczytuje i przeżywa nie tylko
czterdzieści dni spędzonych
przez Jezusa na pustyni na
modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej
misji, ale i trzy inne wielkie
wydarzenia biblijne uobecnione

W Wielkim Poście Kościół

dokończenie na str. 2

Potrzebuję Ciebie
Myślę o Tobie nieustannie
Chcę z Tobą być na zawsze
14 lutego

Zgadnij, kto...

I CZYTANIE: Jr 1,4-5.17-19
Powołanie proroka

REFREN PSALMU: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
II CZYTANIE: 1 Kor 15,1-11

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...
...Widząc to, Szymon Piotr
przypadł Jezusowi do kolan
i rzekł: „Odejdź ode mnie,
Panie, bo jestem człowiek
grzeszny”. I jego bowiem,
i wszystkich jego towarzyszy
w zdumienie wprawił połów
ryb, jakiego dokonali...
...Lecz Jezus rzekł do Szymona:
„Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy
łodzie do brzegu, zostawili
wszystko i poszli za Nim.

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
15 II godz. 19.00
Osiedle Słoneczne
i Tysiąclecia
prowadzą
Kręgi Domowego Kościoła
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

Zimowiska w Heluszu
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Chrystus Królem

Środa Popielcowa
dokończenie ze str. 1

słowa Bożego i modlitwę.
„Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” to słowa Jezusa
najczęściej powtarzane przez
kaznodziejów przez sześć
tygodni Wielkiego Postu. Z liturgii znika radosne „Alleluja”
i „Chwała na wysokości
Bogu”, a dominującym kolorem szat liturgicznych staje
się fiolet.

na nowo w liturgii: czterdzieści
dni powszechnego potopu,
które były wstępem do paktu
przymierza zawartego przez
Boga z Noem; czterdzieści lat
pielgrzymowania Izraela po
pustyni ku ziemi obiecanej;
czterdzieści dni przebywania
Mojżesza na Górze Synaj,
gdzie otrzymał on od Jahwe Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towaTablice Prawa.
rzyszą w Wielką Środę słowa:
Istotą tego okresu pozostaje „Pamiętaj, że jesteś prochem
przygotowanie wspólnoty i w proch się obrócisz”. Mówiernych do największego wią one o przemijaniu życia
święta chrześcijan, jakim jest ziemskiego, o tym, że jesteśmy
Wielkanoc. Przygotowanie na tym świecie wędrowcami
przez nawrócenie, słuchanie zmierzającymi ku Niebu.

Warunki zyskania odpustu
zupełnego
* Dla zyskania odpustu zupełnego prócz całkowitego wyzbycia
się pragnienia jakiegokolwiek
grzechu, nawet najmniejszego,
wymaga się wykonania dzieła
obdarzonego odpustem i wypełnienia trzech warunków, to jest:
spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa
w intencjach wskazanych (ad
mentem) przez Ojca Świętego.
(El n.20.1)

* Odmówienie cząstki (5 tajemnic) różańca NMP w kościele
lub kaplicy, albo we wspólnocie
rodzinnej, zakonnej lub innej
zebranej razem dla realizacji
wzniosłego celu.
* Pobożne czytanie lub słuchanie
czytania Pisma Świętego przez
przynajmniej pół godziny.
* Odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele
lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu wystawionego do publicznej adoracji lub
przechowywanego w tabernakulum.

* Dla zyskania odpustu potrzeba, aby Komunia sakramentalna
i modlitwa w intencjach Ojca
Świętego była w samym dniu
ustanowionego odpustu, mimo
że trzy warunki są wykonywane
przez wiele dni przed lub po Poprzez pobożne nawiedzenie
realizacji przepisanego dzieła. kościoła parafialnego (czyli odmówienie tam przynaj(El n.20. 3)
mniej „Ojcze nasz” i „Wierzę”)
* Warunek modlitwy w inten- można zyskać odpust zupełny
cjach Ojca Świętego wypełnia w uroczystość tytułu kościosię gdy odmawia się jeden raz ła oraz w dniu 2 sierpnia.
„Ojcze nasz” i „Zdrowaś Ma- Z tego tytułu można też zyskać
ryjo”; jednak pozostawia się po- odpust za zmarłych w dniu
jedynczym wiernym możliwość 1 lub 2 listopada. W kościołach
odmówienia jakiejkolwiek innej i kaplicach instytutów życia konmodlitwy według własnego sekrowanego taki odpust zyskuupodobania i pobożności. (El je się w dniu święta Założyciela.
Każdy wierny może zyskać odn.20. 4)
pust zupełny raz w roku, w dniu
Odpusty zupełne, które można przez siebie wybranym, poprzez
pobożne nawiedzenie katedry,
uzyskać codziennie:
bazyliki mniejszej oraz prawnie
* Adoracja eucharystyczna przez ustanowionego sanktuarium.
Wierni zyskują odpust w sankprzynajmniej pół godziny.
tuarium, ilekroć przybywają tam
* Pobożne odprawienie Drogi w zorganizowanej pielgrzymKrzyżowej przed właściwie ce.
wykonanymi stacjami.

Orędzie Ojca Świętego na XXI
Światowy Dzień Chorego /fragment/
„Idź, i ty czyń
podobnie!” (Łk
10, 37)
Drodzy Bracia
i Siostry!
1 . 11 l u t e g o
2013 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes, odbędą się
w sanktuarium maryjnym
w Altötting uroczyste obchody
XXI Światowego Dnia Chorego. Dzień ten jest dla chorych
i pracowników służby zdrowia, dla wiernych chrześcijan
i dla wszystkich osób dobrej
woli „owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa
i ofiary z cierpienia dla dobra
Kościoła oraz skierowanym do
wszystkich wezwaniem, aby
rozpoznali w chorym bracie
święte Oblicze Chrystusa,
który przez cierpienie, śmierć
i zmartwychwstanie dokonał
dzieła zbawienia ludzkości”
(Jan Paweł II, List ustanawiający Światowy Dzień Chorego,
13 maja 1992 r., 3). W tych
okolicznościach jest szczególnie bliski mojemu sercu każdy
i każda z was, drodzy chorzy,
którzy w placówkach opiekuńczych i leczniczych czy też
w domach doświadczacie trudnych chwil z powodu choroby
i cierpienia. Wszystkim pragnę
przekazać pełne otuchy słowa
ojców Soboru Watykańskiego
II: „Nie jesteście opuszczeni
czy niepotrzebni: jesteście
powołani przez Chrystusa, wy
jesteście Jego przejrzystym obrazem” (Orędzie do ubogich,
chorych i cierpiących).
2. Aby wam towarzyszyć
w duchowej pielgrzymce,
która z Lourdes – miejsca
i symbolu nadziei i łaski –
prowadzi nas do sanktuarium
w Altötting, chciałbym wam

zaproponować refleksję nad
emblematyczną postacią Miłosiernego Samarytanina (por.
Łk 10, 25-37). Opowiedziana
przez św. Łukasza przypowieść ewangeliczna wpisuje
się w szereg obrazów i historii
zaczerpniętych z codziennego
życia, za pomocą których Jezus
pragnie pouczyć o głębokiej
miłości Boga do każdej istoty
ludzkiej, w szczególności
gdy jest ona chora i cierpiąca.
A jednocześnie, poprzez słowa
kończące przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie: „Idź,
i ty czyń podobnie” (Łk 10,
37), Pan ukazuje, jaka winna
być postawa każdego Jego
ucznia w stosunku do innych,
zwłaszcza do potrzebujących
opieki. Chodzi mianowicie
o to, by czerpać z nieskończonej miłości Boga – utrzymując
z Nim silną relację w modlitwie – siłę do tego, by na co
dzień troszczyć się konkretnie,
na wzór Miłosiernego Samarytanina, o osoby zranione
na ciele i na duchu, proszące
o pomoc, także gdy są to osoby
nieznane i pozbawione zasobów. Odnosi się to nie tylko do
pracowników duszpasterstwa
i służby zdrowia, ale wszystkich, również samego chorego,
który może przeżywać swoją
kondycję w perspektywie wiary: „Nie unikanie cierpienia
ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność
jego akceptacji, dojrzewania
w nim prowadzi do odnajdywania sensu przez zjednoczenie
z Chrystusem, który cierpiał
z nieskończoną miłością (enc.
Spe salvi, 37)...

PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu ogłasza nabór na nowy kierunek - praca socjalna na studia stacjonarne
i niestacjonarne na semestr letni w roku
akademickim 2012/2013.Terminy rekrutacji: - na studia stacjonarne do 22.02.2013 r.;
- na studia niestacjonarne do 1.03.2013 r.
Rekrutacja: Dział Toku Studiów, Rekrutacji i Jakości Kształcenia w PWSTE w Jarosławiu, tel. 16 624 46 43.

Chrystus Królem

Małymi kroczkami

odnawiamy Helusz
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Ferie w świetlicy „U Kolpinga”
od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00-13.00 - KCK
Bilard (balkon KCK)

Stara scena i stare daszki nad stołami uległy już zniszczeniu ze starości. Pracownicy
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga starają się jak najlepiej przygotować obiekt już
na majowy piknik.

Tenis stołowy

Mistrzostwa WKU

Tenis stołowy (sala główna KCK)

Znakomicie spisała się reprezentacja tenisa stołowego WKU Jarosław, która zajęła
drugie miejsce po WKU Rzeszów w dorocznym turnieju w naszej hali sportowej.
Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - Bogoria Grodzisk Mazowiecki 0 : 3
IV Liga

PKS KOLPING III - LUKS Jodłowa 2 : 10

Punkty: Mroczka - 1, Suchy - 0,5, Rejterowski - 0,5.

Każdy może pomóc !
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary w formie 1% z podatku.
Dzięki nim mogliśmy rozpocząć remonty w Ośrodku RekolekcyjnoSzkoleniowym w Heluszu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Całkowity koszt inwestycji
w Heluszu okazał się jednak dużo większy i jeszcze przez następny
rok musimy spłacać finansowe należności (ponad 58 tys. zł.). Oprócz
tego od 13 lat w Jarosławiu prowadzimy świetlicę charytatywną
przy Katolickim Centrum Kultury dla ok. 150 dzieci w 13 sekcjach
zainteresowań. Każda pomoc jest więc dla nas bezcenna.

Wyróżniony
6 lutego br. w Rogóżnie obył
się XI Powiatowy Konkurs
Recytatorski poezji o Annie Jenke pt. „Pragnąc tylko
gwiazd” dla uczniów szkół
podstawowych, w którym
wzięło udział 90 osób a wśród
nich dwóch przedstawicieli SP
nr 10 w Jarosławiu. Wśród
laureatów znalazł się uczeń ks.

Daniela z kl.
IV – Hubert
Dopart (który
jako jedyny
z uczestników konkursu przygotował swój własny wiersz,
a tym samym otrzymał wyróżnienie). Gratulujemy.

Zimowiska na feriach w Heluszu
10-12 lutego
prowadzi
ks. Daniel Odor
wyjazd godz. 14.00
przyjazd ok. godz. 20.00

18-23 lutego
prowadzi
ks. Stanisław
Dyndał
wyjazd godz. 9.00
przyjazd ok. godz. 16.00
* Zapisy w kancelarii parafialnej.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 10 II 13 GRUPA I
Niedziela 17 II 13 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża męska II
św. Antoniego - p. Brodowicz
+ Róża IV św. Benedykta p. Chomik + Róża Boga Ojca
I - p. Brodowicz
PONIEDZIAŁEK – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże
młodzieżowe i dziecięce + Róża
Boga Ojca V –D. Rzepka
WTOREK – Wspólnota Biblioteki
ŚRODA – Róża żeńska I św. Teresy p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety - p. Balawender
CZWARTEK – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Waszczuk
PIĄTEK - Róża III św. Łucji p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII
- p. Rzepa
SOBOTA – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny - p. Wielgos + Róża XI św.
Agnieszki - p. Staroń
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
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:
16.02.83 – Zenon Libicz
16.02.84 – Zbigniew Kurpiel
10.02.90 – Józef Stalica
11.02.90 – Józef Ćwik
16.02.90 – Józefa Szajowska
13.02.95 – Mieczysław Trędowicz
11.02.01 – Zofia Kaczorowska
12.02.01 – Krzysztofa Stanisławczyk
14.02.01 – Jan Szymonowicz
13.02.02 – Stanisław Baster
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
14.02.10 – Jerzy Saczko
15.02.11 – Wiera Dziurgot

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-9.00 oraz 17.0017.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś nabożeństwo z koronką
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. Dziękujemy za dotychczasowe
ofiary. Podjęliśmy już kroki przy
zakupie materiałów na wykonanie
klęczników i rozpoczęliśmy konsultacje dla najlepszego przekazu
pieśni.
4. W poniedziałek (11 II) wspomnienie NMP z Lourdes i XXI
Światowy Dzień Chorego. Jest to
dzień modlitwy w intencji chorych, a zarazem szczególna okazja
do okazania im chrześcijańskiej
miłości.
5. 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.
6. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post (ilościowy).
Wstrzymanie od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, któ-

rzy 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.
7. 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 (15 II) Droga
Krzyżowa rozpocznie się o godz.
19.00 na Osiedlu Tysiąclecia i Słonecznym, którą poprowadzą Kręgi
Domowego Kościoła. Bardzo
zachęcamy do pielęgnowania tej
wyjątkowo cennej tradycji udziału
w drodze krzyżowej osiedlowej.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 11
II 13 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 10 m. 1-12 oraz
16 II 13 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 10 m. 13-24.
9. Jeszcze raz dziękujemy tym, którzy solidarnie jak w rodzinie przyłączają się do kosztów utrzymania
świątyni i wykonania niezbędnych
inwestycji. Można się dołączyć
również w każdym innym czasie
na tacę lub przez osoby zbierające
po domach. Za poświęcenie dla tak
ważnej sprawy składamy serdeczne Bóg zapłać.

Dziękujemy za pomoc
przy rozbieraniu choinek

Maciej Chruszczyk, Agnieszka Gwóźdź, Rafał Hudycz, Agnieszka Jusięga, Artur Kawulka, Krzysztof Kawulka, Małgorzata
Kawulka, Irena Kiper, Marian Kiper, Andżelika Kiwacka, Kamil
Kołodziej, Kazimierz Korecki, Weronika Kunat, Marek Łakomski, Mikołaj Nykiel, Agata Pańko, Ewelina Paterek, Dominika
Podolak, Eugeniusz Polak, Władysława Polak, Natalia Połoszynowicz, Krystian Rokoszyński, Jarosław Siry, Aneta Socha,
Krystyna Stopa, Michał Stopa, Anna Szyk, Konrad Tomas.

Podziękowanie
Wielka Galeria Artystyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu przekazała
czek o wartości 1000 zł dla naszej świetlicy charytatywnej
„U Kolpinga”. Serdeczne Bóg zapłać.

Niedziela 10 II
8:00
9:30

11:00

12:15

16:00

18:00

+ Władysław.
+ Władysław Niedzielski
w 5 roczn. śmierci.
Dziękczynna w 10 roczn. ślubu Bernadety i Piotra z prośbą
o błogosł. Boże dla całej
Rodziny - int. od Mamy
i Bartka.
++ Stanisława w 14 roczn.
śmierci i Józef.
Dziękczynna w 17 roczn. ślubu Reginy i Marka z prośbą
o potrzebne łaski i błogosł.
Boże dla nich i Rodziny.
Za parafian.
Poniedziałek 11 II

7:00

O zdrowie dla mamy i taty.

18:00

O dary Ducha Św. i potrzebne łaski w 2013 r. dla
ks. Opiekuna i członków
Bractwa Najświętszego Sakramentu.
Wtorek 12 II

7:00
18:00

+ Maria Bieniasz - int. sąsiadów.

7:00

++ Katarzyna w 5 roczn.
śmierci oraz Ludomir i Jan.

Środa 13 II

9:00
16:00
18:00

+ Józef Magdziak w 19
roczn. śmierci.

7:00

O Boże błogosł. dla członkiń
Róży św. Marii i ich Rodzin.

18:00

+ Jerzy - 3 roczn. śmierci.

Czwartek 14 II

Piątek 15 II
7:00
18:00

++ Genowefa i Feliks Sokulscy.

7:00

++ Cecylia, Leon.

18:00

+ Ryszard Zierkiewicz od
Rodziny Dorociczów.

Sobota 16 II

Niedziela 17 II

16:00

+ Mieczysław Trędowicz - 18
roczn. śmierci.
++ Katarzyna, Walenty.
++ Rodziców: Paulina i Roman oraz Stanisław i Józef.
++ Zofia Trubas oraz Aniela
i Stanisław Frankiewicz.
+ Stanisław Smykała.

18:00

Za parafian.

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

