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Rekolekcje Parafialne - 19 - 22 III
Poniedziałek

20 marca

Msze św.:
8.00 z nauką rekolekcyjną
18.00 z nauką rekolekcyjną
17.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Ks. dr Tadeusz Musz

Wtorek 21 marca

Niedziela 19 marca

Msze św.:
8.00 z nauką rekolekcyjną
18.00 z nauką rekolekcyjną
17.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Msze św. z naukami są
o godz.: 8.00, 9.30, 11.00,
12.15, 16.00 i 18.00
17.00 – Gorzkie Żale i nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego

Środa 22 marca

Spowiedź przedświąteczna

Bierzmowanie

sobota 8 kwietnia
9.00 - 12.00, 15.00 - 17.00

10 kwietnia godz. 18.00

TEATR INFINITAS
działający przy Szkole Sióstr
Niepokalnek w Jarosławiu
zaprasza na

spektakl

Mój
Chrystus
Połamany
Ramon Cue Romano S.I.
Tłumaczenie: Maria Stypułowska

Niedziela 19 marca
godz. 18.00
Katolickie Centrum Kulturalne

Abp Adam Szal

Msze św.:
8.00 z nauką rekolekcyjną
18.00 z nauką rekolekcyjną
17.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Wj 17,3–7
Woda wydobyta ze skały

REFREN PSALMU: Kiedy Bóg
mówi, nie gardź Jego słowem.
II CZYTANIE: Rz 5,1–2.5–8

Miłość Boża rozlana jest w naszych
sercach przez Ducha Świętego

EWANGELIA: J 4,5–42

Rozmowa z Samarytanką o wodzie
żywej

...„O, gdybyś znała dar Boży
i wiedziała, kim jest Ten,
kto ci mówi: «Daj Mi się
napić», prosiłabyś Go
wówczas, a dałby ci wody
żywej”...
...Bóg jest duchem; potrzeba
więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu
i prawdzie”...

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
24 III godz. 19.00
Munina i os. Niepodległości
prowadzą
bractwa, Róże Różańcowe
i Koło Misyjne
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

Superliga
tenisa stołowego
w Jarosławiu

Mecz
24 III g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- POLTAREX POGOŃ Lębork
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Chrystus Królem

Oświadczenie Konferencji Episkopatu 19 marca
Polski w sprawie projektu ustawy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
o ograniczeniu handlu w niedziele

Wkrótce minie rok od złożenia w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
Postulowane w projekcie
zmiany ustawodawcze mają
skutkować wprowadzeniem
wolnych niedziel dla pracowników handlu, zatrudnionych przede wszystkim
w sklepach wielkopowierzchniowych. To rozwiązanie poparło własnoręcznym podpisem ponad
pół miliona obywateli. Warto przypomnieć, że proponowana ustawa bierze
w obronę około 1,3 mln
osób, szczególnie kobiet,
pracujących zawodowo
w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla
wartość niedzieli jako dobra
kulturowego i dnia wolnego od pracy. Skutecznym
i społecznie zaakceptowanym funkcjonowaniem tej
zasady cieszy się od lat
wiele krajów europejskich,
a wśród nich m.in. Austria, Niemcy, Norwegia,
Szwajcaria, Francja oraz
Wielka Brytania. Co więcej,
w Niemczech niedziela jest
chroniona zapisem w konstytucji tego państwa jako
wartość i spoiwo wspólnoty
narodowej. Wydaje się,
że także my powinniśmy
przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne
jak w wielu nowoczesnych
krajach Europy!
Niestety, w ostatnich tygodniach w środkach społecznego przekazu pojawiają
się wypowiedzi, z których
wynika chęć zmian zapisów
projektu ustawy, m.in. ograniczające liczbę niedziel
wolnych od pracy w handlu
do jednej lub dwóch w miesiącu, czy też scedowanie
decyzji dotyczącej ograniczeń w handlu w niedziele
na samorządy.

W związku z tym, jako
członkowie Konferencji
Episkopatu Polski uważamy, że proponowanie zmian
zapisów ustawy i wydłużanie prac legislacyjnych
nad ostatecznym kształtem
rozwiązań prawnych w tym
względzie jest formą niesprawiedliwości społecznej,
m.in. wobec tych obywateli,
którzy sygnowali projekt
ustawodawczy. Ponadto,
zachowując w pamięci próby zawłaszczenia niedzieli
i zredukowania jej do zwykłego dnia pracy w czasach PRL-u, opowiadamy
się – zgodnie z projektem
ustawy – za zachowaniem
wszystkich niedziel w miesiącu jako dni wolnych od
pracy w handlu.
Wyrażamy nadzieję, że setki tysięcy pracowników
handlu oraz ich rodziny
doczekają się wolnych niedziel. Nie mamy wątpliwości, że ciągle stoimy przed
nową szansą przeżywania
niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa
jako dnia wzmocnienia sił
i odpoczynku, odrodzenia
zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto
niedziela może znów stać się
gwarantem emocjonalnego
wyciszenia, a także budowania wspólnoty rodzinnej,
religijnej i narodowej.

19 marca Kościół katolicki obchodzi uroczystość
św. Józefa, oblubieńca Maryi, przybranego ojca Jezusa, patrona ojców.
Według św. Mateusza pochodził z królewskiego rodu
Dawida. Był rzemieślnikiem, tradycyjnie uważa
się, że cieślą. Ewangelia
nazywa św. Józefa „mężem sprawiedliwym”, to
znaczy prawdomównym,
uczciwym, pracowitym
i mądrym. Charakterystyczne cechy św. Józefa to zawierzenie Bogu, pokora i służebność. Imię Józef znaczy

4. Konferencja Episkopatu Polski poparła starania
o beatyfikację założycieli
Wspólnoty Europejskiej
Roberta Schumana i Alcide
de Gasperi. Jednocześnie
Biskupi proszą o modlitwę
w intencji Europy, o poszanowanie w niej ładu Bożego
oraz szacunek dla każdego
człowieka...
/fragment/

Z okazji Imienin życzymy
Arcybiskupowi
Józefowi Michalikowi wiele
błogosławieństwa Bożego.

25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Podpisali Pasterze Kościoła
katolickiego w Polsce Przypomina ona zdarzenie,
Warszawa, 13 marca 2017 r.

Komunikat z 375.
Zebrania KEP

„Bóg przydał”. Choć nie był
ojcem naturalnym Jezusa,
według prawa żydowskiego,
jako mąż Maryi, był Jego ojcem i opiekunem. Pierwszy
o św. Józefie pisał św. Hieronim (+420). Szczególnie jego kult propagowała
św. Teresa od Jezusa. Wielokrotnie wyznawała ona,
że o cokolwiek poprosiła
Boga za wstawiennictwem
św. Józefa, zawsze to otrzymywała.

na za święto
Pańskie. Akcentowano
nie tylko moment zwiastowania, co
wcielenia się
Chrystusa
Pana, czyli
pierwszy akt
Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia
dzieła naszego zbawienia.
Z czasem lud nadał temu
świętu charakter maryjny,
pierwszą osobą czyniąc
Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”,
wybraną w planach Boga na
Matkę Zbawiciela rodzaju
ludzkiego.

od którego rozpoczęła się
nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty
z Nazaretu, by zwiastować
Jej, że to na Niej spełnią
się obietnice proroków,
a Jej Syn, którego pocznie
w cudowny i dziewiczy
sposób za sprawą Ducha
Świętego, będzie Synem Powszechnie posługujemy
samego Boga.
się dwiema modlitwami,
które upamiętniają moment
W swoich początkach uro- Zwiastowania. Są to „Zdroczystość ta miała wysoką waś Maryjo” i „Anioł Pańrangę, gdyż była uważa- ski”.

Chrystus Królem

Tenis stołowy
13.03. Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław
- Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 3 : 2
Punkty: Dmitrij Prokopcov - 2, Jakub Kosowski - 1.

Znakomicie w III Grand
Prix Polski młodziczek
w Gdańsku spisała się Anna
Brzyska. Zawodniczka PKS
Kolping-Jarosław w silnej
stawce uczestniczek zajęła
bardzo wysokie - trzecie
miejsce!

imprezie przegrała tylko
jeden pojedynek. W półfinale uległa późniejszej
triumfatorce całych zmagań
- Wiktorii Wrzosek.

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów

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

jest czynny: we

Dobrze w Gdańsku zapre- zarówno tych, którzy społecznie chcą pomóc przy wypełnianiu
zentowała się także druga PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy będą chcieli skorzystać.
nasza zawodniczka - Jagoda
Turniej na Pomorzu zna- Chwojko, która rywalizację
komicie rozegrała nasza zakończyła na miejscu 14. 25 marca
zawodniczka, która w całej

Dzień Świętości Życia

Konkurs biblijny

7 marca odbył się etap dekanalny konkursu biblijnego
na podstawie Ewangelii
wg św. Marka i Listów do
Tymoteusza. Uczestniczyło
w nim 14 uczniów z 5 szkół
podstawowych. Do finału

diecezjalnego przeszło troje
uczniów: I miejsce - Jagoda
Siwoń (SP Nr 5 Jarosław),
II miejsce - Joanna Gwóźdź
(SP Nr 10 Jarosław),
III miejsce - Amelia Zawiślak (SP Munina).

Od początku roku do dnia dzisiejszego za gaz,
prąd i wodę zapłaciliśmy 36 148,25 zł.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się
w Polsce z obchodem Dnia
Świętości Życia. W dniu
w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez
Posłańca Bożego Maryi
Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, bronić
chcemy każdego poczętego
życia pod sercem każdej
z matek na całym świecie.
Jan Paweł II, 26 stycznia
1980 r. w Rzymie powiedział:
„Człowiekiem jest również
nienarodzone dziecko: co
więcej, Chrystus w sposób
uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi;
jak więc można nie widzieć
szczególnej Jego obecności
w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich
istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka
obrony, nawet głosu, któ-

ra nie może protestować
przeciw ciosom godzącym
w jej najbardziej podstawowe prawa”. I dalej Jan Paweł
II w obronie życia poczętego
pisze w encyklice Evangelium vitae z 25 marca 1995
r: „Życie ludzkie jest święte
i nienaruszalne w każdej
chwili swego istnienia, także w fazie początkowej,
która poprzedza narodziny.
Człowiek już w łonie matki
należy do Boga, bo Ten,
który wszystko przenika
i zna, tworzy go i kształtuje
swoimi rękoma, widzi go,
gdy jest jeszcze małym,
bezkształtnym embrionem
i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym
stanie się on w przyszłości
i którego dni są już policzone, a powołanie już
zapisane w księdze żywota”
(EV 61).

Podejmij
Duchową
Adopcję
Dziecka
Poczętego
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 19 III 17 GRUPA II
Niedziela 26 III 17 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Wspólnota Biblijna + Róża VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża XV
św. Bernadetty - p. Przepłata
PONIEDZIAŁEK – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich +
Grupa charytatywna
WTOREK – Róża Boga Ojca
VII - p. Komsza + IX Róża
św. Andrzeja
ŚRODA – Róża X św. Moniki
- p. Mazur + Róża Boga Ojca
XI - p. Budzyński
CZWARTEK – Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga + Świetlica
charytatywna + Kolpingowski
Klub Seniora
PIĄTEK – Ministranci + Lektorzy + Rodziny powołanych
S O B O TA – Róża VI
św. Krzysztofa + Róża IV
św. Benedykta
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
19.03.97 – Bolesław i Zofia P.

w rocznicę śmierci:
19.03.87 – Jan Sobczyński
23.03.94 – Aniela Mielniczek
20.03.95 – Aniela Trojniak
23.03.00 – Stanisław Rupar
25.03.01 – Józef Majcher
22.03.04 – Aniela Mrozowicz
20.03.05 – Kazimierz Zaborowski
25.03.09 – Weronika Pichitko
23.03.11 – Zbigniew Trojanowski
23.03.12 – Józef Pałczyński

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym i koronka do Bożego
Miłosierdzia. Dziękujemy za
ofiary zbierane w czasie Gorzkich
Żali, które przeznaczone są na zakup kwiatów do Bożego Grobu.
2. Od dziś rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w naszej
parafii, które potrwają do środy,
a prowadzi je ks. dr Tadeusz
Musz - Rektor Wyższego Seminarium Księży Michalitów. Msze
św. z naukami będą o godz. 8.00
i 18.00 (czyli od poniedziałku do
środy nie będzie Mszy św. o godz.
7.00 rano).
3. W poniedziałek przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca
NMP. To dzień szczególnej modlitwy za ojców. Jest to także
dzień imienin ks. abpa Józefa
Michalika oraz Ojca Świętego
Seniora Benedykta XVI. Solenizantów polecamy w modlitwie.
4. W sobotę 25 marca Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego - Dzień
Świętości Życia - modlimy się
o poszanowanie ludzkiego życia
od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zachęcamy do duchowej adopcji dzieci poczętych
- szczegóły w zakrystii.
5. Również w sobotę 25 marca
zapraszamy na godz. 17.40 na kolejne nabożeństwo fatimskie. Jest
to niezwykle ważne nabożeństwo,
dlatego do udziału zapraszamy
wszystkie katolickie rodziny.
6. Msza św. z rozdaniem książeczek dla dzieci przygotowujących
się do I Komunii Św. odbędzie

Niedziela 19 III

się w niedzielę 26 marca o godz.
11.00.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 20
III 17 (poniedziałek wieczorem)
os. Słoneczne bl. 1 m. 11-25 oraz
25 III 17 (sobota rano) os. Słoneczne bl. 1 m. 26-35.
8. Tydzień temu podpisy pod
protestem przeciw spektaklowi
„Klątwa” złożyło 455 osób. Bardzo dziękujemy. Dalsze podpisy
można składać w zakrystii.
9. Zachęcamy, aby 1% z odpisu
podatkowego przekazywać na
rzecz Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga, które przygotowuje
m.in. Piknik „Z bliźnim na majówkę”. Pomoc przy wypełnianiu
PIT-ów w sali komputerowej pod
kościołem jest we wtorek, środę
i czwartek.
10. Droga Krzyżowa dla dzieci
jest 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
(24 III) Droga Krzyżowa będzie
w Muninie i rozpocznie się o godz.
19.00 przed sklepem Korona. Koniec Drogi Krzyżowej będzie na
os. Niepodległości. Poprowadzą
ją bractwa, Róże Różańcowe
i Koło Misyjne. Bardzo zachęcamy do pielęgnowania tej cennej
tradycji udziału w drodze krzyżowej osiedlowej.
11. Darem ołtarza z okazji
25-lecia probostwa ks. Prałata będzie ornat z MB Fatimską. Każdy
może się dołączyć.

8:00

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

++ Kazimiera, Ryszard,
Antoni, Krystyna, Edward,
Józefa.
+ Leopold Kruk w 9 roczn.
śmierci.
+ Józefa Pawełek.
Za parafian.
+ Józefa Plęs (19).
O Boże błogosł. i opiekę MB dla Emilki Bilik
w 10 roczn. urodzin.
Poniedziałek 20 III

8:00

18:00

1) + Ryszard Kruk (począt.
greg.).
2) + Jan w 30 roczn. śmierci.
8) + Frank Keller od teściowej i szwagierki.
1) O dar macierzyństwa dla
Marii i Kaspra.
2) + Józefa Plęs (20).
Wtorek 21 III

8:00

18:00

1) + Jan Kojder (począt.
greg.).
2) + Ryszard Kruk (2).
1) + Józefa Plęs (21).
2) + O szczęśliwe życie
wieczne dla Marii Leśniowskiej - int. od Janiny
z rodziną.
Środa 22 III

8:00

18:00

1) + Jan Kojder (2).
2) + Ryszard Kruk (3).
1) + Józefa Plęs (22).
2) ++ Alicja w 13 roczn.
śmierci, Józef.
Czwartek 23 III

7:00

18:00

1) + Jan Kojder (3).
2) + Ryszard Kruk (4).
1) + Józefa Plęs (23).
2) O Boże błogosł. dla członkiń Róży św. Barbary.
Piątek 24 III

D z i ę k u j e m y ...

7:00

za sprzątanie kościoła:

11.03.2017 r. os. Niepodległości
bl. 3 m. 1-12. Sprzątali i ofiara:
Przepłata. Ofiara: K. Mierzejewska (os. Niepodległości bl. 2).
Razem – 30 zł na środki czystości
i kwiaty.
13.03.2017 r. os. Niepodległości
bl. 3 m. 13-24. Sprzątali i ofiara:
Iwosa, Kubas, Kierepka, Daraż.
Razem – 40 zł na środki czystości
i kwiaty.

18:00

1) + Jan Kojder (4).
2) + Ryszard Kruk (5).
1) + Józefa Plęs (24).
2) ++ Michał Sarzyński
i jego zmarli rodziców.
Sobota 25 III

7:00

18:00

1) + Jan Kojder (5).
2) + Ryszard Kruk (6).
1) + Józefa Plęs (25).
2) + Helena Głubisz-Zięba int. od przyjaciół.
Niedziela 26 III

8:00

Kancelaria parafialna

9:30

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

11:00
12:15
16:00
18:00

+ Józefa Plęs (26).
+ Jan Kojder (6).
+ Zdzisław Korytko w roczn.
śmierci.
Za parafian.
++ Grzegorz, Katarzyna,
Wiktor, Janina, Lucjan.
+ Ryszard Kruk (7).
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