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Rekolekcje Parafialne - 27 II - 2 III

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

I CZYTANIE: Rdz 9,8-15

Piątek 27 lutego

Niedziela 1 marca

Przymierze Boga z Noem po potopie

Msza św.:
18.00 z nauką rekolekcyjną

Msze św. z naukami są
o godz.: 8.00, 9.30, 11.00,
12.15, 16.00 i 18.00

REFREN PSALMU: Drogi Twe,
Panie, to łaska i wierność.

godz. 17.00 – Gorzkie Żale
i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Woda chrztu nas ocala

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o 17.30
Sobota 28 lutego

Poniedziałek
2 marca

Msze św.:
8.00 z nauką dla seniorów:
wdów i wdowców,
18.00 z nauką rekolekcyjną

Prowadzi ks. Franciszek Rząsa

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o 17.30

Spowiedź rekolekcyjna
poniedziałek 2 marca
7.00 - 8.00, 16.00 - 17.30

Msze św.:
8.00 i 18.00 - zakończenie
rekolekcji
		
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o 17.30

Wartość rekolekcji
Rozpoczynający się w Środę
Popielcową Wielki Post, to
w Kościele katolickim czterdziestodniowy okres pokuty
i nawrócenia. To czas szcze-

Kiedyś,
gdy ludzie byli radośni
i dobrzy,
mamy nasze myły garnki,
aby nie zostało nic tłustego.
Dosyć tłustych czwartków,
karnawałowych uciech.
Jeszcze chłopaki na chałupach,
gdzie panny mieszkały,
kozaki i diabły malowali,
a drzwi zastawiali rupieciami,
wozy na dach wnosili,
kominy zatykali,
bramę na pole wynieśli.

II CZYTANIE: 1 P 3,18-22
EWANGELIA: Mk 1,12-15

Jezus był kuszony przez szatana,
aniołowie zaś Mu usługiwali

Duch wyprowadził Jezusa
na pustynię. Czterdzieści dni
przebył na pustyni, kuszony
przez szatana. Żył tam wśród
zwierząt, aniołowie zaś Mu
usługiwali. Po uwięzieniu Jana
przyszedł Jezus do Galilei
i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
„Czas się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”.
Kalendarz wydarzeń

gólny, poświęcony na modlitwę, refleksję, zbliżenie się
do Pana Boga. Czas, kiedy
trzeba na chwilę zatrzymać
się, wyciszyć i zamyślić

Nikt się za to nie gniewał,
bo zapusty!
No cóż!
Inne czasy, inni ludzie.
Tworzyć nie potrafią,
na dowcipy ich nie stać,
smutni są
i wstydzą się być dobrymi.
Co się Wam stało ludzie
karnawałowi?
Jak się zwie Wasza
boleść sroga?
Nie mamy Boga!
Brak nam Boga! (L. Staff)

Nasz Dziennik 17.02.2015

przede wszystkim nad sobą
i swoimi relacjami z Bogiem.
Ale jak to uczynić w tym
pędzie życia, który porywa
chyba każdego z nas? Takim
swoistym przystankiem są
rekolekcje. Dobrze przeżyte
są pustynią, gdzie jest cisza
i spokój, potrzebną do tego,
aby wsłuchać się w siebie,
są powrotem do źródeł, do
Chrystusa. Lecz aby dobrze
je przeżyć, trzeba najpierw
zrozumieć ich istotę.
Sens rekolekcji najpełniej
oddają słowa Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. - Nawracać
się, to znaczy zmieniać na
nowo swoje myślenie, a co
za tym idzie postępowanie.
- Nasze życie powinniśmy
przeżywać w łączności z Bogiem, winniśmy naśladować
w nim Chrystusa, słuchać
dokończenie na str. 2

Superliga Tenisa Stołowego

Mecz
23. I. g. 17.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- ASTS „Olimpia-Unia”
Grudziądz
Hala MOSiR

Droga
Krzyżowa
Osiedlowa
27 II godz. 19.00
Osiedle Kombatantów
prowadzą
Kręgi Domowego Kościoła
i Akcja Katolicka
w kościele:
- dla dzieci: czwartek godz. 17.00
- dla dorosłych: piątek godz.17.00

27 II - 2 III
Rekolekcje parafialne
ks. Franciszek Rząsa
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Chrystus Królem

- A ta rodzi się ze słuchania
Słowa Bożego. Pogłębiając
wiarę poprzez uczestnictwo
w lekcjach duchowych, stajemy się coraz bardziej ufni
wobec Bogu. - Kiedy całkowicie zawierzymy Panu
Bogu, wówczas odkryjemy
jak bardzo nas kocha. Odkryjemy, że Bóg nie tylko
nas stworzył i troszczy się
o nas, ale też dał nam swojego Syna, który swoje życie
oddał za nas na krzyżu. Rekolekcje są po to, żebyśmy
zrozumieli, że nie jesteśmy
sami, że dobro jest silniejsze
od zła i że potrafimy czynić
dobro. Chodzi o to, byśmy
z Chrystusem potrafili wejść
w „cywilizację miłości,
życia”, a nie przebywać
w „cywilizacji zła, ciemności, śmierci”.
Wartość rekolekcji
dokończenie ze str. 1

Jego Ewangelii. On wskazuje nam właściwą drogę, którą powinniśmy iść. By móc
na nowo na nią wejść, trzeba
najpierw skonfrontować to,
co ma miejsce w naszym życiu z nauczaniem Chrystusa.
Taką możliwość dają nam
nauki rekolekcyjne, a kapłan
- rekolekcjonista jest tym,
który nas ukierunkowuje,
niejako podpowiada nad
czym musimy popracować.
Rekolekcje organizowane
są o różnych porach roku,
w różnych miejscach (domy
rekolekcyjne, „rekolekcje
w drodze”) i dla różnych
grup społecznych i zawodowych. W okresie Wielkiego Postu, podobnie jak
w Adwencie, w parafiach
organizowane są rekolekcje parafialne. - Wspólnota
pomaga w głębszym ich
przeżyciu.
Dlaczego rekolekcje wielkopostne?
Wielki Post nie bez powodu
określa się mianem czasu
nawrócenia. - Ogromną pomocą w poszukiwaniu drogi
do Boga jest nastrój towa-

rzyszący okresowi Wielkiego Postu. - To 40 dni pokuty
i wyrzeczeń. To czas większej modlitwy, której potrzebę uświadamiają nam Drogi
Krzyżowe, Gorzkie żale. To
także czas, który ma nam
uzmysłowić, że w naszym
życiu musimy dokonywać
wyborów; wybierać to, co
ważniejsze, szlachetniejsze, wspanialsze. Stąd też
w Wielkim Poście rezygnujemy z pewnych przyjemności, radości, zabawy.
Wszystko to czynimy po to,
by w naszym życiu dokonywało się dobro, by było go
o wiele więcej niż zła.
Równie ważna jest charakterystyczna dla tego okresu
w roku liturgicznym Kościoła atmosfera wyciszenia. Musimy zwolnić
tempo życia, ponieważ
w tym zabieganiu, natłoku
spraw codziennych, często
nie dopuszczamy do siebie głębszej refleksji, nie
zastanawiamy się, po co
żyjemy, jaki jest sens tego
wszystkiego, co robimy, co
jest w życiu najważniejsze.
Rekolekcje wielkopostne pozwalają nam choć
na chwilę zatrzymać się
i pogłębić swoją wiarę.

Każdy ma swoje własne
rekolekcje
Znaczenie rekolekcji zależy
przede wszystkim od naszego otwarcia się na łaskę
Bożą - podkreślają kapłani
je głoszący. Do nawrócenia

nie zawsze są potrzebne
kilkudniowe lekcje duchowe. Czasem wystarczy jedno spotkanie ze Słowem
Bożym, jedno spotkanie
we wspólnocie, które wywrze na nas niezatarty ślad.
- Wyjątkowymi rekolekcjami są z pewnością te przed
święceniami kapłańskimi,
ślubami zakonnymi czy też
te dla narzeczonych, ponieważ przygotowują one do
wyjątkowego wydarzenia.
Dla osób uzależnionych od
alkoholu czy współuzależnionych, takimi niezapomnianymi rekolekcjami są
te, podczas których dokonał
się przełom w ich podejściu
do choroby alkoholowej.
- Uświadomienie sobie,
że ma się problem z alkoholem jest często początkiem drogi do zdrowienia.
Każdy ma swoje „wyjątkowe” rekolekcje. Ci, którzy
jeszcze ich takich nie doświadczyli, winni skorzystać z szansy, którą daje
tegoroczny Wielki Post
i postarać się odpowiednio
je przeżyć.

Chrystus Królem

Warunki zyskania odpustu Świetlica „U KOLPINGA”
Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
zupełnego
* Dla zyskania odpustu zupełnego prócz całkowitego
wyzbycia się pragnienia
jakiegokolwiek grzechu,
nawet najmniejszego, wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem
i wypełnienia trzech warunków, to jest: spowiedź
sakramentalna, Komunia
eucharystyczna i modlitwa
w intencjach wskazanych
(ad mentem) przez Ojca
Świętego. (El n.20.1)

g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa

zakonnej lub innej zebranej g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
razem dla realizacji wznio- Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziałek
miesiąca g. 16.00 - KCK.
słego celu.
* Pobożne czytanie lub słuchanie czytania Pisma Świętego przez przynajmniej pół
godziny.

* Odmówienie koronki do
Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec
Najświętszego Sakramentu
wystawionego do publicznej adoracji lub przechowy
* Wa r u n e k m o d l i t w y wanego w tabernakulum.
w intencjach Ojca Świętego
wypełnia się gdy odmawia Poprzez pobożne nawiesię jeden raz „Ojcze nasz” dzenie kościoła parafiali „Zdrowaś Maryjo”; jednak nego (czyli odmówienie
pozostawia się pojedynczym tam przynajmniej „Ojcze
wiernym możliwość odmó- nasz” i „Wierzę”) możwienia jakiejkolwiek innej na zyskać odpust zupełny
modlitwy według własnego w uroczystość tytułu kościoupodobania i pobożności. ła oraz w dniu 2 sierpnia.
(El n.20. 4)
Z tego tytułu można też zyskać
odpust za zmarłych w dniu
Odpusty zupełne, które 1 lub 2 listopada. Wkościołach
można uzyskać codzien- i kaplicach instytutów żynie:
cia konsekrowanego taki
* Adoracja eucharystycz- odpust zyskuje się w dniu
na przez przynajmniej pół święta Założyciela. Każdy
godziny.
wierny może zyskać odpust
zupełny raz w roku, w dniu
* Pobożne odprawienie przez siebie wybranym, poDrogi Krzyżowej przed przez pobożne nawiedzenie
właściwie wykonanymi katedry, bazyliki mniejszej
stacjami.
oraz prawnie ustanowionego sanktuarium. Wierni zy* Odmówienie cząstki (5 skują odpust w sanktuarium,
tajemnic) różańca NMP ilekroć przybywają tam
w kościele lub kaplicy, albo w zorganizowanej pielwe wspólnocie rodzinnej, grzymce.

Tenis stołowy

Ferie na sportowo

11 lutego w naszej hali sportowej odbył się turniej tenisa stołowego pod nazwą
„Ferie na sportowo”. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach wiekowych.
Wyniki: grupa wiekowa 2003-2005: I miejsce - Maciej Kowal, II m. - Karolina Szczygieł, III m. - Patryk Wawrzyszko; grupa wiekowa 2006-2007:
I m. - Dawid Szczygieł, II m. - Dawid Jadam, III m. - Szymon Brud.

23 lutego godz. 17.00
Pomiędzy 11.45 a 12.45 zamknięte będą dla ruchu drogowego następujące ulice: Jana
Pawła II, Grunwaldzka, Lubelska, Opolska, Rynek.

PKS Kolping Frac Jarosław
ASTS „Olimpia-Unia” Grudziądz
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Chrystus Królem

Zbiórka na tacę
Niedziela 22 II 15 GRUPA I
Niedziela 28 II 15 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża X św. Moniki - p. Mazur + Róża Boga
Ojca XI - p. Budzyński
PONIEDZIAŁEK – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga +
Świetlica charytatywna + Kolpingowski Klub Seniora
WTOREK – Ministranci + Lektorzy, Rodziny powołanych
ŚRODA – Róża VI św. Krzysztofa
CZWARTEK – Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
PIĄTEK – Wspólnota osób
zbierających składki na inwestycje
SOBOTA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
14.02.2015 r. os. Kombatantów
bl. 11 m. 76-88. Sprzątali i ofiara:
Trześniowska, Kuczek, Plęs, Pałys, Stachowicz. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
16.02.2015 r. os. Kombatantów
bl. 12 m. 1-14. Sprzątali i ofiara:
Idzik, Gilarska-Bednarz, Dominiak, Rzepa, Buczek. Razem – 65
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. Ofiary zbierane
w czasie Gorzkich Żali przeznaczone są na zakup kwiatów do
Bożego Grobu.
2. Bardzo dziękujemy ks. Profesorowi i dwóm klerykom ze
Lwowa za przyjazd i posługę
słowa w naszym kościele. Chcemy odwdzięczyć się nie tylko
modlitwą, ale jeszcze wesprzeć
ofiarami pieniężnymi na rzecz
Seminarium Duchownego we
Lwowie. Ofiary można składać
do skarbonek przed kościołem.
Serdeczne Bóg zapłać.
3. Rekolekcje wielkopostne
w naszej parafii rozpoczną się
w najbliższy piątek Mszą św.
o godz. 18.00, a zakończą
w poniedziałek wieczorem. Poprowadzi je ks. Franciszek Rząsa. Szczegółowy rozkład jest
w dzisiejszej gazetce. Msze św.
z naukami będą o godz. 8.00
i 18.00 (czyli od soboty do poniedziałku nie będzie
Mszy św. o godz. 7.00 rano).
Z racji rekolekcji w poniedziałek
będzie możliwość skorzystania
ze spowiedzi św. Ale tradycyjnie
spowiedź wielkopostna będzie

Niedziela 22 II

też w sobotę przed świętami
i poprzedzi przyjęcie przez naszą
młodzież sakramentu bierzmowania.
Starajmy się jak najliczniej
i najowocniej uczestniczyć
w rekolekcjach parafialnych,
aby rzeczywiście pogłębić swoje
życie duchowe. Za tydzień od
rekolekcji parafialnych będą
jeszcze specjalne rekolekcje dla
małżeństw.
4. Droga Krzyżowa dla dzieci będzie w czwartek o godz.
17:00, natomiast dla dorosłych
w piątki dwukrotnie: o godz.
17.00 w kościele, a po Mszy
św. w terenie. W najbliższy piątek (27 II) Droga Krzyżowa
rozpocznie się o godz. 19.00
na Osiedlu Kombatantów
i poprowadzą ją Kręgi Domowego Kościoła i Akcja Katolicka.
Bardzo zachęcamy do pielęgnowania tradycji licznego udziału
w drodze krzyżowej osiedlowej.
5. Za tydzień zmiana tajemnic
różańcowych.
6. Dyżur do sprzątania kościoła
23 II 15 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 13
m. 1-16 oraz 28 II 15 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 13
m. 17-38.

Ostatki u seniorów

++ Krystyna, Zdzisław (22).

9:30

+ Paweł Maciejewski
o radość życia wiecznego.

+ W 4 roczn. śmierci Teresy
Wyczawskiej-Słowik.
12:15 Za parafian.
11:00

16:00

+ Ryszard Mierzwa - int. Zdzisława Cichoń z Rodziną.

18:00

+ Nowosielski Leonard
w 6 roczn. śmierci.

7:00

++ Krystyna, Zdzisław (23).

18:00

1) + Stanisław Smykała.
2) + Adam Trubas - int. od
sąsiadów.

7:00

++ Krystyna, Zdzisław (24).

18:00

1) ++ Kazimierz, Aniela, Walenty.
2) + Franciszek Pawlak w 5
roczn. śmierci.

Poniedziałek 23 II

Wtorek 24 II

Środa 25 II

++ Krystyna, Zdzisław (25).
1) + Stanisław Rzepka w 4
roczn. śmierci.
18:00
2) ++ Emilia, Józef, Zofia,
Franciszek.
7:00

Czwartek 26 II

1) ++ Krystyna, Zdzisław
(26).
7:00
2) + Stanisław Mazurek w 28
roczn. śmierci.
1) + Krzysztof Pawlak w 2
roczn. śmierci.
18:00
2) + Helena Zając z bl. 6 os.
Kombatantów klatka 1.
Piątek 27 II

1) ++ Maria, Franciszek.
7:00
2) ++ Krystyna, Zdzisław
(27).
1) + Marek Mierzejewski
18:00 w 4 roczn. śmierci.
2) ++ Andrzej, Maria.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

22.02.92 – Jacek i Ewa K.
25.02.95 – Dariusz i Elżbieta K.
26.02.00 – Ireneusz i Monika O.

Sobota 28 II

w rocznicę śmierci:

28.02.83 – Jan Łazarz
27.02.84 – Piotr Mucha
22.02.85 – Adam Berlan
27.02.88 – Maria Bałuch
24.02.89 – Kazimiera Branowska
28.02.91 – Jan Fusek
23.02.93 – Ludwik Pichitko
24.02.93 – Julia Kwaśniewicz
26.02.96 – Zdzisław Gajewski
26.02.96 – Antoni Sobień
28.02.03 – Anna Kaniak
22.02.05 – Krystyna Kotwica-Kamińska
22.02.06 – Anna Popkiewicz
23.02.08 – Kazimierz Stusik
23.02.10 – Anna Kądziołka
24.02.11 – Teresa Wyczawska-Słowik
27.02.11 – Marek Mierzejewski
23.02.13 – Krzysztof Pawlak
23.02.13 – Kazimiera Chmielowicz
27.02.13 – Władysław Słysz
25.02.14 – Kazimierz Telichowski

8:00

Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu Mary’s Land, który w ostatnim czasie stał
się bestsellerem kinowym, mówiącym o spektakularnych nawróceniach znanych
i popularnych ludzi z kina i biznesu. Dalsza część spotkania miała charakter
bardziej luźny, a dominowały w niej żarty, piosenki, taniec i dobre jedzenie.
Należy podziwiać sprawność organizacyjną Klubu Seniora i dobrą atmosferę
karnawałowego spotkania.

1) ++ Krystyna, Zdzisław
(28).
8:00
2) ++ Piotr, Anna w kolejną
roczn. śmierci.
1) W int. dusz czyśćcowych
- int. Apostolstwa Pomocy
Duszom Czyśćcowym.
18:00 2) Dziękczynna z prośbą
o Boże błogosł. i opiekę
MB dla członkiń i ich Rodzin
z Róży św. Kingi.
Niedziela 1 III
8:00
9:30
11:00
12:15
16:00

18:00

++ Krystyna, Zdzisław (29).
++ Walenty, Katarzyna.
++ Kazimiera w 2 roczn.
śmierci, Ryszard, Krystyna,
Edward, Władysława.
Za parafian.
++ Regina Dałomis w 6 roczn.
śmierci, Anna, Franciszek,
Feliks.
++ Emilia, Stanisław Prokuscy.

