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(596) 24 lutego 2013

Jeszcze jutro dzień Rekolekcji
Poniedziałek 25 lutego
Msze św. z naukami: 8.00 i 18.00 – zakończenie rekolekcji
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o 17.40

Pomagajmy misjonarzom w Roku Wiary
Trwający rok duszpasterski,
przeżywany pod hasłem: „Kościół naszym domem”, pomaga
nam w zrozumieniu tajemnicy Kościoła, w odnalezieniu
własnego miejsca w Kościele,
zaangażowania oraz współodpowiedzialności za Kościół,
który z natury jest misyjny.
Każdy z nas otrzymał Chrystusa
na chrzcie świętym i naszym
nieustannym zadaniem jest
dawanie świadectwa o Jego
miłości aż po krańce ziemi.
Szczególnymi naszymi wysłannikami są polscy misjonarze
i misjonarki.
Jak co roku, pragniemy o nich
pamiętać w dzisiejszą II Niedzielę Wielkiego Postu, 24
lutego 2013 r. W tym dniu
kierujemy nasze modlitwy,
posty, wyrzeczenia i szczególną
uwagę w stronę naszych polskich apostołów miłości. Ofiary
zbierane dzisiaj do puszek przeznaczone są na sfinansowanie
projektów misyjnych, poprzez
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
przy Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji.
Ks. Jarosław Buchowiecki
Dyrektor Działa Pomocy „Ad Gentes”

Dziś pomagamy Seminarium we Lwowie

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Rdz 15,5-12.1718
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

REFREN PSALMU: Pan moim
światłem i zbawieniem moim.
II CZYTANIE: Flp 3,17-4 1
Chrystus przekształci nasze ciała
na podobne do swego chwalebnego ciała

EWANGELIA: Łk 9,28b-36
Przemienienie Pańskie

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana
i Jakuba i wyszedł na górę,
aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się
odmienił, a Jego odzienie stało
się lśniąco białe. A oto dwóch
mężów rozmawiało z Nim. Byli
to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się
oni w chwale i mówili o Jego
odejściu, którego miał dokonać
w Jerozolimie...
...zjawił się obłok i osłonił ich;
zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos:
„To jest mój Syn wybrany, Jego
słuchajcie”...

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
1 III godz. 19.00
Osiedle Kombatantów
prowadzą
Akcja Katolicka i Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga

w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

15. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa
ulicami miasta

NMP Królowa Polski - Kolegiata

25. III. g. 18.00
Bierzmowanie

Abp Józef Michalik
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Pomagamy Seminarium
we Lwowie

Skarbonki * Baranki * Paschaliki
Wielkanocne Dzieło Pomocy Chorym i Niepełnosprawnymi
znakiem miłosierdzia na wielkanocnym stole. Paschaliki mogą
być wykorzystane podczas liturgii
Wielkiej Soboty, w czasie poświęcenia wody, ognia i Paschału,
a później mogą być zapalone podczas uroczystego śniadania wielkanocnego. Pięknym zwyczajem
byłoby, gdybyśmy zanieśli światło
Zmartwychwstałego Chrystusa na
groby swoich bliskich zmarłych
z modlitwą „a światłość wiekuista
niechaj Wam świeci”.

Na prośbę Metropolity Lwowskiego pragniemy wesprzeć Katolickie Seminarium Duchowne we Lwowie. Dziś więc posługę
Słowa w naszym kościele pełni ks. prefekt Krzysztof Szebla
w asyście dwóch tamtejszych kleryków, a my mamy okazję na
szlachatny gest wsparcia przez złożenie ofiary do puszek przed
kościołem. Będzie to bardzo konkretne wsparcie misyjnego
kościoła na Ukrainie.
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej

3. Propozycja trzecia to baranek
wielkanocny.

Uczelnia powstała w 1703
jako Seminarium Katedralne
we Lwowie. Po I rozbiorze
Polskie, w 1783 władze austriackie utworzyły we Lwowie tak zwane Seminarium
Generalne dla wszystkich diecezji galicyjskich. Miejscem
seminarium były budynki
poklasztorne karmelitanek
trzewiczkowych we Lwowie
(późniejsze budynki Zakładu
Narodowego Ossolineum).
W 1814 seminarium Lwowskie oddzieliło się od Seminarium Generalnego. Nowe
miejsce seminarium znalazło
w budynkach poklasztornych
karmelitanek bosych. Do
czasu II wojny światowej
alumni Seminarium korzystali
z formacji intelektualnej na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. Po zakończeniu
II wojny światowej i wygnaniu Polaków ze Lwowa,
w 1945 seminarium duchowne zostało przeniesione do
Kalwarii Zebrzydowskiej,
jednakże już w 1950 władze
komunistyczne zlikwidowały
je. Ówcześni alumni rozjechali
się do różnych seminariów
w Polsce, m.in. do Częstochowy, Krakowa, Kielc, Tar-

nowa.
Seminarium wznowiło swoją
działalność 12 grudnia 1996
przy ul. Lwowskiej 62 w Brzuchowicach pod Lwowem.
Ponieważ historyczne budynki
Seminarium we Lwowie nie
zostały przez władze ukraińskie zwrócone, seminarium
powstało w zakupionym zrujnowanym kompleksie posanatoryjnym w Brzuchowicach
pod Lwowem. Pierwszym
rektorem odrodzonego seminarium został metropolita
lwowski ks. abp Marian Jaworski. Po adaptacji budynków dla formacji kleryków
służy ono kształceniu przyszłych kapłanów dla wspólnot
katolickich w archidiecezji
lwowskiej i poza jej granicami.
Obecnie wspólnota Wyższego
Seminarium Duchownego we
Lwowie – Brzuchowicach
liczy 24 kleryków(wśród nich
dwóch pochodzi z diecezji
zakarpackiej (Mukaczewo),
trzech z charkowsko – zaporoskiej, jeden z łuckiej), których
formuje rektor ks. mgr lic.
Oleg Salomon, dwóch prefektów (ks. Krzysztof Szebla,
ks. Mirosław Zając) i ojciec
duchowny ks. Waldemar Kocenda.

Droga Krzyżowa
15 II 2013

W Drodze Krzyżowej po osiedlu: 1000-lecia i Słonecznym
uczestniczyło ok. 210 osób.

Okres Wielkiego Postu związany jest z pełnieniem uczynków
miłosierdzia chrześcijańskiego.
Rozważając mękę i śmierć Jezusa
Chrystusa podczas nabożeństw
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
pamiętajmy o słowach naszego Mistrza: „Bo byłem głodny,
a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem
nagi, a przyodzialiście Mnie...”
(Mt 25,36).

Baranek Wielkanocny poświęcony w Wielką Sobotę to symbol dobrowolnie przyjętej ofiary przez
Chrystusa dla zbawienia świata.
Niech ofiarna miłość Chrystusa
do każdego z nas będzie okazją
i dla nas do podzielania się miłością miłosierną z potrzebującymi.
Otoczmy troską chorych i niepełnosprawnych.

Do głębszego przeżywania Tajemnicy Miłości Miłosiernej, Caritas
Archidiecezji Przemyskiej po
raz kolejny przygotowała propozycję Jałmużny Wielkopostnej.
1. Propozycja pierwsza to skarbonki wielkopostne.
Pragnieniem Caritas jest, aby
w każdej rodzinie naszej Archidiecezji zagościła skarbonka,
do której wszyscy domownicy,
rodzice wraz z dziećmi, przez
cały okres Wielkiego Postu, będą
składać swoje ofiary. Rezygnując
z różnych rzeczy czy przyjemności podzielmy się z najbardziej potrzebującymi zwłaszcza z chorymi
i niepełnosprawnymi. Skarbonki
będą rozdawane w szkołach.
Ofiary ze skarbonek prosimy
przynieść do kościoła i złożyć
jako dar ołtarza na Mszy świętej
w Wielki Czwartek lub w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,
a duszpasterze
przekażą je do
Caritas Archidiecezji.

Caritas przemyska prosi
o ofiarę 7 zł za paschalik i 5 zł
za baranka.
Zarówno skarbonka wielkopostna, paschalik jak i baranek
wielkanocny będą symbolicznym
wyrazem naszego miłosierdzia
wobec najbardziej potrzebujących, a zebrane pieniądze pomogą w leczeniu chorych dzieci
i w zorganizowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
okazane wrażliwe i otwarte serce
2. Propozycja dru- oraz życzymy wielu łask od
ga to wielkanocne Zmartwychwstałego Chrystusa.
paschaliki.
Z poważaniem
ks. Artur Janiec
Paschał jest symDyrektor Caritas
bolem Chrystusa
Archidiecezji Przemyskiej
Zmartwychwstałego. Jest również
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Uwaga młodzież !

Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Maria Konopelska.
Pomoc pedagoga. Barbara Kapała, Zofia Ożyło, Janina Fedan,
Krystyna Zygmunt, Dorota Jasiewicz, Monika Potoczny, Marzena
Haftek. Magda Gembrowicz, Monika Soja, Monika Dyl.
Korepetycje: Adam Górecki - jęz. angielski 16.15 (wtorek); Krystyna
Korecka - matematyka, Maria Konopelska - matematyka.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
25 II
stażyści
4 III
stażyści

Wtorek
26 II
E. Waszczuk
J. Przyczyna
5 III
E. Waszczuk
J. Przyczyna

Środa
27 II

Czwartek
28 II

Piątek
1 III

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

6 III

7 III

8 III

stażyści

Ł. Rzepa

G. Hejsak

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów będzie od
PIĄTEK – 22.03.2013
12.00 – 17.00 przyjazd i zgłoszenia w recepcjach
18.30

26 lutego w godzinach od 16.00 do 17.00 w podziemiach naszego
kościoła. Już dziś zapraszamy zarówno tych, którzy społecznie chcą
pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy
będą chcieli skorzystać.

Nabożeństwo Stawajcie Się Uczniami Chrystusa

SOBOTA – 23.03.2013
8.30 Msze Święte w kościołach stacyjnych
spotkania Człowiek Sumienia – Solą Ziemi
14.00 Spotkania z cyklu Dumni z Ewangelii
14.00 spotkanie z Dariuszem Kowalskim, aktorem Teatru Nowego w Łodzi oraz koncert zespołu „MALCHUS” (MOK)
15.00 koncert Beaty Bednarz „Anioły są wśród nas” z udziałem
Diakoni Muzycznej (Rynek)
15.00 zwiedzanie Sanktuarium Grobu Bożego
19.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża
NIEDZIELA – 24.03.2013
8.30 Jutrznia - modlitwa poranna
spotkanie w grupach: Idźcie i ewangelizujcie digitalny kontynent
11.00 obrzęd poświęcenia palm i procesja
EUCHARYSTIA i przekazanie Znaku Misji

Tenis stołowy - ważne zwycięstwa

Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - Morliny Ostróda 3 : 2
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Marek Klasek - 1.

Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - Alfa Radzyń Podlaski 3 : 0
Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Marek Klasek - 1, Vitali Nekhviadovich - 1.

Dobro a zło - głos z parafii
Obserwujemy, zwłaszcza ostatnio, myleniem pewnych pojęć.
Chodzi, mianowicie, o pojęcie
dobra i zła. Nie można mówić
o ich pomieszaniu, bo dobro
zawsze będzie oznaczać dobro,
a zło zawsze pozostanie złem.
To pierwsze z nich prowadzi do
doskonalenia /także do samodoskonalenia/, a drugie, zaś, do
niszczenia i upadku.
Dobro, jako takie, oznacza
wszelkie pozytywne i konstruktywne działanie mające
na celu: - jednoczenie, zcalanie oraz budowanie duchowe
i materialne w oparciu o normy
moralne wynikające z zasad
religijnych i prawa naturalnego /Dekalog/. Zło, natomiast
oznacza wszelkie negatywne
i destruktywne działanie mające
na celu: - dzielenie, podważanie
zasad, niszczenie duchowe
i materialne, które prowadzić
może do zagłady. Dobrem,
więc, jest to wszystko, co służy
życiu i prowadzi do życia, złem

jest wszystko to, co prowadzi
do śmierci i unicestwienia.
W życiu zauważa się, że dobro
ze złem splatają się tworząc
jakby jedną całość. Trudno jest
żyć w takiej „mieszance”, która
uchodzi za coś normalnego.
Rozsądek, jednakże, polega na
tym, żeby umieć jedno od drugiego odróżnić, a roztropność,
żeby poznawszy to, co jest
dobre i złe, zawsze wybierać to,
co dobre. Na tych obu, a więc
na rozsądku i na roztropności
opiera się cała mądrość ludzka, która pokonując wszystkie
przejawy zła /także wojny/
prowadzi świat do życia i doskonałości.
Każdy człowiek jest dziełem
dobrym /Rdz 1,31/. Złe mogą
być tylko jego czyny wypływające z niewiedzy, przekory,
zazdrości lub nienawiści.
Teofil /.ES/.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 24 II 13 GRUPA I
Niedziela 3 III 13 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Ministranci + Lektorzy, Rodziny powołanych
PONIEDZIAŁEK – Róża VI św.
Krzysztofa - p. Osuch
WTOREK – Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław
ŚRODA – Wspólnota osób zbierających składki na inwestycje
CZWARTEK – Róża XIII św. Kingi - p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
PIĄTEK - Krąg I św. Wojciecha +
Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
SOBOTA – Krąg II - św. Marka +
Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór parafialny
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
16.02.2013 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 13-24. Sprzątali i ofiara: Szczepanik, Dzierża, Szyler.
Ofiara: S. Duda. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.

18.02.2013 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 25-36. Sprzątali i ofiara:
U. Helon + Beata, Deliman, Dominik, Rodzinka, Rebuś. Razem – 60
zł na środki czystości i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i koronka do Bożego Miłosierdzia – serdecznie zapraszamy
zarówno starszych jak i dzieci.
Ofiary zbierane w czasie Gorzkich
Żali przeznaczone są na zakup
kwiatów do Bożego Grobu.
2. Dziś przed kościołem zbiórka do
puszek na pomoc dla Seminarium
Duchownego we Lwowie i zbiórka
wspomagająca „Misyjne Dzieło
Pomocy Ad Gentes”. Zachęcamy
do ofiarności.
3. Jutro ostatni dzień rekolekcji
parafialnych. Nauki będą o godz.
8.00 rano i 18.00 wieczorem. Serdecznie zapraszamy.
4. Droga Krzyżowa dla dzieci
będzie w czwartek 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 (1 III) Droga
Krzyżowa rozpocznie się o godz.
19.00 na Osiedlu Kombatantów,
którą poprowadzą: Akcja Katolicka i Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga. Bardzo zachęcamy
do pielęgnowania tej wyjątkowo
cennej tradycji udziału w drodze
krzyżowej osiedlowej.
5. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. W piątek rano
odwiedziny u chorych, po południu

Niedziela 24 II

spowiedź św. od godz. 16.00.
W sobotę na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek
oczekujących potomstwa.
6. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych i zebranie Koła
Misyjnego.
7. Wielkanocne baranki i paschaliki rozprowadzane przez Caritas
można nabyć w kiosku.
8. Dyżur do sprzątania kościoła 25
II 13 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 11 m. 1-15 oraz
2 III 13 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 11 m. 16-30.
9. Dziękujemy tym, którzy solidarnie przyłączają się do ponoszenia
kosztów utrzymania świątyni.
10. Trwają prace przy wykonaniu
pamiątkowej tablicy dla księdza
Ślusarczyka oraz dla fundatorów
placu kościelnego. Poświęcenie
planujemy w rocznicę śmierci czyli
8 marca. Dziękujemy za dotychczasowe ofiary.
11. W podziemiach kościoła od
wtorku do piątku będzie czynny
punkt pomocy przy wypełnianiu
PIT-ów. Zapraszamy codziennie
od wtorku o godz. 16.00 do sali
komputerowej. Zachęcamy, aby
1% z odpisu przekazywać na rzecz
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga,
które prowadzi naszą świetlicę
i utrzymuje Ośrodek w Heluszu.

8:00

Dziękczynna w 40 roczn. ślubu
Haliny i Marka z prośbą o dalsze
błogosł. Boże dla Rodziny.

9:30

+ Marek Mierzejewski w 2 roczn.
śmierci.

11:00

+ Teresa Wyczawska-Słowik w 2 roczn. śmierci.

12:15

++ Regina Dałomis, Franciszek,
Anna, Feliks.

16:00

O Boże błogosł. i dary Ducha Św.
dla Józefy.

18:00

1) Za parafian.
2) + Katarzyna Tolak.

7:00

1) + Janusz Borowik - int. mieszkańców os. 1000-lecia bl. 5.
2) + Michał.

Poniedziałek 25 II

8:00
18:00

1) ++ 10 roczn. śmierci Stanisława
i Władysław Lichońscy.
2) ++ Stanisław - 26 roczn. śmierci, Antoni - 1 roczn. śmierci.

7:00

1) Dziękczynna w int. Rodziców za
dobre wychowanie.
2) ++ Zbigniew, Małgorzata
w 1 roczn. śmierci.

18:00

1) ++ Andrzej, Maria.
2) ++ Piotr i Anna, Stanisław.

7:00

1) ++ Dziadkowie i Rodzice: Anna,
Jan oraz Aniela, Józef, Wanda,
Stanisław.
2) Dziękczynna w 8 roczn. ślubu
Pauliny i Jarosława z prośbą
o zdrowie i dary Ducha Św. w ich
Rodzinie.

18:00

1) ++ Maria Bałuch, Franciszek.
2) + Daniel Marciak (począt.
greg.).

7:00

1) + Janusz Borowik - int. mieszkańców os. 1000-lecia bl. 5.
2) ++ Franciszek, Eleonora.

18:00

1) + Daniel Marciak (2).
2) + Anna Kaniak - 10 roczn.
śmierci.

7:00

++ Zbigniew, Katarzyna, Julian.

18:00

1) + Daniel Marciak (3).
2) ++ Kazimierz, Piotr.

7:00

O zdrowie i Boże błogosł. dla
Heleny i Mieczysława.

18:00

1) + Daniel Marciak (4).
2) + Zofia Bałabaj - int. od sąsiadki
z drugiej klatki.

8:00

+ Marian Nosek - 17 roczn. śmierci.

9:30

++ Wiktoria, Józef oraz Ryszard
i Antoni.

11:00

+ Daniel Marciak (5).

12:15

+ Ryszard.

16:00

+ Tadeusz Wysocki - 9 roczn.
śmierci.

18:00

Za parafian.

Wtorek 26 II

Środa 27 II

Nasi w Heluszu

Czwartek 28 II

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
25.02.95 – Dariusz i Elżbieta K.
26.02.00 – Ireneusz i Monika O.

w rocznicę śmierci:
27.02.84 – Piotr Mucha
27.02.88 – Maria Bałuch
24.02.89 – Kazimiera Branowska
28.02.91 – Jan Fusek
24.02.93 – Julia Kwaśniewicz
26.02.96 – Zdzisław Gajewski
26.02.96 – Antoni Sobień
28.02.03 – Anna Kaniak
24.02.11 – Teresa Wyczawska-Słowik
27.02.11 – Marek Mierzejewski
02.03.87 – Antoni Głąb
01.03.90 – Stanisław Brzeziński
02.03.90 – Helena Turczyn
02.03.03 – Józefa Złomko
01.03.06 – Józef Uderkiewicz
02.03.08 – Cecylia Polucha

Kancelaria parafialna

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

Piątek 1 III

Sobota 2 III

Zimowisko
z ks. Stanisławem

Niedziela 3 III

W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:

Maria MACH

