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LIST PASTERSKI
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
...Przez ponad dwa tysiące lat od
powstania
Kościoła,
dołączały do
niego i wciąż
dołączają
kolejne narody, wnosząc,
a zarazem tworząc wraz
z Chrystusem swoją dziejową historię.
Tak stało się 1050 lat temu
i na naszych ziemiach.
W polskich sercach, dzięki religii chrześcijańskiej,
zaszczepiona została wiara
i nadzieja zmartwychwstania, zarówno indywidualna,
jak i wspólnotowa - narodowa, tak ważna i potrzebna
w czasie różnorakich niewoli. Nadzieja narodowego
zmartwychwstania okazała
się szczególnie pomocna
i inspirująca w czasie zaborów i utraty niepodległości.
Wskutek trzech rozbiorów
w 1772, 1793 i 1795 roku,
nasza Ojczyzna zniknęła
z mapy Europy. Obce władze administrujące Polską
prowadziły agresywną politykę wynarodawiania, co
w konsekwencji doprowadzi-

ło do zahamowania rozwoju
ekonomicznego i duchowego
Polaków. Cud zmartwychwstania naszej Ojczyzny był
możliwy dzięki mądrości,
pracy i odwadze wielu ludzi, ufających Panu Bogu.
„Wybuch niepodległości”
był owocem waleczności
polskich żołnierzy, zabiegów
dyplomatycznych, determinacji mężów stanu, przede
wszystkim zaś konsekwentnego pielęgnowania własnej tożsamości narodowej
tak w życiu codziennym,
jak i w przestrzeni kultury i sztuki. W 1918 roku,
w Warszawie, młodzi chłopcy rozbrajali oficerów niemieckich, a studenci podejmowali ochotniczą służbę
wartowniczą, broniąc stolicy
przed rabunkami i pożarami. Wśród obrońców Ojczyzny były nawet dzieci
i młodzież – „orlęta” Lwowa
i Przemyśla. Polska zbudziła
się z ponad stuletniego zniewolenia.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

/fragmenty/

rozwiązania i uporządkowania...
...W tym kontekście postawmy sobie pytanie: jaka
powinna być nasza miłość
do Ojczyzny DZISIAJ,
w XXI wieku?
Odpowiadając na nie, sięgnijmy do pewnego faktu
z historii. Tuż przed II wojną
światową, zatroskani o swoją
tożsamość Polacy żyjący
w Niemczech, opanowanych
przez faszystowski system
totalitarny, postanowili zorganizować swoje spotkanie
w Berlinie. Pośrodku nasilającego się reżimu, w Berlinie
zebrało się ok. 1500 Polaków,
chcąc wypracować zasady
postępowania dla wszystkich
rodaków. Jednym z owoców
kongresu było wypracowanie tzw. „Prawd Polaków”,
znanych także jako „mały
dekalog polskości”:

Prawda pierwsza: jesteśmy
Polakami!
Odzyskanie niepodległości Prawda druga: wiara ojców
11 listopada 1918 r. było naszych jest wiarą naszych
jednak dopiero początkiem. dzieci!
Przed naszymi przodkami
dokończenie na str. 2
pojawiło się wiele spraw do

Dziś koncert kolęd o godz. 17.00 - Zespół klerycki SPES

I CZYTANIE: Pwt 18,15-20
Bóg obiecuje zesłać proroka

REFREN PSALMU: Naucz mnie
chodzić Twoimi ścieżkami.
II CZYTANIE: 1 Kor 7,32-35
Małżeństwo i celibat

EWANGELIA: Mk 1,21-28

Jezus naucza jako mający władzę

W mieście Kafarnaum Jezus
w szabat wszedł do synagogi
i nauczał. Zdumiewali się Jego
nauką; uczył ich bowiem jak
ten, który ma władzę, a nie jak
uczeni w Piśmie. Był właśnie
w synagodze człowiek opętany
przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz
od nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem,
kto jesteś: Święty Boży”. Lecz
Jezus rozkazał mu surowo:
„Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go
targać i z głośnym krzykiem
wyszedł z niego. A wszyscy się
zdumieli, tak że jeden drugiego
pytał: „Co to jest? Nowa jakaś
nauka z mocą. Nawet duchom
nieczystym rozkazuje i są mu
posłuszne”. I wnet rozeszła się
wieść o Nim wszędzie po całej
okolicznej krainie galilejskiej.

Superliga
tenisa stołowego
w Jarosławiu

Mecze
MOSiR

30 I g. 18.00

PKS Kolping Frac Jarosław
- Dojlidy Wschodzący Białystok

Miejska Droga Krzyżowa
od NMP Królowej Polski
do Kolegiaty

16. II. g. 19.30
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Chrystus Królem

List pasterski
dokończenie ze str. 1

prawda trzecia: Polak Polakowi bratem!
Prawda czwarta: Co dzień
Polak narodowi służy!
Prawda piąta: Polska matką
naszą - nie wolno mówić
o matce źle!
(M. Drzewiecki, Ku wolności, Częstochowa 1997,
s. 248)
...Trzeba nam je rozważyć,
wziąć do serca, umieścić na
stałe w swojej świadomości
i starać się według nich
żyć...
...Co możemy zrobić?
Przeciwdziałajmy stanowczo konfliktom społecznym
i zgodnym wysiłkiem budujmy nasz wspólny dom.
Zwalczajmy prywatę, partyjniactwo i nasze wady
narodowe. Brońmy rodziny, gdyż zdrowa rodzina
to gwarancja pomyślności
Ojczyzny. Nie ulegajmy
pędowi do szybkiego bogacenia się i nie pozwalajmy,
aby konsumpcja dóbr materialnych kierowała naszymi
decyzjami. Niech poczesne
miejsce w naszej hierarchii wartości zajmują dobra
duchowe, w pierwszym
rzędzie świętość na miarę patronów Polski: świę2 lutego

tych Wojciecha, Stanisława
i Andrzeja Boboli. Dbajmy
o naszego ducha narodowego, o wartości absolutne
i nadprzyrodzone, o wiarę.
Bądźmy w końcu w naszych
wzajemnych relacjach bardziej wrażliwi, uprzejmi
i szczerzy, a pozwoli nam to
walczyć z panoszącym się
w świecie egocentryzmem,
pychą i zaborczością. Zbyt
często bowiem dzisiaj pod
płaszczykiem fałszywie
rozumianej demokracji, tolerancji czy wolności słowa,
niszczy się wszelkie autorytety, w tym także autorytet
ludzi Kościoła. Nie pozwalajmy szargać pamięci tych
bohaterów, którzy własną
pracą i krwią okazali miłość do Ojczyzny, wnosząc
swój niepowtarzalny wkład
w dziedzictwo narodowe...
...Zachęcam z całego serca
Duszpasterzy i Wiernych
do tego, by od miesiąca
lutego, 11. dnia każdego
miesiąca, były organizowane w naszych parafiach
nabożeństwa za Ojczyznę.
W ten sposób, przez dziewięciomiesięczną nowennę
będziemy mogli dobrze
przygotować się do przeżywaniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości...
† Adam Szal

Arcybiskup
Metropolita Przemyski

List

na Dzień Życia Konsekrowanego 2018 /fragmenty/
Życie Konsekrowane w Kościele i dla Kościoła
Umiłowani w Chrystusie wyrazić Bogu wdzięczność
Panu, Bracia i Siostry!
za wielkie rzeczy, które im
uczynił (por. Łk 1,49). Ta
Uroczystość Ofiarowania szczególna ewangeliczna
Pańskiego kieruje nasze scena z życia Świętej Romyśli i serce do Świątyni dziny pomaga nam odkryć
Jerozolimskiej. Oto Maryja na nowo prawdziwe znaczei Józef, „gdy minęły dni Ich nie Świątyni jako miejsca
oczyszczenia zgodnie z Pra- spotkania, dialogu i pojedwem Mojżeszowym, zanieśli nania między człowiekiem
Jezusa do Jerozolimy, aby i Bogiem...
ofiarować Panu” (Łk 2,
22). W ten sposób pragną ...Święty Jan Paweł II ustanie tylko wiernie wypełnić nowił święto Ofiarowaprzepisy Prawa, ale również nia Pańskiego Światowym

Dniem Życia Konsekrowanego. To właśnie osoby konsekrowane: kapłani, siostry
i bracia zakonni, dziewice,
wdowy i pustelnicy przychodzą dziś do świątyni
na wzór Maryi i Józefa, by
ponowić swoje ofiarowanie
Bogu i przypomnieć sobie
i wspólnocie Kościoła, że
w tajemnicy konsekracji
Bogu stają się „żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania” (VC 111).
Dziś, gdy dziękujemy Bogu
za dar życia konsekrowanego pragniemy podkreślić
trzy bardzo ważne jego
elementy, które są dla nas
drogowskazem na drodze
wiary: miłość, wierność
i jedność.

1. Miłość
...W dzisiejszym świecie,
gdy znaki Bożej obecności
coraz bardziej są zamazywane, gdy słyszymy, że wiara
to sprawa prywatna, gdy jesteśmy świadkami szerzącej
się tzw. „kultury tymczasowości”, osoby konsekrowane świadectwem swego
radosnego życia mają pokazywać, że w Chrystusie można odnaleźć miłość prawdziwą, wierną, cierpliwą
i wytrwałą; miłość, która
nie kończy się przy pierwszym zderzeniu z przeciwnościami. W ten sposób
życie osób konsekrowanych staje się praktycznym
komentarzem Ewangelii
w codzienności dzisiejszego
świata.

z sakramentu małżeństwa,
kapłaństwa, czy ślubowanych rad ewangelicznych.
Osoby konsekrowane od
samego początku przyjmują za styl swojego życia naśladowanie wiernej
miłości Chrystusa. Wierność wobec Jego słowa
rodzi postawę wierności
i służby wobec każdego
człowieka, zwłaszcza tego
najbardziej opuszczonego
i wyrzuconego na margines
życia społecznego...
3. Jedność
Wierna miłość staje się
matką i szkołą jedności. Doświadczenie miłości Boga
prowadzi w konsekwencji
do miłości i służby wo-

bec każdego człowieka.
Jezus powiedział do swoich
uczniów: przykazanie nowe
daję wam byście się wzajemnie miłowali, jak ja was
umiłowałem. W ten sposób
tworzy się wspólnota i w ten
sposób powstaje rodzina.

Wyzwaniem naszych czasów jest dla Kościoła doświadczenie podziałów:
małżeńskich, rodzinnych,
społecznych i narodowych.
Konsekwencją tego stanu
rzeczy jest brak zaufania
w relacjach międzyludzkich,
dystans i lęk przed trwałymi
decyzjami i zobowiązaniami. Na tym tle powołanie
do życia konsekrowanego
jawi się jako zaproszenie do
budowania nowej cywilizacji jedności, opartej na wzajemnej miłości, której pod2. Wierność
stawą winny stać się słowa
z modlitwy arcykapłańskiej
W dzisiejszym świecie prze- Jezusa – aby byli jedno...
żywamy ogromny kryzys
+ Jacek Kiciński CMF
wierności. DoświadczaKomisji
my trudności w realiza- ds. InstytutówPrzewodniczący
Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
cji zobowiązań płynących

Chrystus Królem
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Koncert Zespołu Kolędanova

Tenis stołowy
24.01. Superliga

Morliny Ostróda - PKS Kolping Frac Jarosław 1 : 3
Punkty: Tomislav Pucar - 2, Patryk Zatówka - 1.

12 stycznia

Opłatek w Starostwie
11 stycznia

Są na pierwszym miejscu

Grand Prix Podkarpacia
Udanie nowy rok rozpoczęli
tenisiści stołowi jarosławskiego Kolpinga. Młodzież
wróciła z Grand Prix Podkarpacia w Stalowej Woli
z dwoma medalami.

łupem Bruda, który pewnie wygrał 3:0. Szczygieł
ostatecznie zajął 3 miejsce.
9 pozycja dla Szymona Flaumenhafta, a 17 był Alan
Zieliński.

Bezkonkurencyjny okazał się
Szymon Brud. Wychowanek
PKS jak burza przeszedł turniej główny. Pierwszego seta
stracił dopiero w półfinale
i była to jedyna (!) partia,
którą oddał. W finale zmierzył się z klubowym kolegą - Dawidem Szczygłem.
Ostatnie spotkanie padło

Wśród dziewcząt, najlepiej
z ekipy czarno-pomarańczowych zaprezentowała się
Dagmara Kłak, która odpadła
w ćwierćfinale. W końcowym
rozrachunku zajęła 4 miejsce.
7 miejsce zajęła Kinga Hawro, 15 była Natalia Maciałek,
a Paulina Maciałek uplasowała się na 21 pozycji.

Po ostatnim zwycięskim meczu tenisiści PKS Kolping Frac Jarosław znaleźli się
w czołówce tabeli. To dobry początek drugiej części sezenu.

Sukces w bilardzie
Olbrzymi podwójny
sukces odniósł Piotr
Maciałek prowadzący
sekcję bilarda w KCK.
10 grudnia w najbardziej prestiżowych zawodach bilardowych
w mieście - Billkros
Cup Jarosław - zajął
3 miejsce w Turnieju
Masters oraz 3 miejsce
w Rankingu.
Stoją od lewej: Piotr Maciałek, Michał Krzemień (2 miejsce w Mastersie), Jerzy Gonet
(3 miejsce w Mastersie, 2 w Rankingu), Mateusz Pusztuk (1 miejsce w Mastersie,
1 miejsce w Rankingu).
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 28 I 18 GRUPA II
Niedziela 4 II 18 GRUPA I

Msze św. wspólnotowe
NIEDZIELA – Róża XIII św. Kingi p. Boryło + Róża Boga Ojca VIII p. Chomik
PONIEDZIAŁEK – Róża XVI św. Klary
- p. Taciuch + Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
WTOREK – Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym
ŚRODA – Wspólnota mężczyzn zbierających tacę + Wspólnota osób zbierających
składki na inwestycje
CZWARTEK – Krąg I św. Wojciecha + Krąg III św. Zofii + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
PIĄTEK – Krąg II św. Marka + Krąg
IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
SOBOTA – Krąg VI św. Piotra + Krąg
VII Jana Vianney’a
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
28.01.95 – Jerzy i Monika K.
29.01.83 – Henryk i Alicja J.
31.01.98 – Jacek i Wioletta H.

w rocznicę śmierci:

31.01.82 – Irena Chrapek
30.01.83 – Katarzyna Sobień
29.01.92 – Maria Iwańska
30.01.04 – Julian Polucha
31.01.04 – Edward Tyszczuk
29.01.05 – Bogusław Szarek
29.01.05 – Stanisław Kwoka
30.01.05 – Weronika Kmieć
28.01.09 – Tadeusz Bartosz
29.01.09 – Leon Urban
30.01.09 – Władysław Chmielowicz
29.01.16 – Marian Bromilski
31.01.16 – Grzegorz Kupczakiewicz
28.01.17 – Krystyna Kuś
03.02.97 – Jan Grzech
02.02.99 – Maria Tomaszewska
03.02.04 – Józefa Robaczyńska
01.02.07 – Janina Hiner
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
13.01.2018 r. os. Kombatantów bl. 14
m. 16-30. Sprzątali i ofiara: Korda,
Wlazło, Sekreta, Przyczyna. Razem –
60 zł na środki czystości i kwiaty.
15.01.2018 r. os. Kombatantów bl. 17
m. 1-21. Sprzątali i ofiara: M. Janowska, H. Czech, J. Podolak, Bacza + 1
os., Korytko, Hołysz, Szarek, Mac.
Razem – 80 zł na środki czystości
i kwiaty.
20.01.2018 r. os. Kombatantów bl. 19
m. 1-17. Sprzątali i ofiara: Mątkowska, Jaroni, Kucza. Razem – 50 zł na
środki czystości i kwiaty.
22.01.2018 r. os. Kombatantów
bl. 19 m. 18-32. Sprzątali i ofiara:
A. Głąb, I. Wojdyła, A. Czyżowska,
S. Sajdutka, T. Cerlich + 1 os. (os.
Kombatantów bl. 1). Razem – 90 zł
na środki czystości i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 17.00.
2. Dziś gościmy w naszej parafii
klerycki zespół SPES z Przemyśla. Zespół wystąpi o godz.
17.00 ze specjalnym koncertem
kolęd. Serdecznie zapraszamy
na koncert a zespołowi bardzo
dziękujemy.
3. Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Jarosławiu zaprasza
Członków Związku na spotkanie
opłatkowe we wtorek 30 stycznia
2018 r., które rozpocznie się Mszą
św. o godz. 10.00 w Jarosławskiej
Kolegiacie.
4. W piątek Święto Ofiarowania
Pańskiego. Msze św. w naszym
kościele będą o godz. 7.00, 9.00,
16.00 i 18.00. Na wszystkich
Mszach św. błogosławieństwo
gromnic. W ten dzień łączymy
się modlitwą z osobami powołanymi do życia konsekrowanego i prosimy o nowe powołania do szczególnej służby
Bożej. Taca mszalna z tego dnia
jest przeznaczona na potrzeby zakonów kontemplacyjnych
w naszej Archidiecezji.
5. Rozbieranie choinek i szopki
będzie w piątek 2 lutego po Mszy
św. wieczornej. O pomoc prosimy
wszystkich chętnych pod okiem
doświadczonych osób z Kręgów
Domowego Kościoła.
6. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca. W czwartek modlimy
się za kapłanów i o powołania
kapłańskie i zakonne. W piątek
rano odwiedziny u chorych, po
południu spowiedź św. od godz.
16.00. Przypominamy, że osoby
słabo słyszące mogą prosić o spowiedź w kaplicy Miłosierdzia Bożego. W sobotę po nabożeństwie
wieczornym błogosławieństwo
matek oczekujących potomstwa.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
29 I 18 (poniedziałek wieczo-

Niedziela 28 I

rem) os. Kombatantów bl. 19
m. 48-62 oraz 3 II 18 (sobota
rano) os. Kombatantów bl. 19
m. 63-79.
8. Zachęcamy, aby 1% z odpisu
przekazywać na rzecz Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, które
utrzymuje naszą świetlicę, Katolickie Centrum Kultury i Ośrodek
w Heluszu.
9. Zakończyliśmy w naszej parafii
wizytę duszpasterską. Zostaliśmy
przyjęci w 1190 rodzinach na
1578 zamieszkanych. Z przykrością musimy ogłosić, że zdecydowanie nie przyjęło nas aż
69 rodzin. Zaskakuje jak zwykle
duża ilość rodzin nieobecnych
w domach w czasie kolędy – nikt
nie odpowiedział aż w 319 domach.
Kontakt z kościołem utrzymuje
więc około 75,4% rodzin. Musi
budzić to niepokój wszystkich
osób wierzących. Przy okazji
wyjaśniamy, że kaplica szpitalna
znajduje się wewnątrz szpitala
i przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla chorych oraz personelu
szpitalnego. Osoby postronne
nie powinny zajmować miejsca
chorym aktualnie przebywającym
w szpitalu.
Zachęcamy więc, aby pamiętać
o swojej parafii do której należymy poprzez miejsce zamieszkania
i starajmy się czuć za nią odpowiedzialni.
Przy tej okazji chcielibyśmy
podkreślić, że jesteśmy ogromnie
wdzięczni za serdeczne przyjęcie
w większości katolickich rodzin,
gdzie mimo przeżywanych trudności, była życzliwa religijna
atmosfera.
Jeszcze raz dziękujemy za ofiary kolędowe przeznaczone na
opłacenie rachunków za gaz
i energię elektryczną w okresie
zimowym. Wszystkim składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.

Przed Orszakiem Trzech Króli w TVP3 Rzeszów

Irena BARAŃSKA

9:30

+ Jan Pitach (28).

11:00

+ Stefan Grela w 22 roczn.
śmierci.

12:15

Za parafian.

16:00

Dziękczynna w 70 roczn. urodzin Ireny z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB na dalsze
lata.

18:00

+ Adam w kolejną roczn.
śmierci.

7:00

++ Stanisława i Władysław
Łabowie.

18:00

1) + Jan Pitach (29).
2) O błogosł. Boże dla członków Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga w Jarosławiu.

7:00

+ Stefania Cebulak.

18:00

1) O dar nieba dla dusz konających i za dusze w czyśćcu
cierpiące - int. od Apostolstwa
Pomocy Duszom Czyśćcowym.
2) + Jan Pitach (30 - koniec
greg.).

7:00

++ Maria w 18 roczn. śmierci
oraz Jerzy i Kazimierz.

18:00

+ Władysław Chmielowicz
w 8 roczn. śmierci.

7:00

+ Edward Boryło - int. od brata
i bratowej.

18:00

++ Stanisława i Stanisław
i Stefania i Tadeusz i s. Maria.

7:00

++ Franciszek i Maria.

9:00

+ Lucyna w 20 roczn. śmierci.

16:00

+ O radość życia wiecznego
dla Marii Pytlik i opiekę dla
rodziny zmarłej.

18:00

+ Marcin Stankiewicz - od
kolegów i koleżanek z gimnazjum.

7:00

+ Anatol Jasiewicz.

18:00

+ Adam Hałoń - int. od sąsiadów.

8:00

++ Wojciech i Katarzyna Plęs
- int. od wnuka Marka.

9:30

+ Ignacy Szaro w roczn. śmierci.

11:00

++ Emil i Feliksa oraz Ryszard
i Anna Bała.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Jan Kowalik w 5 roczn.
śmierci.

18:00

++ Zbigniew, Katarzyna, Julian.

Poniedziałek 29 I

Wtorek 30 I

Środa 31 I

Czwartek 1 II

Piątek 2 II

Sobota 3 II

Niedziela 4 II

W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:

8:00

+ Zofia Durska w 14 roczn.
śmierci.

Jak co roku ks. Prałat przed Orszakiem jest zapraszany do Telewizji Rzeszów
aby opowiedzieć o przygotowaniach i pokazać nowe stroje.
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