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11 lutego

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Światowy Dzień Chorego

I CZYTANIE: Job 7,1-4.6-7

Papieskie przesłanie: „Niewidomemu byłem oczami, choremu służyłem za nogi” /fragment początkowy/

REFREN PSALMU: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.

cym ze strony tego prawego człowieka, który cieszy
się pewnym autorytetem
i zajmuje godne miejsce
wśród starszych miasta. Jego
wielkość moralna przejawia
się w służbie ubogiemu,
który prosi o pomoc, a także

II CZYTANIE: 1 Kor 9,16-19.2223

Drodzy Bracia i Siostry!
Z okazji XXIII Światowego
Dnia Chorego, ustanowionego przez św. Jana Pawła II, zwracam się do was
wszystkich, którzy nosicie
ciężar choroby i na rozmaite
sposoby jesteście złączeni
z ciałem cierpiącego Chrystusa; jak również do was,
którzy zawodowo i jako
wolontariusze pracujecie
w służbie zdrowia.

braci i dostrzegają w nich
obraz Boga. Dlatego posłużmy się słowami modlitwy
Psalmu: «Naucz nas liczyć
dni nasze, abyśmy osiągnęli
mądrość serca» (Ps 90, 12).
W tej sapientia cordis, która
jest darem Boga, możemy

Marność życia ludzkiego

Tegoroczny temat zachęca
nas do medytacji nad słowami z Księgi Hioba: «Niewidomemu byłem oczami,
chromemu służyłem za nogi»
(29, 15). Chciałbym ją podjąć w perspektywie sapientia
cordis - mądrości serca.
1. Mądrość ta nie jest wiedzą
teoretyczną, abstrakcyjną,
wynikiem rozumowania.
Raczej jest ona, jak opisuje
ją św. Jakub w swoim Liście,
«czysta dalej - skłonna do
zgody, ustępliwa, posłuszna,
pełna miłosierdzia i dobrych
owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy» (3,
17). Jest ona zatem postawą
wzbudzoną przez Ducha
Świętego w umysłach i sercach tych, którzy potrafią
otworzyć się na cierpienie

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. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, 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...

8 II g. 17.15 KCK
Wspomnienie
o Lidii Tomkiewicz

zawrzeć owoce Światowego w trosce o sierotę i wdowę
Dnia Chorego.
(por. Hi 29, 12-13).
2. Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie
Hioba, która zawiera słowa: «Niewidomemu byłem
oczami, chromemu służyłem
za nogi», jest podkreślony
wymiar służby potrzebują-

Jakże wielu chrześcijan również dziś świadczy nie słowami, ale swoim życiem,
zakorzenionym w szczerej
wierze, że są «oczami niewidomego» i «stopami chromego»!...

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

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Zgadnij, kto...

Ferie w KCK
od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00-15.00
bilard i tenis stołowy

27 II - 2 III
Rekolekcje parafialne
ks. Franciszek Rząsa

Parafialna pielgrzymka
do Łagiewnik i Centrum
św. Jana Pawła II
18 kwietnia
Cena biletu 40 zł.
Zapisy w kiosku i kancelarii parafialnej.
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Apel Prezydium KEP

ws. dnia modlitw, refleksji i działania
przeciw handlowi ludźmi
W ramach Roku Życia Konsekrowanego - 8 lutego
2015 - w liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhita, obchodzony będzie
w Kościele Powszechnym
dzień modlitw, refleksji
i działania przeciw handlowi ludźmi.
Kościół Katolicki, w tym
liczne zgromadzenia zakonne na całym świecie,
aktywnie angażują się, na
wielu płaszczyznach, aby
przeciwdziałać temu procederowi. Działania edukacyjne, dyplomatyczne oraz
pomoc materialna są jednak
niewystarczające i dlatego
zwracamy się do wszystkich wiernych Kościoła
w Polsce: osób świeckich,
duchowieństwa, osób konsekrowanych, dla których
los uprowadzanych braci

i sióstr nie jest obcy, z gorącą prośbą o wspólną modlitwę w niedzielę 8 lutego,
podczas każdej Mszy Świętej oraz o podejmowanie innych, prywatnych inicjatyw
modlitewnych.

Rok życia konsekrowanego
W niedzielę 1 lutego
ks. prałat Andrzej Surowiec
odprawił uroczystą Mszę św.
w intencji S. Niepokalanek
z racji ogłoszonego przez
Papieża Franciszka Roku
Życia Konsekrowanego
i z okazji dnia Życia Konsekrowanego, który to dzień
tradycyjnie jest związany

jest ze świętem Ofiarowania Pańskiego. W czasie
Mszy. św. jedna z Sióstr
opowiedziała o charyzmacie
Zgromadzenia, a młodzież
w formie pięknej niespodzianki ofiarowała każdej
z Sióstr białą różę na znak
szczególnego szacunku
i wdzięczności.

Niech nie zabraknie nikogo
we wspólnym zanoszeniu
próśb, aby martwe sumienia osób zajmujących się
handlem ludźmi, dotknięte
światłem Bożego Miłosierdzia, dostrzegły w drugim
człowieku nie niewolnika,
ale siostrę i brata.
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki

Zastępca Przewodniczącego KEP

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

Bieg Tropem Wilczym
Jarosław dołącza do ogólnopolskiej akcji upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych poprzez organizację
Biegu Tropem Wilczym.
W niedzielę 1 marca o godz.
12.00 w kilkudziesięciu
miastach Polski wystartują
Polacy, aby w symboliczny
sposób oddać hołd polskim
żołnierzom podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego.
Burmistrz Miasta Jarosławia zaprasza do biegu całe
rodziny, młodzież jak rów-

nież wytrawnych biegaczy.
Długość trasy biegu jest
nietypowa wynosi 1963 m
- i ma także wymiar symboliczny - w 1963 r. zginął
ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. Lalek.
Bieg rozpocznie się przy
pomniku kpt. Władysława
Koby - u zbiegu ulic Jana
Pawła II i Cegielnianej,
a zakończy na jarosławskim
Rynku. Więcej szczegółów
na stronie Urzędu Miasta
Jarosławia: www.jaroslaw.pl.

Piękna postać z naszej parafii
Wspomnienie o Lidii Tomkiewicz i promocja książki
S. Bernadety Lipian pt. „Życie w cieniu Anny Jenke”.

Lidia Tomkiewicz

S. Bernadeta Lipian

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 8 lutego o godz. 17.15 w KCK.

Chrystus Królem

Tenis stołowy

Diamentowe Rakietki rozdane
W warszawskim Regent
Warsaw Hotel już po raz
drugi rozdane zostały Diamentowe Rakietki. Specjalnie zaprojektowane statuetki trafiły w ręce najlepszych
tenisistów stołowych oraz
instytucji i firm, które
w sezonie 2013/2014 przyczyniły się do popularyzacji
i rozwoju tenisa stołowego
w Polsce i na świecie.
Zawodnikiem Roku został
Wang Zeng Yi - czyli czołowy zawodnik naszego
Klubu.
Poza Diamentowymi Rakietkami, przedstawiciele
klubów wręczyli statuetki

Super-Partnerów dla osób
i firm, które miały największy wkład w funkcjonowanie danego zespołu.
Takie wyróżnienie otrzymała m.in. firma „Sokołów” - strategiczny sponsor
naszego Klubu.

Turniej bilarda

Agnieszka Tomaszewska z firmy
Sokołów i Wandżi

III Grand Prix Polski Seniorek
i Seniorów w Tenisie Stołowym
W dniach 23-25 stycznia
nasze miasto było gospodarzem III turnieju Grand Prix
Polski Seniorów i Seniorek
w Tenisie Stołowym. Te
ogólnopolskie zawody oficjalnie otworzył burmistrz
Waldemar Paluch.
Jest to turniej najwyższej
rangi w naszym kraju. Zawody są kwalifikacjami do
mistrzostw Polski. W ca-

łym cyklu rozgrywkowym
organizowane są trzy takie
turnieje, a w każdym z nich
zawodniczki i zawodnicy zdobywają punkty. Po
zsumowaniu powstaje lista
rankingowa, na której jest
48 nazwisk.
Wśród kobiet najlepsza
okazała się Katarzyna Grzybowska a wśród mężczyzn
wygrał Jakub Dyjas.

3 lutego w KCK odbył się Turniej Bilarda w odmianę 8-bil w kategorii uczniów
gimnazjum. Wyniki turnieju: I m. - Hubert Hałajko, II m. - Gracjan Dula,
III m. - Damian Kopeć.

Spotkanie formacyjne KSM w Heluszu

Grupa młodzieży z KSM w dniach 4-5 lutego wzięła udział w spotkaniu
rekreacyjno-formacyjnym w Heluszu. Był czas zarówno na Msze św.,
nabożeństwa, ale też na gry, zabawy i wypoczynek.

Superliga

Morliny Ostróda - PKS Kolping Frac Jarosław 0 : 3
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Evqueni Chtchetinine - 1, Vitali Nekhviadovich - 1.

Najbliższy mecz:

23 lutego g. 17.00 hala MOSiR
PKS Kolping Frac Jarosław - ASTS „Olimpia-Unia” Grudziądz
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Zbiórka na tacę
Niedziela 8 II 15 GRUPA I
Niedziela 15 II 15 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża VIII św.
Zofii - p. Drewniak, Róża
Boga Ojca II - p. Chomik
PONIEDZIAŁEK – Róża męska I św. Józefa - p. Zięba +
Róża V męska św. Piotra p. Przepłata
WTOREK – Róża męska II
św. Antoniego - p. Płoskoń
+ Róża IV św. Benedykta p. Chomik + Róża Boga
Ojca I - p. Brodowicz
ŚRODA – Bractwo Najświętszego Sakramentu,
Róże młodzieżowe i dziecięce
CZWARTEK – Wspólnota
Biblioteki
PIĄTEK – Róża żeńska I św.
Teresy - p. Dzierża + Róża
XIV św. Elżbiety - p. Balawender
SOBOTA – Róża II św. Marii
- p. Dąbrowska + Róża XVII
św. Brygidy - p. Waszczuk
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

31.01.2015 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 16-30. Sprzątali i ofiara:
Mach, Boryło, Paluch, Siupik, Olszewska, Stachowicz. Razem – 80
zł na środki czystości i kwiaty.
03.02.2015 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 31-45. Sprzątali i ofiara:
Kalemba, Kamińska, Mosiężna.
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
W minionym czasie ...

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego
Miłosierdzia będzie o godz.
17.00.
2. Dziś po nabożeństwie
o godz. 17.15 w KCK odbędzie się spotkanie poświęcone
wspomnieniom o naszej wybitnej parafiance Lidii Tomkiewicz, która niedawno zmarła
i pozostawiła po sobie duży
dorobek literacki, malarski,
a jednocześnie dawała przez
całe życie piękny przykład
patriotycznej postawy i dobrej
katoliczki. Spotkanie będzie
połączone z pogadanką pt.:
„Rola człowieka świeckiego
w Kościele na przykładzie naszej
parafianki Lidii Tomkiewicz”.
Spotkanie poprowadzi S. Bernadeta Lipian autorka książki
o Lidii Tomkiewicz pt.: „Żyła
w cieniu Anny Jenke”. Zapraszamy więc dzisiaj do Katolickiego Centrum Kultury na
godz. 17.15.
3. Dziś w drugą niedzielę
miesiąca jest specjalna taca na
utrzymanie naszego kościoła.
Można się dołączyć również
w innym czasie na tacę lub
przez osoby zbierające składki
po domach.
4. W środę (11 II) wspomnienie NMP z Lourdes i XXIII
Światowy Dzień Chorego. Jest
to dzień modlitwy w intencji
chorych, a zarazem szczególna
okazja do okazania im chrześcijańskiej miłości.
5. W tym tygodniu wznawiamy próby naszego chóru
- już z nowym panem organi-

Odeszli do Pana:

Jan STOLTMAN
Emilia PROKUSKA
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.

stą. Próba chóru odbędzie się
w środę po Mszy św. wieczornej. Dotychczasowy pan organista poprosił o zwolnienie
z pracy ze względu na brak
możliwości pogodzenia tej
służby z innymi obowiązkami.
Bardzo dziękujemy za piętnastoletnią posługę.
6. W sobotę (14 II) święto
świętych Cyryla i Metodego,
patronów Europy.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 9 I 15 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 11
m. 61-75 oraz 14 II 15 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 11
m. 76-88.
8. Zachęcamy, aby 1% z odpisu
podatkowego przekazywać na
rzecz Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga, które utrzymuje
m.in. KCK.
10. W kwietniu tego roku planujemy zorganizować dużą,
jednodniową parafialną pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum
św. Jana Pawła II w Krakowie.
Zapisy trwają w kiosku i kancelarii parafialnej.
12. Dziś w przedsionku kościoła znajdują się dwie gazetki:
jedna tradycyjna – jak w każdą
niedzielę i druga kolorowa
w postaci grubego albumu,
który zawiera ponad 110 kolorowych zdjęć z Orszaku
Trzech Króli w Jarosławiu.
Koszt produkcji kolorowej gazetki wynosi 3 zł. Gazetka jest
piękną pamiątką działalności
naszej parafii.

Polecamy w modlitwach

Do Wspólnoty Kościoła włączeni w rocznicę ślubu:
08.02.86 – Piotr i Urszula T.
zostali:

Dorian Gabriel IDZIK
Ignacy Tadeusz RAJZER

Niedziela 8 II

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
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

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

Poniedziałek 9 II
7:00

18:00

++ Krystyna, Zdzisław
(9).
Dziękczynna z prośbą
o dalsze Boże błogosł.
na Nowy Rok dla całej
Rodziny.
Wtorek 10 II

7:00
18:00

++ Krystyna, Zdzisław
(10).
+ Adam Trubas - int.
Róży św. Faustyny.
Środa 11 II

7:00
18:00

++ Krystyna, Zdzisław
(11).
+ Władysław w kolejną
roczn. śmierci.
Czwartek 12 II

7:00
18:00

++ Krystyna, Zdzisław
(12).
+ Kazimierz w 2 roczn.
śmierci.
Piątek 13 II

7:00

18:00

++ Krystyna, Zdzisław
(13).
++ Stanisław w 13 roczn.
śmierci, Zofia, Stanisław
i Janina Baster.
Sobota 14 II

7:00

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
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
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

++ Krystyna, Zdzisław
(8).
++ Ryszard i Józef.
+ Ryszard Mierzwa int. Haliny i Andrzeja
z Rodziną.
Za parafian.
+ Jan Kowalik w 2 roczn.
śmierci.
+ Franciszek Siuśta w 32
roczn. śmierci.

18:00

++ Krystyna, Zdzisław
(14).
++ Genowefa i Feliks
Sokulski.
Niedziela 15 II

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

+ Mieczysław Trędowicz
w 20 roczn. śmierci.
++ Krystyna, Zdzisław
(15).
+ Mieczysław Kołcz w 1
roczn. śmierci.
Za parafian.
+ Maria Mach w 2 roczn.
śmierci.
+ Ryszard Mierzwa - int.
cioci z Ulanowa.

