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III NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Święto Chrztu Pańskiego
Pierwsza niedziela przypadająca po uroczystości
Objawienia Pańskiego jest
w liturgii Kościoła obchodzona jako święto Chrztu
Pańskiego. Jezus rozpoczyna
swoje życie publiczne od
przyjęcia chrztu w Jordanie
z rąk Jana Chrzciciela. Poprzez zstąpienie Ducha Bożego w postaci gołębicy,
Ojciec ukazuje Jezusa jako
„umiłowanego Syna, w którym ma upodobanie”.
Nie był to oczywiście sakrament chrztu jaki ustanowił
później w swoim Kościele
Syn Boży. Chrzest Janowy
był „z wody”, a sam Jezus
„chrzcił Duchem Świętym”.
Chrzest, którego dokonywał
w Jordanie prorok był symbolicznym aktem pokuty

i pragnienia oczyszczenia duchowego. Był więc znakiem
przygotowania czy nawet gotowości do pełnego przyjęcia

I CZYTANIE: Iz 42,1-4.6-7

skłania do krótkiego przypomnienia znaczenia sakramentu chrztu w życiu
chrześcijańskim.

Dla chrześcijan chrzest jest
pierwszym i najważniejszym sakramentem, dlatego
też jest nazywany „bramą
sakramentów”. Stanowi początkiem wtajemniczenia
chrześcijańskiego, powtórne narodziny, narodziny
z „wody i Ducha Śiętego”. Uwalnia on człowieka
z grzechu pierworodnego
oraz wszystkich grzechów
osobistych (choć nie uwalnia
od skłonności do grzechu).
Odnawia obraz i podobieńłaski Bożej, która przychodzi stwo Boże w człowieku,
wraz ze Zbawicielem.
włącza w nadprzyrodzone
życie Trójcy Świętej oraz we
Święto Chrztu Pańskiego wspólnotę Kościoła.

Niedziela
Świętej
Rodziny

Chrystus sługą, w którym Bóg ma
upodobanie

REFREN PSALMU: Pan ześle
pokój swojemu ludowi.
II CZYTANIE: Dz 10,34-38

Jezus został namaszczony Duchem
Świętym

EWANGELIA: Łk 3,15-16.21-22
Chrzest Jezusa

Gdy lud oczekiwał z napięciem
i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on
Mesjaszem, on tak przemówił
do wszystkich: „Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem”.
Kiedy cały lud przystępował
do chrztu, Jezus także przyjął
chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty
zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba
odezwał się głos: „Tyś jest mój
Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie”.

Superliga
tenisa stołowego
w Jarosławiu

Mecz
MOSiR

13 I g. 16.00

PKS Kolping Frac Jarosław

- Dartom Bogoria Grodzisk Maz.

Miejski Ośrodek
Kultury w Jarosławiu

Ks. bp Stanisław chrzci Melanię Rajzer - szóste dziecko w rodzinie - 30.XII.2018

19 - 20 Stycznia
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Chrystus Królem

18-25 stycznia

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Sylwester w KCK

Młodzież oazowa, KSM i zaproszeni goście

Mający już ponad stuletnią
tradycję Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan stał
się cyklicznym świętem
ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, chrześcijanie różnych wyznań
spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach,
konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
Zwyczajem przyjętym na
nabożeństwach w ramach
Tygodnia Modlitw jest go-

30 grudnia 2018

Koncert
kolęd
zespołu
Soul
z Sanoka

ścinna wymiana kaznodziei –
w kościele danego wyznania
kazanie wygłasza duchowny
innej denominacji.
Podczas Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan 2019
rozważany będzie biblijny
tekst zaczerpnięty z Księgi Powtórzonego Prawa
16,19–20 „Dąż do sprawiedliwości”. Materiały do
ekumenicznych modlitw
przygotowali chrześcijanie
z Indonezji.

Chrystus Królem

Orszak Trzech Króli w Jarosławiu
Kilka tysięcy wiernych wzięło udział w Orszaku Trzech
Króli, który w uroczystość
Objawienia Pańskiego już po
raz ósmy przeszedł ulicami
miasta. Gościem honorowym i głównym pasterzem
plenerowej inscenizacji był
abp Adam Szal. Barwne
procesje z Trzema Mędrcami symbolizującymi trzy
kontynenty: Europę, Azję
i Afrykę wraz ze Świętą Rodziną wyruszyły w południe
z czterech świątyń w różnych
punktach Jarosławia, skąd
wierni przemaszerowali na
rynek Starego Miasta. Jako
pierwszy przed Stajenkę
Betlejemską dotarł Orszak
Świętej Rodziny z Maryją,
Józefem i Dzieciątkiem oraz
pastuszkami, który wyruszył
z jarosławskiej kolegiaty.
Kolejne orszaki przy dźwiękach orkiestr, kapel, kolęd
w otoczeniu rycerzy
i dworzan wędrowały z pozostałych parafii. Każdy
oznaczony innym kolorem,
kierowany był przez jednego
z królów. Orszak Europejski
w kolorze czerwono-żółtym, z królem Kacprem na
czele wyruszył z kościoła
pw. Chrystusa Króla, Orszak
Azjatycki w kolorze zielonym, z królem Melchiorem
– z parafii pw. Miłosierdzia
Bożego, natomiast Orszak
Afrykański w kolorze niebieskim, któremu przewodził król Baltazar, rozpoczął
swoją wędrówkę z kościoła
pw. Trójcy Przenajświętszej ojców Franciszkanów.
Z każdym kolejnym rokiem
Orszak Trzech Króli w Jarosławiu poszerzał się o nowe
postaci historyczne i nowych
statystów w osobach młodszych i starszych dwórek
oraz młodszych i starszych
rycerzy. Tym razem wśród
postaci historycznych byli
królowie Polski: Mieszko I
z Dobrawą, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki,
św. Jadwiga Królowa, Władysław Jagiełło, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski
z Marysieńką, Królowa Bona

z dziećmi, a także Tadeusz
Kościuszko z kosynierami,
i marszałek Józef Piłsudski
z legionistami. Wszystkie
barwne orszaki zeszły się
przy Bramie Krakowskiej,
przechodząc przed scenami: Aniołów, sceną wizyty
Trzech Króli u Heroda, sceną u Żyda w poszukiwaniu
noclegu i sceną kuszenia
diabłów. Na Rynku, przy
symbolicznym żłóbku, hołd
Dzieciątku oddali Trzej Królowie, dzieci oraz przedstawiciele poszczególnych
stanów i zawodów. Życzenia
złożył ks. abp Adam Szal
i podzielono się opłatkiem,
rozdano kredę i kadzidło do
oznaczenia drzwi. Sporym
zainteresowaniem cieszyły
się małe owieczki, kucyki,
okazałe konie oraz wielbłąd.
Orszak systematycznie się
rozrasta, a wokół inicjatywy panuje dobry klimat.
Z parafią Chrystusa Króla
współpracują burmistrzowie
i wójtowie z całego powiatu.
Organizują m.in. transport
dla młodzieży z różnych
części powiatu, impreza była
zabezpieczona przez policjantów, ochotników Straży
Pożarnej. Orszak od kilku lat
jest tradycją opartą na przekazie biblijnym, ale połączoną z polskim patriotyzmem.
Dlatego w Orszaku było
dużo elementów zarówno
religijnych, jak i historycznych, które nawzajem się
przenikały. Ludzie przychodzili całymi rodzinami,
uczestniczyło wiele szkół
z całego powiatu. Orszak stał
się inicjatywą ponadczasową, odrodzoną po to, aby Polacy jeszcze mocniej poczuli
swoją tożsamość i uświadomili sobie, że nie można
budować teraźniejszości
i przyszłości bez przeszłości.
Z jarosławskiego Orszaku
Trzech Króli transmisję na
żywo prowadziła TV Angel
i tę bezpośrednią relację
oglądali ludzie na kilku kontynentach, fragmenty były
pokazywane również przez
TVP 3 Rzeszów.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 13 I 19 GRUPA I
Niedziela 20 I 19 GRUPA II

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
10.12.2018 r. os. Kombatantów bl. 12
m. 15-28. Sprzątali i ofiara: Krępa, Panasiuk. Ofiara: Grabowski: Razem – 40
zł na środki czystości i kwiaty.
15.12.2018 r. os. Kombatantów bl.
13 m. 1-16. Sprzątali i ofiara: Polak 2 os., Gliniany. Razem – 30 zł na środki
czystości i kwiaty.
17.12.2018 r. os. Kombatantów bl. 13
m. 17-38. Sprzątali i ofiara: Płocka,
Smolska, Borsuk, Hamelusz, Gaciarz.
Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
22.12.2018 r. os. Kombatantów bl. 14
m. 1-15. Nikt nie przyszedł.
27.12.2018 r. os. Kombatantów bl. 14
m. 16-30. Sprzątali i ofiara: Iwanowicz,
Wlazło, Hołacz, Sekreta. Ofiara: Kurpiel. Razem – 60 zł na środki czystości
i kwiaty.
29.12.2018 r. os. Kombatantów bl. 17
m. 18-32. Sprzątali i ofiara: Czech,
Nietrzeba, Stawny. Razem – 30 zł na
środki czystości i kwiaty.
31.12.2018 r. os. Kombatantów bl.
19 m. 1-17. Sprzątali i ofiara: Kucza,
Jaroni, Mątkowska, Król. Razem – 40
zł na środki czystości i kwiaty.
05.01.2019 r. os. Kombatantów bl. 19
m. 18-32. Sprzątali i ofiara: Wojdyła,
Sajdutka. Ofiara: Głąb. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
07.01.2019 r. os. Kombatantów bl. 19
m. 33-47. Sprzątali i ofiara: Czyżowska,
Konieczny. Razem – 20 zł na środki
czystości i kwiaty.

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
14.01.89 – Karol i Joanna S.
14.01.95 – Leszek i Bożena W.
14.01.06 – Grzegorz i Iwona Ś.
15.01.05 – Damian i Magdalena M.
16.01.93 – Maciej i Dorota W.
16.01.16 – Arkadiusz i Monika S.
17.01.98 – Jarosław i Jolanta D.
18.01.92 – Bronisław i Małgorzata B.
19.01.02 – Stanisław i Monika Ch.

w rocznicę śmierci:

16.01.82 – Ludwika Gąska
14.01.84 – Piotr Kisiel
17.01.87 – Bronisława Perebinos
19.01.95 – Maria Wilczyńska
16.01.00 – Maria Nowowiejska
17.01.00 – Janina Jucha
15.01.03 – Stanisław Fołta
19.01.03 – Marcela Pawełek
14.01.05 – Bolesław Dominik
14.01.06 – Anna Cybuch
18.01.06 – Bolesław Sul
14.01.08 – Monika Nosek
14.01.08 – Felicja Momot
19.01.08 – Wiktor Śliwa
19.01.09 – Józef Kuca
16.01.10 – Aniela Łuc
14.01.11 – Adrian Sobstyl
16.01.11 – Henryk Bednarski
19.01.11 – Genowefa Mazurek
14.01.12 – Helena Rzeszut
18.01.12 – Ludwik Kowal
15.01.13 – Maria Bleniasz
19.01.13 – Krzysztof Jakubas
13.01.16 – Stefania Folta
14.01.16 – Józef Sobolewski

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 17.00.
2. Dziś Święto Chrztu Pańskiego,
kończy się czas Bożego Narodzenia, ale kolędy w czasie liturgii
i w naszych domach można śpiewać tradycyjnie do 2 lutego.
3. Dziś w drugą niedzielę miesiąca składka w kopertach przeznaczona jest na utrzymanie
i ogrzewanie kościoła.
4. Od jutra dalszy ciąg kolędy wg
porządku podanego w świątecznej
gazetce.
5. Sprawdzianem naszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa
jest otwarcie się i troska o ludzi słabszych - chorych i starszych. Jak pomóc ciężko chorym, samotnym i najsłabszym
w naszych domach, szpitalu,
zakładach opieki leczniczej, hospicjum przez członków rodziny
czy wolontariuszy. Szkolenie na
ten temat organizuje jarosławskie
Hospicjum w najbliższą środę
o godz. 17.30.
6. W piątek (18 I) rozpoczyna
się Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan.
7. W sobotę (19 I) wspomnienie
św. Józefa Sebastiana Pelczara patrona naszej archidiecezji.
8. W najbliższą sobotę i niedzielę
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Jarosławiu odbędzie się XXIV
Ogólnopolski Festiwal Kolęd
i Pastorałek. Koncert laureatów
odbędzie się w niedzielę o godz.

Niedziela 13 I

16.00. Wstęp dla wszystkich jest
wolny.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 14
I 19 (poniedziałek wieczorem) os.
Kombatantów bl. 19 m. 63-79 oraz
19 I 19 (sobota rano) os. Niepodległości bl. 1 m. 1-16.
10. Rozpoczął się okres rozliczeń
podatkowych. Zachęcamy, aby 1%
z odpisu przekazywać na rzecz
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, które utrzymuje naszą świetlicę
i Katolickie Centrum Kultury.
11. Przy okazji święta Chrztu Pańskiego przypominamy, że każdy,
kto ma pełnić zaszczytną funkcję
rodzica chrzestnego poza swoją parafią, obowiązkowo musi
posiadać i okazać przed chrztem
zaświadczenie, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem
z kościoła, do którego uczęszcza
na Mszę św. (jeszcze raz powtarzamy „z kościoła do którego
faktycznie uczęszcza na Mszę
św.”) - niezależnie od tego, gdzie
jest zameldowany i wypełnia Pięć
Przykazań kościelnych. Jeżeli ktoś
przebywa ponad pół roku za granicą, zaświadczenie może wystawić
tylko i wyłącznie ksiądz proboszcz
z parafii miejsca pobytu za granicą!!! Wymuszanie takich zaświadczeń u innych księży, lub w swej
rodzinnej parafii jest niewłaściwe.
Wybranie zaświadczenia łączy się
ze specjalną konferencją, dlatego
zainteresowany może odebrać je
tylko osobiście.

Tenis stołowy

8:00

+ Zbigniew Mosiężny - int. od
znajomych z os. 1000-lecia Małgorzaty z córką i mężem.

9:30

+ Adela Piętnik (13).

11:00

W int. Józefy Prus o zdrowie,
potrzebne łaski i opiekę MB.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Ryszard Korecki - int. od sąsiadów z ul. Morawskiej z bl. 3.

18:00

O zdrowie, potrzebne łaski i Boże
błogosł. dla Haliny Pawlak.

7:00

1) + Adela Piętnik (14).
2) + Andrzej Kolasa.

18:00

1) + Helena Rzeszut w 7 roczn.
śmierci.
2) O zdrowie, Boże błogosł.,
opiekę MB dla członkiń Róży
św. Brygidy i ich rodzin.

7:00

1) + Maria Bieniasz w 6 roczn.
śmierci.
2) + Adela Piętnik (15).

18:00

1) ++ Genowefa, Stanisława,
Bronisław w kolejne roczn.
śmierci oraz Zdzisław, Tadeusz
i Stanisław.
2) Dziękczynna za szczęśliwe
rozwiązanie Marysi z prośbą
o potrzebne łaski dla niej i jej
rodziców Roksany i Tomasza.

7:00

1) + Adela Piętnik (16).
2) + Henryk w 8 roczn. śmierci
o życie wieczne.
3) Dziękczynna z prośbą o dalsze
błogosł. dla Róży św. Moniki.

18:00

+ Ryszard Korecki - int. od rodziny Krysów.

7:00

1) + Adela Piętnik (17).
2) + Ryszard Korecki - int. od sąsiadów z ul. Morawskiej z bl. 3.
3) ++ Genowefa i Stanisław
Mazurek.

18:00

++ Agnieszka w 11 roczn. śmierci oraz zmarli Jan, Władysław
i Henryk.

7:00

+ Adela Piętnik (18).

18:00

+ Ryszard Korecki - int. od sąsiadów z ul. Morawskiej z bl. 3.

7:00

1) + Adela Piętnik (19).
2) ++ Marcela, Jan Pawełek.

18:00

+ Ryszard Korecki - int. od sąsiadów z ul. Morawskiej z bl. 3.

8:00

++ Władysław, Roman.

9:30

+ Emilia Prokuska w 4 roczn.
śmierci.

11:00

+ Adela Piętnik (20).

12:15

Za parafian.

16:00

+ Bolesław w 13 roczn. śmierci.

18:00

+ Ryszard Korecki - int. od sąsiadów z ul. Morawskiej bl. 3.

Poniedziałek 14 I

Wtorek 15 I

Środa 16 I

Czwartek 17 I

Piątek 18 I

Derby dla Kolpinga
06.01. Superliga

Fibrain AZS Politechnika Rzeszów
- PKS Kolping Frac Jarosław 1 : 3
Punkty: Hou Yingchao - 2, Kou Lei - 1.

Sobota 19 I

Niedziela 20 I

W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:

Antonina Markiewicz
Julia Strawa
Melania Maria Rajzer
Tymon Łukasz Halejcio
Kacper Mikołaj Korytko

W minionym czasie ...

Odeszła do Pana:
Stefania STUKAN
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