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Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
W niedzielę 15 lutego rozpoczyna się 48. TYDZIEŃ
MODLITW O TRZEŹWOŚĆ
NARODU. Będzie on przebiegał pod hasłem: „Abstynencja
dzieci troską rodziny, Kościoła
i narodu”.
Głównym motywem jest
wynagradzanie za grzechy
popełniane w czasie zabaw
karnawałowych, włączenie
wiernych w nurt przebłagania
za pijaństwo i inne nałogi,
a także wypraszanie łaski
nawrócenia dla grzeszników.
Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych,
którzy nadużywają napojów
alkoholowych.

18 lutego

Środa Popielcowa - początek Wielkiego Postu
Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim
trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Dla wiernych
jest on wezwaniem do pokuty i przemiany życia, tj.
wewnętrznego nawrócenia.
Środa Popielcowa swą nazwę przyjęła z obrzędu posypywania głów popiołem.
W obecnej liturgii symbolowi temu towarzyszą
wypowiadane przez kapłana słowa: „Prochem jesteś
i w proch się obrócisz” lub
„Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. To gest uznania swojej niewystarczalności i zależności od Boga.
Tradycja posypywania popiołem na znak pokuty sięga
VIII wieku. Od XI stulecia zwyczaj ten przyjął się
w całym Kościele. Popiół
pochodzi ze spalonych palm,
poświęconych w poprzednim
roku podczas Niedzieli Palmowej. Tego dnia obowiązu-

je wstrzemięźliwość i post.
W tym czasie, w każdy piątek
w kościołach odprawia się nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
w niedzielę - nabożeństwo
Gorzkich Żali. Wielki Post

nawiązuje do 40-dniowego
pobytu Chrystusa na pustyni,
gdzie pościł i był kuszony
przez szatana. Jezus udał
się w miejsce odosobnienia
zaraz po przyjęciu chrztu
z rąk św. Jana i przed roz-

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Kpł 13, 1-2. 45-46

Odosobnienie trędowatego

REFREN PSALMU: Tyś jest
ucieczką i moją radością.
II CZYTANIE: 1 Kor 10,31-11,1
Paweł naśladowcą Chrystusa

EWANGELIA: Mk 1,40-45
Uzdrowienie trędowatego

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na
kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić”. Zdjęty
litością, wyciągnął rękę, dotknął
go i rzekł do niego: „Chcę, bądź
oczyszczony”. Natychmiast trąd
go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał
i zaraz go odprawił ze słowami:
„Uważaj, nikomu nic nie mów,
ale idź, pokaż się kapłanowi
i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na
świadectwo dla nich”. Lecz on
po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło,
tak że Jezus nie mógł już jawnie
wejść do miasta, lecz przebywał
w miejscach pustynnych. A ludzie
zewsząd schodzili się do Niego.

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
20 II godz. 19.00
Osiedle Słoneczne i Tysiąclecia
prowadzi
młodzież
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

27 II - 2 III
Rekolekcje parafialne
ks. Franciszek Rząsa

w Kościele katolickim to także czas przygotowań poprzez
rekolekcje i spowiedź do największego święta w całym
roku liturgicznym - Zmartwychwstania Pańskiego,
czyli Świąt Wielkanocnych.
Post zgodnie ze swoją nazwą

poczęciem publicznej działalności. Wtedy też św. Jan
nawoływał do pokuty oraz
przygotowania na przyjście
Zbawiciela, który będzie
chrzcił „Duchem Świętym
i ogniem”. Post jest więc jednym z elementów pokuty.

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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Chrystus Królem

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2015 r.

/fragmenty/

Lud Boży potrzebuje odnowy, aby nie zobojętniał i nie zamknął się w sobie w obliczu globalizacji obojętności
- pisze papież w orędziu na tegoroczny Wielki Post. Dodaje, że jako chrześcijanie musimy stawić czoło temu
problemowi, dotyczącemu zarówno relacji z Bogiem jak i z drugim człowiekiem.
Umacniajcie
serca
wasze
(Jk 5, 8)
Drodzy Bracia i Siostry!

i wobec Boga jest realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy
słuchać w każdym Wielkim
Poście nawoływania proroków, którzy podnoszą głos
Wielki Post jest czasem od- i nas przebudzają.
nowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wier- Bóg nie jest obojętny na
nych. Przede wszystkim świat - kocha go do tego
jednak jest „czasem łaski” stopnia, że daje swojego
(por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie Syna dla zbawienia każdego
prosi nas o nic, czego by człowieka. Przez wcielenam wcześniej nie dał: „My nie, życie ziemskie, śmierć
miłujemy [Boga], ponie- i zmartwychwstanie Syna
waż Bóg sam pierwszy nas Bożego otwiera się definiumiłował” (1 J 4, 19). Nie tywnie brama między Bojesteśmy Mu obojętni. Zale- giem a człowiekiem, między
ży Mu na każdym z nas, zna niebem a ziemią. A Konas po imieniu, troszczy się ściół jest niczym ręka, która
o nas i nas szuka, kiedy Go trzyma tę bramę otwartą
opuszczamy. Interesuje się poprzez głoszenie Słowa,
każdym z nas; Jego miłość sprawowanie sakramennie pozwala Mu być obojęt- tów, dawanie świadectwa
nym na to, co nam się przy- wiary, która działa przez
darza. Jednak bywa tak, że miłość (por. Ga 5, 6). Jedkiedy my mamy się dobrze nakże świat ma tendencję
i żyje się nam wygodnie, do zamykania się w sobie
oczywiście zapominamy i zamykania tej bramy, przez
o innych (Bogu nie zdarza którą Bóg wchodzi w świat,
się to nigdy), nie obchodzą a świat w Niego. Dlatego
nas ich problemy, ich cier- ręka, którą jest Kościół, nie
pienia i krzywdy, jakich powinna nigdy się dziwić,
zaznają..., wtedy nasze serce że jest odpychana, miażdżopopada w obojętność - gdy na i raniona.
ja mam się względnie dobrze
i żyję wygodnie, zapominam A zatem lud Boży potrzeo ludziach, którzy nie mają buje odnowy, aby nie zosię dobrze. Ta egoistyczna bojętniał i nie zamknął się
postawa obojętności przy- w sobie...
brała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić ...Wielki Post jest czasem
o globalizacji obojętności. sprzyjającym temu, aby
Jest to problem, któremu pozwolić Chrystusowi,
jako chrześcijanie musimy by nam usłużył, a przez
stawić czoło.
to stać się takim jak On.
Dzieje się to, kiedy słuchaKiedy lud Boży nawraca my Słowa Bożego i kiedy
się na Jego miłość, znajduje przyjmujemy sakramenty,
odpowiedzi na te pytania, w szczególności Eucharyktóre nieustannie stawia mu stię. W niej stajemy się tym,
historia. Jednym z najpil- co przyjmujemy: ciałem
niejszych wyzwań, które- Chrystusa. W tym ciele nie
mu chcę poświęcić uwagę ma miejsca na obojętność,
w tym Orędziu, jest globali- która jakże często zdaje się
zacja obojętności.
opanowywać nasze serca.
Bowiem człowiek, który
Obojętność wobec bliźniego jest Chrystusowy, należy

do jednego ciała, a w Nim
nie jest się obojętnym jedni
wobec drugich. „Tak więc
gdy cierpi jeden członek,
współcierpią wszystkie inne
członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane
jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki
(1 Kor 12, 26)...
...To co zostało powiedziane odnośnie do Kościoła
powszechnego, trzeba zastosować w życiu parafii
i wspólnot...
...Wszystko, co otrzymaliśmy, otrzymaliśmy także
dla nich. I podobnie, to co
ci bracia posiadają, jest darem dla Kościoła i dla całej
ludzkości...
...Również jako pojedyncze osoby mamy pokusę
obojętności. Mamy przesyt
wstrząsających wiadomości
i obrazów, które nam opowiadają o ludzkim cierpieniu, i zarazem czujemy całą
naszą niemożność działania.
Co zrobić, aby nie dać się
wciągnąć w tę spiralę przerażenia i bezsilności?
Po pierwsze, możemy modlić się we wspólnocie Kościoła ziemskiego i niebieskiego. Nie lekceważmy siły
modlitwy wielu! Inicjatywa
24 ore per il Signore - „24

godziny dla Pana” - która,
jak ufam, będzie podjęta
w całym Kościele, także
na szczeblu diecezjalnym,
w dniach 13 i 14 marca, ma
być wyrazem tej potrzeby
modlitwy.
Po drugie, możemy pomagać poprzez gesty miłosierdzia, docierając zarówno do
bliskich, jak i dalekich dzięki licznym organizacjom
charytatywnym Kościoła.
Wielki Post jest czasem
sprzyjającym temu, aby
okazać to zainteresowanie
drugiemu, poprzez znak,
choćby mały, ale konkretny, naszego udziału w powszechnym człowieczeństwie.
I po trzecie, cierpienie drugiego stanowi wezwanie
do nawrócenia, bowiem
potrzeba, w jakiej znajduje
się brat, przypomina mi
o słabości mojego życia,
o mojej zależności od Boga
i od braci. Jeżeli pokornie będziemy prosić o łaskę Bożą i pogodzimy się
z tym, że nasze możliwości
są ograniczone, wówczas
zaufamy w nieskończone
możliwości, jakie kryją się
w miłości Bożej. I będziemy
mogli oprzeć się diabelskiej
pokusie, która skłania nas
do wierzenia, że sami możemy się zbawić i zbawić
świat...

Goście z Tarnopola

W niedzielę 8 lutego na Mszy św. o godz. 16.00 gościliśmy zespół wokalny
z Filharmonii w Tarnopolu. Artyści zachwycili wszystkich pięknymi głosami
i profesjonalnym wielogłosowym wykonaniem pieśni polskich i ukraińskich.

Chrystus Królem

Słowo do Księży i wiernych

Świetlica „U KOLPINGA”

Archiprezbiteratu jarosławskiego dotyczące funkcjonowania i rozbudowy Domu Ulgi w Cierpieniu św. Jana Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
Pawła II w Jarosławiu
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca g. 16.00 - KCK.

Ośrodek Pomocy Potrzebującym fizycznie i duchowo w Jarosławiu zorganizowany został w 2002
roku w ramach założonej
wcześniej Fundacji Pomocy
Młodzieży im. Jana Pawła II
„Wzrastanie”. Od początku
jego działalności była to
realizacja przesłania, jakie
przekazywał Jan Paweł II.
Obecnie w ośrodku funkcjonuje: zakład opieki leczniczej dla nieuleczalnie
chorych i schronisko dla
bezdomnych. Wobec coraz
więcej przybywających ludzi potrzebujących schronienia i pomocy podjęliśmy
się rozbudowy dotychczasowych obiektów. Inicjatywa
ta łączyła się z pragnieniem
upamiętnienia epokowego
wydarzenia, jakim była kanonizacja św. Jana Pawła II.
Właśnie w 2014 roku, dzięki
pomocy Duszpasterzy i parafian z Archiprezbiteratu
jarosławskiego oraz innych
parafii, ukończona została
część rozbudowy obiektu (skrzydło południowe).
W związku z kanonizacją
św. Jana Pawła II wszystkie
obiekty zostały nazwane
Domem Ulgi W Cierpieniu
św. Jana Pawła II.

Dzięki temu uzyskaliśmy
14 miejsc dla chorych
i 30 miejsc dla samotnych
mężczyzn i bezdomnych.
Obecnie korzysta z naszego domu 42 nieuleczalnie
chorych i 60 samotnych
obecnie nie wolno przyjmoi bezdomnych.
wać takich chorych.
Bardzo serdecznie dziękuję
księżom duszpasterzom Dlatego podejmujemy się
i parafianom w imieniu dalszej rozbudowy obiekwszystkich, którzy ze mną tów – Domu Ulgi w Cierwspółpracują w realizacji pieniu św. Jana Pawła II
tego dzieła, a przede wszyst- (północne skrzydło).
kim w imieniu wszystkich, Są pewne nadzieje na doktórzy znajdują tu opiekę. tacje z Urzędu Marszałkowskiego, ale potrzebny
Mamy nadal bardzo dużo jest własny wkład. Dlatego
zgłoszeń, by przyjąć osoby zwracam się do ks. Proboszchore na nowotwory, będące czów, współpracowników
już w stanie terminalnym. i Waszych Parafian o dalWprawdzie jest w Jarosła- sze włączenie się modlitwą
wiu „Hospicjum domowe”, i ofiarą w to Dzieło Miłoale nieraz są osoby samotne sierdzia na Ziemi Jarosławczy też wymagające już sta- skiej.
łej specjalistycznej opieki
nad chorym na raka. Czynią Wzorem roku ubiegłego,
to specjalistyczne hospicja
i zakłady paliatywne. Najbliższe dla nas hospicjum
to – w Przemyślu lub Górnie
k/Rzeszowa, a w Jarosławiu
Oddział Paliatywny. Zwykle
w tych ośrodkach nie ma
wolnych miejsc. W prowadzonym przez nas Zakładzie

najodpowiedniejszą formą
może być zebranie składki
w Środę Popielcową, na rozpoczęcie Wielkiego Postu,
czas Pokuty i świadczonego
Miłosierdzia (jałmużny).
Jeszcze raz wyrażam
wdzięczność Księżom
i darczyńcom za otwarte
serce na potrzeby bliźnich.
Zapewniam, że każda ofiara
jest właściwie wykorzystana
w naszym wspólnym dziele i wszystko czynię, aby
towarzyszyła wdzięczna
modlitwa za Ofiarodawców
u naszych podopiecznych,
z którymi przebywam i dużo
się modlimy.
ks. Franciszek Rząsa

23 lutego godz. 17.00
PKS Kolping Frac Jarosław
ASTS „Olimpia-Unia” Grudziądz
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Zbiórka na tacę
Niedziela 15 II 15 GRUPA II
Niedziela 22 II 15 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża III św. Łucji
- p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII p. Rzepa
PONIEDZIAŁEK – Bractwo Matki
Bożej Szkaplerznej, Róża IV św.
Magdaleny - p. Wielgos + Róża
XI św. Agnieszki - p. Staroń
WTOREK – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca
IV - p. Kopczacki
ŚRODA – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki - p. Skorupska
CZWARTEK – Wspólnota Biblijna,
Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel
+ Róża XV św. Bernadetty p. Przepłata
PIĄTEK – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
SOBOTA – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

07.02.2015 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 46-60. Nikt nie przyszedł.
09.02.2015 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 61-75. Sprzątali i ofiara:
Krsek, Lasek, Chrapek + 1 osoba.
Ofiara: Gilarska, Kuch, Dąbrowska, Wysocka, Pigan, Brud, Lichończak, Mól. Razem – 90 zł na
środki czystości i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
19.02.00 – Zbigniew i Beata S.
20.02.82 – Stanisław i Alicja G.
20.02.82 – Tadeusz i Lidia U.
20.02.93 – Grzegorz i Małgorzata P.
20.02.97 – Zbigniew i Małgorzata P.
21.02.04 – Paweł i Anna Sz.
21.02.09 – Łukasz i Magdalena D.

w rocznicę śmierci:
18.02.82 – Ludwik Wawrzyszko
16.02.83 – Zenon Libicz
16.02.84 – Zbigniew Kurpiel
17.02.88 – Bolesław Gmyrek
18.02.89 – Antoni Sieczka
16.02.90 – Józefa Szajowska
19.02.93 – Katarzyna Smoczyńska
17.02.94 – Janina Raciborska
21.02.94 – Kazimiera Trubas
15.02.95 – Mieczysław Trędowicz
21.02.95 – Franciszka Korab
21.02.99 – Lesław Idzik
17.02.03 – Rozalia Sikora
21.02.04 – Władysław Frąc
17.02.09 – Leonard Nowosielski
17.02.09 – Stanisław Smykała
15.02.11 – Wiera Dziurgot
16.02.13 – Maria Mach

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
Wi e l k a n o c n y c h . Z a c h ę c a my 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

Niedziela 15 II

obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani
w autentycznego ducha pokuty.
Składka mszalna ze Środy Popielcowej przeznaczona jest na
budowę hospicjum w Jarosławiu.
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 (20 II) Droga Krzyżowa rozpocznie się
o godz. 19.00 na Osiedlu Tysiąclecia i Słonecznym, którą poprowadzi młodzież. Bardzo zachęcamy
do pielęgnowania tej wyjątkowo
cennej tradycji udziału w drodze
krzyżowej osiedlowej.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 16
II 15 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 12 m. 1-14
oraz 21 II 15 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 12 m. 15-28.
8. Zachęcamy, aby 1% z odpisu
podatkowego przekazywać na
rzecz Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga, które utrzymuje m.in.
KCK. Pomoc przy wypełnianiu
PIT-ów będzie zorganizowana
od marca.

Wydaliśmy
pionierski przewodnik
Przez cały rok trwały przygotowania do wydania
pierwszego profesjonalnego
przewodnika obejmującego
teren naszego powiatu i całej
ziemi nadsańskiej. Pracowało
nad nim trzech znakomitych
znawców tematu i zawodowych przewodników: Piotr
Czerwiński, Robert Szmuc
i Marcin Warchoła. Przewodnik
zawiera dokładne opisy najciekawszych miejsc, propozycje tras pieszych, rowerowych
i samochodowych. Opracowanie spotkało się z bardzo
dużym uznaniem głównych
organizacji turystycznych.
Dziękujemy.

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.
Poniedziałek 16 II

1) ++ Krystyna, Zdzisław
(16).
7:00 2) O Boże błogosł. i opiekę
MB oraz o powrót do zdrowia
dla Jadwigi.
1) + Paweł Brzeziński
18:00 w 1 roczn. śmierci.
2) ++ Cecylia i Leon.
Wtorek 17 II

1) ++ Krystyna, Zdzisław
7:00
(17).
2) + Rozalia.
1) + Jerzy w 5 roczn. śmier18:00 ci.
2) + Jan Stoltman.
Środa 18 II
7:00

++ Krystyna, Zdzisław (18).

9:00
16:00

1) ++ Szymon, Bogdan, Anna
w roczn. śmierci.
18:00 2) O Boże błogosł. dla dzieci,
wnuków, prawnuków - int.
od babci Agnieszki.
Czwartek 19 II

++ Krystyna, Zdzisław (19).
1) ++ Tadeusz w 5 roczn.
18:00 śmierci.
2) ++ Jan i Maria Szalacha.
7:00

Piątek 20 II

++ Krystyna, Zdzisław (20).
1) ++ Ludwika, Maria,
Agnieszka i Stanisław.
18:00 2) + O dar życia wiecznego
dla Marianny - int. od Oazy
młodzieżowej.
7:00

Do nabycia w naszym kiosku parafialnym!
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lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie
małych projektów.

Sobota 21 II

++ Krystyna, Zdzisław (21).
1) + Lesław Idzik w 16 roczn.
śmierci.
18:00
2) + Emilia Prokuska - int.
sąsiadów.
7:00

Niedziela 22 II
8:00

++ Krystyna, Zdzisław (22).

9:30

+ W 4 roczn. śmierci Teresy
Wyczawskiej-Słowik.
12:15 Za parafian.
+ Ryszard Mierzwa - int. Zdzi16:00
sława Cichoń z Rodziną.
+ Nowosielski Leonard
18:00
w 6 roczn. śmierci.
11:00

