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Jak pomóc Seniorom

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Syr 15,15-20

Rusza Jarosławska Akademia Bezpiecznego Seniora

Wymagająca wolność człowieka

stwierdzić, że coraz liczniejsza grupa społeczna jaką są
seniorzy, jest w dużym stopniu
narażona na różnorodne niebezpieczeństwa wynikające
z wieku, stanu zdrowia, jak
również braku czujności i dbałości o swoje bezpieczeństwo.
Łatwowierność osób starszych,
często nieporadnych ze względu na swój wiek, powoduje, że
to właśnie ludzie w podeszłym
wieku stają się łatwym celem
dla sprawców przestępstw,
w tym kradzieży, oszustw
i wyłudzeń.
Głównym założeniem programu „Jarosławska Akademia
Bezpiecznego Seniora” jest:

Z inicjatywy Straży Miejskiej
w Jarosławiu - która pełni służebną rolę wobec społeczności
lokalnej w zakresie szeroko
rozumianej ochrony porządku
publicznego - opracowano program pod nazwą „Jarosławska
Akademia Bezpiecznego Seniora“. Program ten wychodzi
naprzeciw potrzebom najstarszych ale i tych młodszych
mieszkańców miasta Jarosławia
w zakresie poszerzenia ich wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa;
w domu, na ulicy, w parku, na
spacerze, w sklepie, banku,
urzędzie, itp.
Tak jak w wielu miastach w Polsce, również w Jarosławiu mają
miejsce negatywne zdarzenia
o charakterze przestępczym,
w których pokrzywdzeni to seniorzy - osoby starsze w wieku
powyżej 60 roku życia, osoby

- zapoznanie osób mogących
stać się ofiarami przestępstw
i wykroczeń ze sposobem postępowania sprawców, co może
ograniczyć powstanie tych czynów oraz pozwoli na szybsze
ujęcie sprawców na gorącym
uczynku.

schorowane, samotne, często
niezaradne życiowo.
- uświadomienie osobom, które
zostały pokrzywdzone w wyPolicja oraz Straż Miejska niku przestępstwa lub wykrouzyskuje wiele informacji od czenia, że informowanie o tym
seniorów, którzy nie czują organów ścigania lub zwrócenie
się bezpiecznie w domu, na uwagi na takie przypadki innym
podwórku, osiedlu, w parku, osobom, nie jest wstydem,
w sklepie czy też w trakcie prze- a same osoby pokrzywdzone
mieszczania się ulicami miasta, nie są bezradne i mogą żądać od
pieszo bądź środkami miejskiej organów porządku publicznego,
komunikacji. W dużej liczbie aby zajęły się wyjaśnieniem tej
przypadków otrzymywanych sprawy i ściganiem sprawców
zgłoszeń, obawy seniorów przestępstw.
o własne bezpieczeństwo wynikają z kontaktów z osobami Priorytetowym celem, do realimłodymi, które w stosunku do zacji którego będą dążyć instyseniorów są często nieuprzej- tucje zaproszone do uczestnicme ale również agresywne twa i współpracy w programie,
i wulgarne.
będzie ograniczenie zjawisk
i przestępstw, gdzie ofiarami
Właśnie w oparciu o takie bądź poszkodowanymi są osoinformacje oraz na podstawie by starsze.
wiadomości opublikowanych
dokończenie na str. 3
w lokalnych mediach, można

REFREN PSALMU: Błogosławieni szukający Boga.
II CZYTANIE: 1 Kor 2,6-10
Prawdziwa mądrość

EWANGELIA: Mt 5,20-22a.2728.33-34a.37
Wymagania Nowego Przymierza

Jezus powiedział do swoich
uczniów: «Powiadam wam: Jeśli
wasza sprawiedliwość nie będzie
większa niż uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, nie wejdziecie do
królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom:
«Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.
A Ja wam powiadam: Każdy,
kto się gniewa na swego brata,
podlega sądowi. Słyszeliście, że
powiedziano: «Nie cudzołóż».
A Ja wam powiadam: Każdy, kto
pożądliwie patrzy na kobietę, już
w swoim sercu dopuścił się z nią
cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom:
«Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej
przysięgi». A Ja wam powiadam:
Wcale nie przysięgajcie. Niech
wasza mowa będzie: Tak, tak;
nie, nie. A co nadto jest, od Złego
pochodzi”.

14. III. g. 19.30
Droga Krzyżowa od
NMP KP do Kolegiaty

22 - 25 Marca
Rekolekcje parafialne
ks. Krzysztof Rzepka
Dyrektor Radia Fara

Drogi Krzyżowe
Osiedlowe
7 Marca
Oś. 1000-lecia i Słoneczne

21 Marca
Oś. Kombatantów

28 Marca
Munina

2

Chrystus Królem

Przed kanonizacją...
Świadek Ewangelii
Pamiętamy chyba
wszyscy ów
październikowy wieczór 1978
roku, kiedy Jan Paweł II
po raz pierwszy ukazał się
w loggii Bazyliki św. Piotra,
z wielkim krzyżem papie
skim trzymanym przed sobą
i wypowiedział pierwsze słowa jako papież: „Nie lękajcie
się”. Cały świat zrozumiał
wtedy, że po człowieku dobrej
woli - Janie XXIII i po człowieku wielkiej duchowości
- Pawle VI, Bóg przysyła nam
świadka Ewangelii. To jego
„Nie lękajcie się” zwracało się
i zwraca do świata, gdzie człowiek boi się człowieka, życia
w równej mierze co śmierci,
i samego siebie. W świecie powszechnego zwątpienia Papież
proponował nam po prostu
wiarę i siłę Ewangelii, mogące być jedynym lekarstwem
na trudne czasy, w których
żyjemy - rozmytych wartości
i ideologii. Proponował nam
świadectwo wiary i misyjnej
postawy chrześcijanina. Ma
ona swoje źródło w Tajemnicy Ojca, który przybliżył
się do ludzkości w swoim
Synu Jezusie Chrystusie. To
ponad dwudziestoletnie pielgrzymowanie Jana Pawła II
i przewodzenie Kościoł owi
można zrozumieć w świetle
słów Jezusa zachęcającego
apostołów: „(...) będziecie moimi świadkami w Jerozolimie
i w całej Judei, i w Samarii,
i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
Świadectwo bowiem wynika
z samej natury człowieka, nawet jeśli on tego nie chce lub
sobie nie uświadamia. Każdy
człowiek nosi przecież w sobie
pragnienie pozostawienia po
sobie czegoś, co utrwaliłoby
go w pamięci potomnych na
długo.
Świadectwo Jana Pawła II tak chyba można powiedzieć
- było wzięciem krzyża swojego życia, który niósł wiernie
i wytrwale pośród tylu wyjątkowych zdarzeń, jakie Pan Bóg
przygotował dla niego: trudne
dzieciństwo, dramatyczna za

sprawą zawieruchy wojennej
młodość, czas kapłańskiego
posługiwania w totalitarnym
systemie komunistycznego
znie-prawienia, złożone wyzwania Kościoła powszechnego przed którymi stanął
w papiestwie. Papież Jan Paweł II doskonale zdawał sobie sprawę, że świadectwo,
na jakie czeka współczesny
świat, ma się dokonywać
w Kościele. Jest on bowiem
dzisiaj miejscem, w którym
wybija „godzina świadectwa”:
obrony życia, ochrony rodziny,
konieczności sprzeciwu wobec
niesprawiedliwości społecznej,
ekonomicznej, politycznej,
obrony moralności, ostrzeżenia przed konsumpcjonizmem,
poszanowania swojej własnej
kultury, w której znajduje się
tożsamość człowieka i narodu. Papież zdawał się nieustannie przypominać, że dla
chrześcijan wybija „godzina
świadectwa”, dlatego muszą
oni czuwać, aby pozostać
„Kościołem który mił uje”.
Nie Kościołem konfesyjnym
„w okopach”, ale Kościołem
ewangelicznym, Kościołem,
który jest dziełem Boga, sakramentem, czyli zewnętrznym
znakiem wewnętrznej misji
Chrystusa i Jego zjednoczenia
z człowiekiem; Kościołem
będącym świątynią Ducha
Świętego w nas, zaspokajającym pragnienia współczesności: poszukiwanie sensu
życia, głód prawdy, pragnienie
zrozumienia i miłości, uczucie
przebaczenia. Z tego powodu
podstawową misją Kościoła
względem świata i wobec
ludzkości jest wciąż ewangelizacja. Poprzez słowa do nas
kierowane, ale także poprzez
świadectwo swojego życia
Jan Paweł II uczył nas, jak
ewangelizować. Oznacza to
nie tylko głosić, że Chrystus
jest Panem, ale wciąż na nowo
kształtować dzieje człowieka
z niewyczerpanych bogactw
Tego, który dla nas stał się
ubogim, aby nas ubóstwem
swoim ubogacić. Ewangelizować to znaczy pracować
bez wytchnienia dla wzbogacenia człowieka Chrystusem
i w Chrystusie.

Jan Paweł II był niezłomnym
świadkiem Ewangelii. Ileż
miejsc nawiedził na całym
świecie, ileż odbył spotkań,
ile było wzruszających chwil
przeżywanych w wielomilionowych tłumach i spektakularnych grupach. Najciekawsze
jednak były osobiste spotkania
z prostymi ludźmi, jak choćby
te z Indianami w brazylijskiej
Amazonii, aborygenami w Australii, górnikami w Boliwii,
polską rodziną na Mazurach,
którą odwiedził w jej własnym
domu. Czasem wydaje się
nam, że trzeba ewangelizować
tłumy, gdy tymczasem spotkanie z pojedynczym człowiekiem i zainteresowanie się
jego życiem, dotarcie do niego,
próba zrozumienia i wczucia
się w jego sytuację jest chyba
najlepszym świadectwem,
w którym ukazuje się bliskość
Chrys tusa. Papież umiał to
czynić w sposób doskonały.
Wydawać by się mogło, że
piastując tak ważny urząd
jak papiestwo, automatycznie
musiał zapomnieć o bliskich,
znaj omych, przyjaciołach.
Nie wypada spotykać się bowiem ze „zwykłymi ludźmi”,
aby nie narażać w ten sposób
na szwank autorytetu urzędu.
On jednak inaczej rozumiał
posłannictwo następcy Piotra.
Nie zaprzestał spotykać się
z bliskimi, zapraszał ich do
siebie do Watykanu czy Castel
Gandolfo, prowadził długie
przyjacielskie rozmowy, zasiadał przy zaimprowizowanym ognisku, uczestniczył
w koncertach, „urywał się” do
szpitala (jak w przypadku odwiedzin u swojego przyjaciela
kardynała Andrzeja Deskura),
„wypadał” na narty, nie zaprzestał fascynować się mistyką gór, w których spędzał czas
ze znajomymi. Zdarzało się
nawet, że brał telefon i dzwonił osobiście do przyjaciół,
przedstawiając się zdumionym
i niedowierzającym recepcjonistkom: „Tu mówi papież”.
To było szczególnego ro
dzaju świadectwo normalności
i człowieczeństwa, którego nic
nie było w stanie przysłonić.

Święty przyjacielsko i gawędziarsko snuł wspomnienia
o latach dzieciństwa i młodości spędzonych w Wadowicach. Opowiadał o sobie,
o ścieżkach, którymi cho
dził, o szkole, teatrze, maturze, o przeżywanych pasjach,
o kolegach i koleżankach i tak
prozaicznych sprawach, jak
słynne już dzisiaj kremówki,
którymi lubił się zajadać. Podczas tej opowieści w otoczeniu
Papieża widać było konsternację i chęć szybkiego zakończenia tego spotkania. Na szczęście trwało ono wystarczająco
długo, by stać się jedynym
w swoim rodzaju świadectwem
bezpośredniości i bycia sobą
dla drugich. Myślę, że ludzie
zapamiętają tę „wadowicką
katechezę” o wiele bardziej niż
niejedną papieską homilię.
Świadectwo Ewangelii wiele
Papieża kosztowało. Wszyscy
pamiętamy dzień 13 maja
1981 roku i piękne włoskie
popołudnie, gdy na lazurowym
niebie nad Watykanem unosiły
się białe gołębie. Nikt nawet
nie pomyślał, że ten dzień,
wydawałoby się taki, jak każdy inny, przejdzie do historii.
Jan Paweł II przemieszczał
się wtedy w swoim białym
papamobile pośród tłumów zebranych na środowej audiencji.
Kiedy w pewnym momencie
wziął na ręce małe dziecko,
z ojcowską miłością przycisnął
do twarzy, a następnie oddał je
uradowanym rodzicom, padł
strzał. W zupełnej ciszy, jaka
na moment zapanowała pośród
wielotysięcznego tłumu, dało
się słyszeć jedynie jęk zawodu.
Niektórzy dostrzegli czerwoną
plamę krwi na białej jak śnieg
sutannie Papieża, wykrzywioną z bólu twarz i osuwające się
na siedzenie samochodu ciało.
Tylko nielicznym udało się
usłyszeć słowa Papieża szeptane coraz wolniej: „Maryjo,
Matko moja... Maryjo, Matko
moja”.

Dalszy przebieg wydarzeń
wszyscy znamy. Cały świat
w przeciągu kilku minut obiegła wiadomość o zamachu na
Jana Pawła II. Cały też świat
Apogeum opisywanej postawy ogarnęło przerażenie. Jak dłubyła swoistego rodzaju „roz go jeszc ze Kain z piętnem
mowa z tłumem” w Wadowi- zbrodni bratobójczej będzie
cach w czasie pielgrzymki do
dokończenie na str. 3
Polski w 1999 roku. Ojciec
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Świadek Ewangelii
dokończenie ze str. 2

krążył po świecie? Jak długo
jeszcze zło i przemoc będą
panować na świecie? Wszyscy
byli oburzeni, że ktoś ośmielił się wyciągnąć złowrog ą
dłoń na największą świętość.
Przeżyliśmy bardzo ten dzień
i następujące po nim minuty,
godziny, dni i tygodnie walki
Papieża ze śmiercią. Ale jak
wiemy on ocalał, a właściwie
ocaliła go Matka Boża Fatimska, jak sam później wyznał.
Niezależnie od dramatycznych
okoliczności i cudownych znaków, jakie im towarzyszyły,
jedno jest pewne: ten dzień
sprawił, że jeszcze wyraźniej
zaczęliśmy postrzegać Papieża
jako nadzwyczajnego świad-

Jak pomóc Seniorom
dokończenie ze str. 1

Zachętą do uczestnictwa seniorów w zajęciach będzie
szeroki wachlarz zagadnień
oraz tematów którymi autorzy
programu wspólnie z deklarowanymi partnerami chcieliby
ich zainteresować.
Na pewno będą prowadzone zajęcia w formie pogadanek, mini
wykładów, projekcji filmów dydaktycznych i instruktażowych,
prezentacji multimedialnych
itp. Jest również pomysł na to,
aby przedstawiać w miarę realistycznie w ramach scenek teatralnych, gdzie w role aktorów
wcielą się osoby starsze i młodzież, sposoby dokonywania
oszustw oraz sposoby unikania
negatywnych zdarzeń z udziałem seniorów, ich roztropnego
i prawidłowego zachowania się
w tego typu sytuacjach.
Oprócz Policji w sprawę bezpieczeństwa na drodze zaangażują
się Instruktorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Rzeszowie, którzy będą
mieli wiele cennych rad dla
seniorów zarówno pieszych
jak i prowadzących pojazdy
mechaniczne.

ka Ewangelii. Pozostaje on
dla nas wzorem umiłowania
Słowa Bożego, które jest nie
tylko wysłuchane, ale wiernie
przeżyte, okupione cierpieniem,
doświadczone w ścierających
się nieustannie dobru i złu,
umocnione nadprzyrodzoną
mocą Ducha Świętego.
Jan Paweł II pozostanie dla nas
prawdziwym kapłanem, który
zrealizował rzucone kiedyś
przez Andre Frossarda po
wiedzenie: „Ksiądz jest człowiekiem żyjącym samotnie po
to, by inni nie byli samotni”. On
sam być może nieraz dźwigał
krzyż swojej samotności, ale
my z nim i przy nim nigdy nie
czuliśmy się i nadal nie czujemy
się samotni.

ści wszystkich mieszkańców
Jarosławia, w tym organów
i instytucji działających na terenie naszego miasta, co pozwoli
dostrzec wagę wzrastającej
liczby osób starszych wśród
mieszkańców oraz podnieść
świadomość, jaki potencjał
posiadają osoby starsze, jak
również ile dobrego wnoszą
do codziennego życia w różnych dziedzinach. Chodzi tu
o kształtowanie pozytywnego
postrzegania osób starszych
oraz podejmowanie działań
mających na celu zapewnienie im dobrego życia (w tym:
przeciwdziałanie wykluczeniu
osób starszych, ułatwienie dostępu do życia społecznego),
ale też o edukację i zwiększenie
świadomości poczucia własnej wartości. Przyczyni się to
w szerszej perspektywie do polepszenia życia nie tylko seniorów ale ludzi z ich najbliższego
otoczenia.

zrobić kiedy znajdziemy się
w sytuacji zagrożenia np. pożar,
powódź ewentualne ekstremalne zjawiska atmosferyczne
czy inne zagrożenia, oraz jak
zachować się aby skutecznie
i bezpiecznie pomóc sobie, swoKolejny raz nasze Bractwo
im najbliższym i sąsiadom.
Szkaplerzne było współorgaBogaty program ciekawych nizatorem Spotkania Rodziny
zajęć przewidujemy do reali- Szkaplerznej z Podkarpacia
zacji przez służby medyczne w dniu 1 lutego. Mimo niez Centrum Opieki Medycz- sprzyjającej aury do Opactwa
nej w Jarosławiu – to m.in. Benedyktyńskiego przybyło
w jaki sposób udzielić pierwszej ponad 130 pielgrzymów z podpomocy przedmedycznej, jak karpackich parafii.
stwierdzić czy życie osoby jest
poważnie zagrożone, czym się Konferencję „Błogosławioto objawia, jakie mamy przyjąć ny JP II świadek pobożności
Maryjnej i duchowości szkasposoby postępowania.
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Zajęcia będą odbywały się
przez cały rok na terenie Jarosławia w salach i klubach
osiedlowych, świetlicach parafialnych, salach MOK, salach
dydaktycznych szkół i PWSTE.
Ma to umożliwić udział jak
największej liczby seniorów
w zajęciach. O planowanych
zajęciach będzie można się dowiedzieć z plakatów, informacji
na falach Archidiecezjalnej
Rozgłośni Radiowej „Radio
Fara”, Biuletynie Informacyjnym Miasta Jarosławia oraz
stronie www.jaroslaw.pl
Między innymi pierwsze zajęcia planowane są na dzień
27.02.2014 o godzinie 16.00
w Katolickim Centrum Kultury.
Janusz SOBEJKO
Zastępca Komendanta
Straży Miejskiej w Jarosławiu

Spotkanie Rodziny Szkaplerznej
z Podkarpacia
plerznej” - wygłosił karmelita
o. Jan ewg. Krawczyk. W trakcie rozważań o. Jan nawiązał
do życia bł. JP II podając wiele
przykładów na to, iż ta brązowa
karmelitańska szata Papieża
Polaka była niemym świadkiem
wszystkich ważnych chwil
papieskiej posługi. Winniśmy
i my odziani Szkaplerzami św.
jak JP II czerpać wzór z Jego
życia.
Bożena Wojdyło

Zapoznamy z podstawowymi
i elementarnymi informacjami, co może w kontaktach
z seniorami pracownik poczty, Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar - jęz.
elektrowni, gazowni, jak unik- hiszpański.
nąć oszustwa poprzez zawarcie Radca prawny: Maria Drabik.
niekorzystnej umowy przez
telefon, dlaczego nie wolno
podawać numerów kart bankomatowych, haseł do banku itp.

Świetlica „U KOLPINGA”

Chcemy także zwrócić uwagę na ważne problemy życia
codziennego, na ewentualną
przemoc w rodzinie, problemy
narkomanii – czy mogą one
dotyczyć naszych dzieci czy też
wnuków, chcemy rozmawiać
o chorobach społecznych m.in.
o alkoholiźmie.

W zakresie bezpieczeństwa
w domu, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania
z urządzeń elektrycznych
i grzewczych wypowie się Państwowa Straż Pożarna ale także Nasze wspólne działania będą
będzie przekazywane co należy zmierzać do zmian świadomo-

Pomoc przy wypełnianiu PIT-ów będzie we
wtorki i czwartki od godz. 16.00 w podziemiach kościoła w sali
komputerowej. Już dziś zapraszamy zarówno tych, którzy społecznie
chcą pomóc przy wypełnianiu PIT-ów jak i tych, którzy z tej pomocy
będą chcieli skorzystać.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 16 II 14 GRUPA I
Niedziela 23 II 14 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny
- p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki - p. Staroń
PONIEDZIAŁEK – Róża V św. Anny
- p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca
IV - p. Kopczacki
WTOREK – Róża VI św. Faustyny p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki
- p. Skorupska
ŚRODA – Wspólnota Biblijna, Róża
VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża
XV św. Bernadetty - p. Przepłata
CZWARTEK – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
PIĄTEK – Róża Boga Ojca VII p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
SOBOTA – Róża X św. Moniki p. Mazur + Róża Boga Ojca XI p. Budzyński

Ogłoszenia parafialne
1. Zapraszamy na koronkę do
Bożego Miłosierdzia dziś o godz.
17.00.
2. W sobotę święto Katedry św.
Piotra Apostoła. W modlitwie pamiętajmy o Ojcu Świętym.
3. Kino Ikar zaprasza do 19 lutego
na projekcję filmu „Jack Strong”,
opartego na sensacyjnym i dramatycznym życiorysie pułkownika
Ryszarda Kuklińskiego.
4. Od 27 lutego Klub Seniora zaprasza na ciekawe zajęcia dotyczące bezpieczeństwa osób starszych.
5. Dyżur do sprzątania kościoła 17

Niedziela 16 II

II 14 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 11
m. 16-30 oraz 22 II 14 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 11 m.
31-45.
6. W podziemiach kościoła we
wtorki i czwartki będzie czynny
punkt pomocy przy wypełnianiu
PIT-ów. Zapraszamy 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

+ Mieczysław Trędowicz w 19
roczn. śmierci.

9:30

++ W 5 roczn. śmierci Krystyna
i Marian Turowscy.

11:00

++ Katarzyna, Walenty.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Maria Mach w 1 roczn. śmierci o Boże miłosierdzie i radość
wieczną.

18:00

+ Augustyn Olejarski (16).

7:00

1) + Stanisław Smykała.
2) O pomyślną operację Janusza.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (17).
2) ++ Cecylia, Leon.

7:00

Dziękczynna za: 62 lata małżeństwa Rodziców, 35 lat małżeństwa Jadwigi i Kazimierza,
30 lat małżeństwa Elżbiety
i Józefa z prośbą o błogosł. Boże
i opiekę MB.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (18).
2) + Stanisława Iwanowicz - int.
sąsiadów os. Kombatantów
bl. 14.

7:00

++ Tadeusz w 4 roczn. śmierci,
Stanisław.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (19).
2) + Paweł Maciejewski o Boże
miłosierdzie.

7:00

+ Adam Rączka - int. od sąsiadów z bloku.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (20).
2) ++ Franciszek w 1 roczn.
śmierci, Władysław w 11 roczn.
śmierci.

Poniedziałek 17 II

Wtorek 18 II

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

08.02.2014 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 25-36. Sprzątali i ofiara:
Dominik, Rodzinka, U. Helon,
B. Helon, Deliman, Olejarska,
Głąb. Razem – 80 zł na środki
czystości i kwiaty.
10.02.2014 r. os. Kombatantów
bl. 10 m. 37-51. Sprzątali i ofiara:
Wnęk, Musiała, Kędzior, Kasjan +
1 osoba, Rutka. Razem – 40 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.
22.02.92 – Jacek i Ewa K.

Środa 19 II

W programie:
- 3 dni pobytu w Rzymie, Msza św. przy grobie Jana Pawła II
i zwiedzanie najciekawszych miejsc
- 1 dzień z O. Pio - pobyt w San Giovanni Rotondo
- 1 dzień ze św. Franciszkiem, pobyt w Asyżu

Tenis stołowy

Czwartek 20 II

Superliga
ZKS Palmiarnia Zielona Góra - PKS Kolping Frac Jarosław

Piątek 21 II

3:2

7:00

Punkty: Wang Zeng Yi - 1, Evgueni Chtchetinine - 1.

18:00

Wandżi wyróżniony

1) + Augustyn Olejarski (21).
2) ++ Szymon, Anna, Bogdan.

7:00

+ Andrzej Łobaziewicz.

18:00

1) + Augustyn Olejarski (16).
2) ++ Irena, Janina, Andrzej.

8:00

Dziękczynna w 75 roczn. urodzin z prośbą o dalsze błogosł.,
łaskę zdrowia i opiekę MB dla
Tadeusza.

9:30

++ Janina, Władysław i zmarłych z Rodziny.

11:00

+ Teresa Wyczawska-Słowik
w roczn. śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Krzysztof Pawlak w 1 roczn.
śmierci.

18:00

+ Augustyn Olejarski (23).

4 lutego na Zamku Kazimierzowskim
w Przemyślu odbyła się gala finałowa
XXXIX Konkursu-Plebiscytu czytelników
w rocznicę śmierci:
Życia Podkarpackiego na 10 Najpopu18.02.82 – Ludwik Wawrzyszko
larniejszych Sportowców w 2013 roku.
16.02.83 – Zenon Libicz
Złoty Sportowy Laur Roku 2013, czyli
16.02.84 – Zbigniew Kurpiel
nagroda dla najlepszego sportowca
22.02.85 – Adam Berlan
w naszym regionie przypadł naszemu
17.02.88 – Bolesław Gmyrek
tenisiście stołowemu Wang Zeng Yi.
18.02.89 – Antoni Sieczka
W 2013 r. popularny „Wandżi” został zło16.02.90 – Józefa Szajowska
tym medalistą Mistrzostw Europy w Austrii
19.02.93 – Katarzyna Smoczyńska
17.02.94 – Janina Raciborska
w grze deblowej w duecie z Chorwa21.02.94 – Kazimiera Trubas
tem Tanem Ruiwu, złotym medalistą
21.02.95 – Franciszka Korab
Mistrzostw Polski w grze podwójnej,
21.02.99 – Lesław Idzik
brązowy medalistą Mistrzostw Polski
17.02.03 – Rozalia Sikora
w grze pojedynczej oraz brązowym me22.02.05 – Krystyna Kotwica-Kadalistą Drużynowych Mistrzostw Polski
mińska
barwach PKS Kolping Frac Jarosław.
22.02.06 – Anna Popkiewicz
Pod nieobecność Wang Zeng Yi statuet17.02.09 – Leonard Nowosielski
kę odebrał w jego imieniu trener zespołu
17.02.09 – Stanisław Sykała
16.02.13 – Maria Mach
Kamil Dziukiewicz.

Sobota 22 II

Niedziela 23 II

W minionym czasie ...

Odeszli do Pana:

Ludwika Trela-Albrecht
Paweł Brzeziński

