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W SŁUŻBIE WIARY I POWOŁANIA
List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2019 /fragmenty/
wo – są wierni słowu Boga,
wierzą w jego prawdziwość
i sens. Prorokini Anna wraz
z Symeonem oczekując wypełnienia się słowa Bożego,
trwają na modlitwie, która
stanowi fundament wiary...

Umiłowani w Chrystusie
Panu Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, w Święto Ofiarowania Pańskiego
dziękujemy Bogu za dar
życia konsekrowanego.
Dziękujemy za tych, którzy
ślubując trzy rady ewangeliczne – czystość, ubóstwo
i posłuszeństwo, towarzyszą nam na drodze wiary
i powołania, które każdy
z nas otrzymał. Osoby konsekrowane wskazują swoim
życiem na obietnicę wieczności, do której wszyscy
zdążamy. Święty Jan Paweł
II przypomina nam, że dzięki
życiu konsekrowanemu charakterystyczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo
i posłuszeństwo – stają się
w pewien swoisty i trwały sposób „widzialne” w świecie,
a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy Królestwa
Bożego, które już jest obecne
w historii, ale w pełni urze-

czywistni się w niebie (VC
1).
Liturgia słowa dzisiejszego
Święta odsłania przed nami
tajemnicę wiary. Wiary, która kształtuje życie Maryi
i Józefa oraz prorokini Anny
i starca Symeona. Wiara ta
rodzi się ze słuchania słowa
Bożego. Słuchania potwierdzanego życiem i dokonywanymi wyborami. Maryja
wraz z Józefem, ofiarowując
Jezusa w Świątyni, wypełniają starotestamentalne Pra-

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Jr 1,4-5.17-19
Powołanie proroka

REFREN PSALMU: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
II CZYTANIE: 1 Kor 12,31-13,13
Hymn o miłości

EWANGELIA: Łk 4,21-30

Jezus odrzucony w Nazarecie

W Nazarecie w synagodze, po
czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś
spełniły się te słowa Pisma,
któreście słyszeli”. A wszyscy
przyświadczali Mu i dziwili się
pełnym wdzięku słowom, które
płynęły z ust Jego. I mówili:
„Czyż nie jest to syn Józefa?”.
Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie:
„Lekarzu, ulecz samego siebie;
dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy, w Kafarnaum«”.
I dodał: „Zaprawdę powiadam
wam: Żaden prorok nie jest mile
widziany w swojej ojczyźnie...

...Charakterystyczną cechą
współczesnych czasów jest
proces głębokiej i ciągłej
przemiany, której znamiona trudno nam dokładnie
określić. Mnożą się wizje
życia, a stawianie ich wszystkich na jednym poziomie
relatywizuje wartość każdej
z nich: zmienia się sposób
postrzegania osoby, rodziny,
przyjaźni, miłości, pracy
i obowiązku (Głoście 3).
Superliga
Dokonuje się to poprzez tzw.
kulturę hedonizmu, której
tenisa stołowego
wyrazem jest m.in. zatopienie
w Jarosławiu
w doczesności. Z niej rodzi się styl życia oparty na
tymczasowości. Wszystko
to sprawia, że dzisiejszy
MOSiR
człowiek, zwłaszcza młody,
8 II g. 18.00
boryka się z trudnościami
w podejmowaniu trwałych PKS Kolping Frac Jarosław
decyzji i przyjmowaniu za - Fibrain AZS Politechnika Rzeszów
nie osobistej odpowiedzialności. Wiara traktowana jest
8 III g. 19.30
jako coś bardzo dowolnego,
Droga Krzyżowa
a Kościół – postrzegany jako

Mecz

dokończenie na str. 2

ulicami miasta
prowadzi ks. bp Stanisław

2 IV g. 20.00
Marsz Światła z JPII
prowadzi ks. bp Stanisław

4 IV - 7 IV
Rekolekcje parafialne
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
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List... na Dzień Życia ści. Coraz więcej młodych Osoby konsekrowane, idąc gdyby trzeba było czekać
osób doświadcza osamot- za przykładem Maryi i Jó- na nie całe życie...
Konsekrowanego 2019
nienia. Małżeństwa prze- zefa, pokazują, że wszystkie
dokończenie ze str. 1
momenty życia znaczone ...Szczególnym miejscem
są śladami obecności Boga. posłania osób konsekroBóg pragnie być obecny wanych w świecie są luw każdej chwili naszej co- dzie młodzi. Ojciec święty
dzienności, aby już tu na Franciszek, zwołując Syziemi otworzyć nam bramy nod poświęcony młodzieży
nieba. Życie osób konsekro- przypomniał, że nie może
wanych sprawia, że ta praw- zabraknąć osób konsekroda staje się faktem. Słu- wanych na drodze ich życia
chając i wypełniając słowo wiary...
Boże, pragną potwierdzać
życiem wyznawaną ustami ...Drodzy Bracia i Siostry,
wiarę. Wiara bowiem bez zwłaszcza ludzie młodzi!
uczynków jest martwa (por. Nie bójcie się zaufać ChryJk 2,17). Modlitwa i oso- stusowi, otwórzcie drzwi
bowe spotkanie z Jezusem Waszych serc. Miejcie odinstytucja, której celem są żywają kryzysy wierności, w codziennej Eucharystii jest wagę pokonać dzisiejszą
jedynie działania kulturalne a jesień życia zamienia się źródłem ich sił duchowych mentalność, w której życie
i prospołeczne, a nie jako w bezużyteczną starość. i zapewnia skuteczność bez Boga staje się coraz częMistyczne Ciało Chrystusa Z drugiej strony spotykamy w podejmowanej przez nich ściej normą postępowania.
Droga wiary nie jest łatwa,
i wspólnota wiary. Oderwa- młodych, których cechuje posłudze apostolskiej...
potrzeba czasem wysiłku
nie człowieka od więzi z Bo- spontaniczna otwartość na
giem i Jego Prawem prowadzi różnorodność, wrażliwość Świątynia to centrum ży- i rezygnacji, może i dow ostateczności do zagu- na kwestie pokoju, integra- cia osób konsekrowanych. świadczenia ciemności, ale
bienia duchowego, głodu cji, dialogu między kultura- Przychodząc każdego dnia na tej drodze nie jesteście
prawdziwej miłości oraz mi i religiami. Potrafią oni do Świątyni, by trwać na sami. Jest Ten, który polęku przed przyszłością.
być pionierami spotkania modlitwie jak Anna i Syme- wiedział: A oto Ja jestem
i dialogu międzykulturo- on, przypominają nam, że z wami przez wszystkie dni,
W takiej rzeczywistości wego. Wielu też ludzi mło- modlitwa i adoracja zawsze aż do skończenia świata (Mt
trudno mówić o Bożym po- dych jest zafascynowanych przynoszą owoce, nawet 28,20).
wołaniu człowieka do życia osobą Jezusa. Jego życie
rodzinnego, małżeńskiego, wydaje im się piękne, pokapłańskiego, czy konse- nieważ było ubogie i prokrowanego. To powołanie ste, naznaczone szczerymi
zostało zastąpione takimi i głębokimi przyjaźniami. Zaproszenie na warsztaty biblijne dla archiprezbitedecyzjami i wyborami ży- Życie Jezusa jest dla nich ratu jarosławskiego (dekanaty Jarosław I, Jarosław
ciowymi, których moty- nadal bardzo atrakcyjne II, Jarosław III, Pruchnik, Radymno I, Radymno II,
wacją nie jest pragnienie i inspirujące. Jest ono pro- Sieniawa)
pełnienia woli Bożej, lecz wokacją, która stawia kongrup i wspólnot parafialnych
realizacja samego siebie. kretne wyzwania. Potrzeba
oraz wszystkich, którzy
Ginie w ten sposób po- im jednak prawdziwych
zainteresowani są lekturą
jęcie służby, rozumianej przewodników na drodze
Biblii, celem pogłębienia
jako bezinteresowna mi- wiary, powołania i rozeznaich formacji biblijnej i przyłość. Jesteśmy świadkami wania (por. Młodzi, wiara
gotowania do współpracy
rodzącej się obojętności, i rozeznawanie powołania
w ramach parafialnej szkoły
a także braku wrażliwo- 45).
słowa Bożego. Impulsem
do powstania takiej szkoły
są tegoroczne comiesięczne
W związku z realizacją spotkania biblijne w paradiecezjalnego programu fiach archidiecezji oparte na
duszpasterskiego „W mocy błogosławieństwach Jezusa
Bożego Ducha” Wydział z Mt 5,1-12.
Duszpasterski i Dzieło Biblijne zapraszają na warsz- Wa r s z t a t y o d b ę d ą s i ę
taty biblijne: „Słowa Boga w sobotę 16 lutego 2019
są Duchem i Życiem”.
roku od godz. 10.00 do 14.30
w Jarosławiu - Ośrodek
Warsztaty adresowane są do Kultury i Formacji Chrzeanimatorów i członków sto- ścijańskiej (Opactwo).
warzyszeń, ruchów, małych Serdecznie zapraszamy

Warsztaty biblijne
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Charytatywny koncert

Świetlica charytatywna
„U Kolpinga”
Mali artyści

27 stycznia 2019

W niedzielę 27 stycznia przy
naszym kościele była organizowana zbiórka pieniężna na
rzecz ciężko chorego Artura
Pęcaka. W tym celu też był
zorganizowany charytatywny
koncert kolęd w wykonaniu

uczniów I LO w Jarosławiu
oraz solistek z jarosławskiego MOK. Zebrano 4128,35
zł i 5 euro. Pieniądze zostały
przkazane przez pośrednictwo Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z pomocą”.

Wizyta duszpasterska - podsumowanie

Od poczatku roku bardzo
aktywna jest sekcja plastyczna. Oprócz szopek
i lampionów powstało wiele prac malarskich, które
młodzi artyści chcą pokazać
w przyszłości na wystawie

autorskiej. Życzymy wytrwałości.
Swoje zajęcia wznowiła
także sekcja judo prowadzona przez ks. Stanisława
Dyndała.

Ilość mieszkań

Zamieszkałe

Puste

Przyjęli

Nie przyjęli

Nieobecni

Za granicą

Studia

Aktualnie
mieszka

Ilość osób

Ulica
Osiedle

Kombatantów

574

562

12

445

43

74

2

2

1082

Niepodległości

80

80

-

70

-

10

4

1

180

Słoneczne

382

379

3

281

35

63

3

7

667

1000-lecia

225

225

-

128

34

63

8

1

318

Munina

97

97

-

89

-

8

2

-

267

Ulice

257

255

2

205

25

25

10

6

613
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Tenis stołowy
Dawid Jadam na zgrupowaniu kadry narodowej

Diamentowa Gala
tenisa stołowego w Warszawie
Kadra Polski kadetów wraz z trenerem Piotrem Szafrankiem na zgrupowaniu
w Gdańsku. Wśród nich zawodnik PKS Kolping-Jarosław Dawid Jadam
(drugi z prawej). Jesteśmy dumni z osiągnięć Dawida.

W Warszawie podczas uroczystej Diamentowej Gali
Tenisa Stołowego nagrodzono osoby oraz firmy, które
wykazały się największym wkładem w funkcjonowanie
klubów. PKS Kolping FRAC Jarosław został wielokrotnie
wyróżniony, a Burmistrz Miasta odebrał statuetkę „Diamentowego Partnera”.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 3 II 19 GRUPA II
Niedziela 10 II 19 GRUPA I

Msze św. wspólnotowe
NIEDZIELA – Krąg VI św. Piotra + Krąg
VII Jana Vianney’a
PONIEDZIAŁEK – KSM + Schola
WTOREK – OAZA dziecięca i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych
„Samarytanin”
ŚRODA – Akcja Katolicka + Rada
parafialna
CZWARTEK – Koło Misyjne, Redakcja
TV ANGEL
PIĄTEK – Róża VIII św. Zofii - p. Drewniak + Róża Boga Ojca II - p. Chomik
SOBOTA – Róża męska I św. Józefa p. Zięba + Róża V męska św. Piotra p. Przepłata
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
05.02.94 – Grzegorz i Iwona F.
05.02.05 – Jarosław i Paulina M.
06.02.99 – Marek i Izabela G.
08.02.86 – Piotr i Urszula T.
08.02.97 – Jacek i Sabina S.
08.02.03 – Piotr i Bernadetta W.

w rocznicę śmierci:
09.02.82 – Julia Kapitan
08.02.83 – Franciszek Siuśta
07.02.84 – Władysława Warsz
08.02.89 – Władysław Zgryźniak
09.02.91 – Franciszek Nowak
08.02.92 – Antonina Żurawska
09.02.93 – Michał Uderkiewicz
03.02.97 – Jan Grzech
08.02.99 – Michał Wiatr
09.02.00 – Anna Szpetnar
04.02.03 – Zofia Krogulecka
03.02.04 – Józefa Robaczyńska
04.02.04 – Stanisława Chrupcała
07.02.07 – Danuta Kuźma
09.02.12 – Anna Kocioł
08.02.15 – Helena Zając
07.02.17 – Helena Ziemba
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
19.01.2019 r. os. Niepodległości
bl. 1 m. 1-16. Sprzątali i ofiara: Kiper,
Kowal, Szyper, Mrozowicz, Ziółek,
Lichońska, Piczwajda (os. Kombatantów bl. 19). Ofiara: Podolak,
Masłyka, Chmielowicz. Razem – 110
zł na środki czystości i kwiaty.
21.01.2019 r. os. Niepodległości
bl. 1 m. 17-32. Sprzątali i ofiara:
Adamowicz, Podolec, Durska, Sroka,
Kanclerz. Ofiara: Grabowscy, Nazarkiewicz. Razem – 100 zł na środki
czystości i kwiaty.
26.01.2019 r. os. Niepodległości bl. 2
m. 1-12. Sprzątali i ofiara: Mierzejewska, Lorenowicz, Wawro, Kasprzak.
Ofiara: Powidłowska. Razem – 90 zł
na środki czystości i kwiaty.
28.01.2019 r. os. Niepodległości bl.
2 m. 13-24. Nikt nie przyszedł. Ofiara: Siry – 20 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 będzie
zmiana tajemnic różańcowych
połączona z uroczystym nabożeństwem biblijnym, które
poprowadzi biblista ks. prof.
Stanisław Haręzga. Bardzo zachęcamy do jak najliczniejszego
udziału wszystkich parafian,
a obowiązkowo członków wszystkich wspólnot.
2. Dziś taca przeznaczona na
potrzeby diecezji. Natomiast za
tydzień w drugą niedzielę miesiąca będzie specjalna taca na utrzymanie naszego kościoła. Można
się dołączyć również w innym
czasie na tacę lub złożyć ofiarę
przez osoby zbierające składki.
Tam gdzie to jest możliwe proszę
o wznowienie od lutego zbierania
składek po domach. Prosiły o to
osoby starsze i chore, które nie
mogą same przyjść do kościoła.
Przypominamy, że nie wyznaczamy żadnych stawek. Każdy składa
ofiary wg uznania, ale liczymy, że
solidarnie do odpowiedzialności
poczują się wszyscy - choćby to
była tylko złotówka.
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej będzie zebranie kandydatów z klas VIII i III gimnazjalnych
wraz z rodzicami dotyczące przygotowania do bierzmowania. Prosimy o niezawodną obecność.
4. W pierwszy czwartek miesiąca
modlimy się za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne.
5. Dyżur do sprzątania kościoła
4 II 19 (poniedziałek wieczorem) os. Niepodległości bl. 3
m. 13-24 oraz 9 II 19 (sobota rano)
os. Słoneczne bl. 1 m. 1-10.
6. Zachęcamy, aby 1% z odpisu
przekazywać na rzecz Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga, które
utrzymuje naszą świetlicę i Katolickie Centrum Kultury.
7. Zakończyliśmy w naszej parafii
wizytę duszpasterską. Zostaliśmy przyjęci w 1280 rodzi-

Niedziela 3 II

nach na 1600 zamieszkanych.
Z przykrością musimy ogłosić, że nie przyjęło nas aż 137
rodzin. Zaskakuje jak zwykle
duża ilość rodzin nieobecnych
w domach w czasie kolędy – nikt
nie odpowiedział aż w 243 domach.
Kontakt z kościołem utrzymuje
więc około 80% rodzin. Musi
budzić to niepokój wszystkich
osób wierzących. Przy okazji
jeszcze raz wyjaśniamy, że kaplica szpitalna do której chodzi część
parafian 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 okazji zakończonej kolędy
chcielibyśmy podkreślić, że jesteśmy ogromnie wdzięczni za
serdeczne przyjęcie w większości
katolickich rodzin.
Jeszcze raz dziękujemy za
ofiary składane na tacę przeznaczone m.in. na opłacenie
rachunków za gaz i energię elektryczną w okresie zimowym
i wynagrodzenie pracowników.
W składkach na kościół w miesiącu styczniu uczestniczyło 396
rodzin na ok. 1600 mieszkań
i złożono ok. 20 tys. zł (a więc
o połowę mniej niż w tamtym
roku), a w styczniu opłaty za
media i wynagrodzenie pracowników wyniosło 30 tys. zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
8. Sympatyków tenisa stołowego
zapraszamy na mecz Superligi
w najbliższy piątek na godz. 18.00
do hali MOSiR.

8:00

+ Władysław Lemiech (3).

9:30

++ Jan Kowalik w 6 roczn. śmierci i Maciej Kowalik.

11:00

1) + Karol w 1 roczn. śmierci - int.
od matki chrzestnej.
2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. i opiekę MB
dla Danuty Kasjaniuk.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Franciszek i Józefa z rodziny
Pelców.

18:00

+ Jan.

7:00

1) + Władysław Lemiech (4).
2) + Genowefa Wawrzyszko - int.
od Teresy z rodziną.

18:00

1) + Anna.
2) + Eleonora - int. od koleżanki.

7:00

1) + Władysław Lemiech (5).
2) + Juliusz Zwarycz od rodziny
Słowik.

18:00

1) + Leszek Starzak od kolegów
i koleżanek z klubu fotograficznego Atest 70.
2) Agata w dniu imienin z prośbą o Boże błogosł., zdrowie,
opiekę MB.

7:00

1) + Władysław Lemiech (6).
2) + Genowefa Wawrzyszko - int.
od Andrzeja z rodziną.

18:00

1) + Juliusz Zwarycz - int. od
sąsiadów.
2) + Wiktor w 11 roczn. śmierci.

7:00

1) + Władysław Lemiech (7).
2) O uzdrowienie Mateusza
i błogosł. Boże dla rodziny od
Róży św. Moniki.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł., opiekę MB i dary Ducha Św. dla Julii w 18 roczn.
urodzin.
2) W int. misji, misjonarzy
i ks. Opiekuna Koła Misyjnego.

7:00

+ Władysław Lemiech (8).

18:00

1) + Mateusz, Stanisława, Tadeusz.
2) + Genowefa Wawrzyszko - int.
od rodziny Borłagów.

7:00

1) + Władysław Lemiech (9).
2) O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Heleny.

18:00

1) O zdrowie, dary Ducha Św. dla
Emilii z okazji urodzin i błogosł.
Boże dla rodziców.
2) + Genowefa Wawrzyszko - int.
od rodziny Majka.

8:00

+ Władysław Niedzielski w kolejną roczn. śmierci.

9:30

+ Władysław Lemiech (10).

11:00

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł.i opiekę MB z okazji
18 urodzin Julii i 50 urodzin
Jerzego.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Stanisława w 20 roczn. śmierci, Józef i Karol.

18:00

+ Franciszek Pawlak w 9 roczn.
śmierci.

Poniedziałek 4 II

Wtorek 5 II

Środa 6 II

Czwartek 7 II

Piątek 8 II

Sobota 9 II

Niedziela 10 II

W minionym czasie ...
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