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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

I CZYTANIE: Syr 27,4-7

Środa Popielcowa
W Kościele Katolickim
pierwszy dzień Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowego czasu pokuty
przed Świętami Wielkanocnymi. W Środę Popielcową
po homilii dokonuje się poświęcenia popiołu, którym
na znak pokuty posypuje się
głowy wiernych ze słowami:
„Pamiętaj, że prochem jesteś
i w proch się obrócisz” lub
„Nawracajcie się i wierzcie
w ewangelię”. Ten dzień
ma pobudzić katolików do
podjęcia zdecydowanej drogi
osobistej odnowy i nawrócenia.

Wielki Post zakończy się
w Wielki Czwartek 18 kwietnia, kiedy to katolicy rozpoczną obchody Triduum
Paschalnego Męki, Śmierci

Wypowiedzi człowieka ujawniają
jego wartość

i Zmartwychwstania Chrystusa. Niedziela Wielkanocna przypada w tym roku
21 kwietnia.

Przez Chrystusa zwyciężamy
śmierć

EWANGELIA: Łk 6,39-45

Z obfitości serca mówią usta

Wyjście z placu przed kościołem NMP Królowej Polski, ulicą
3 Maja, Grodzką, Rynek zakończenie na placu przed
Kolegiatą.
Prowadzą: Parafia NMP Królowej Polski, Parafia Chrystusa
Króla, Straż Pożarna, Siostry
zakonne, Starostwo Powiatowe,
Służba Zdrowia, Parafia Miłosierdzia Bożego, Policja, Wojsko, Burmistrz Miasta Jarosławia, PWSTE - studenci, Parafia
O. Dominikanów, Parafia
O. Franciszkanów, Kolegiata.

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

22 Marca
Oś. Kombatantów
Prowadzi
bp Stanisław
Jamrozek

REFREN PSALMU: Dobrze jest
śpiewać Tobie, Panie Boże.
II CZYTANIE: 1 Kor 15,54b-58

29 Marca
Munina

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?
Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero
w pełni wykształcony, będzie
jak jego nauczyciel. Czemu to
widzisz drzazgę w oku swego
brata, a belki we własnym oku nie
dostrzegasz? Jak możesz mówić
swemu bratu: «Bracie, pozwól,
że usunę drzazgę, która jest
w twoim oku», gdy sam belki
w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę
ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę
z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje
zły owoc, ani złym drzewem to,
które wydaje dobry owoc. Po
owocu bowiem poznaje się każde
drzewo: nie zrywa się fig z ciernia
ani z krzaka jeżyny nie zbiera
się winogron. Dobry człowiek
z dobrego skarbca swego serca
wydobywa dobro, a zły człowiek
ze złego skarbca wydobywa zło.
Bo z obfitości serca mówią jego
usta”.

Droga Krzyżowa
dla dzieci: czwartek godz. 17.00
dla dorosłych: piątek
godz.17.00 w kościele,
godz. 19.00 w terenie.
Gorzkie Żale
- niedziela godz. 17.00

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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Chrystus Królem

Uwaga
- alkohol

8 marca - 27 rocznica śmierci
ks. Antoniego Ślusarczyka

Odpowiedzialność za trzeźwość młodych, czyli za ich
trzeźwe myślenie, za ich
bycie wolnymi od wszelkich uzależnień spoczywa
na wszystkich dorosłych,
zwłaszcza na rodzicach,
kapłanach, nauczycielach
i wychowawcach.

- pamiętamy w modlitwie

Apel o pomoc
Drogi Księże Proboszczu,
Zwracam się z gorącą prośbą o zorganizowanie kwesty
w Środę Popielcową jako
jałmużny postnej u progu
Wielkiego Postu z przeznaczeniem na Ośrodek
Charytatywny w Archiprezbiteracie jarosławskim
(Hospicjum Zakład Opieki
Leczniczej oraz Schronisko
dla bezdomnych).
W poprzednich latach prosiłem się o pomoc w budowie
obiektów z przeznaczeniem
dla chorych. Dzięki Bożej
Opatrzności i ofiarnej pomocy materialnej i duchowej wielu ludzi dobrej woli
funkcjonuje Zakład Opieki
Paliatywnej i Hospicjum
dla onkologicznie chorych.
Wobec wielu wymagań jakie
stawiają dzisiejsze władze sanitarne, przeciwpożarowe podejmujemy się
również wielu uzupełnień,
a także zaopatrzenie w od-

powiedni sprzęt medyczny
i organizację zaplecza na
tę działalność (magazyny,
pralnia).Obecnie opiekujemy się 52 chorymi obłożnie
i 48 bezdomnymi mężczyznami. Otrzymuje częściowe dofinansowanie z Funduszu Zdrowia, GOPS-ów
i MOPS-ów na bieżącą opiekę nad pensjonariuszami
a inne różne wydatki (także
inwestycyjne) pokrywamy
dzięki wsparciu z różnych
zbiórek (Środa Popielcowa,
Pola Nadziei) oraz ofiar indywidualnych darczyńców.
Bardzo więc proszę Księdza
Proboszcza o zachętę parafian i ogłoszenie w niedzielę
3 marca br. zbiórki w Środę
Popielcową.
Wdzięczny za wszelką pomoc i solidarność w służbie
potrzebującym z darem modlitwy wraz z podopiecznymi
Ks. Franciszek Rząsa

Budować na przebaczeniu
W naszym kraju rocznie
rozwodzi się średnio aż
65 tys. małżeństw. Jednym
z powodów wymienianych
przez ekspertów jest to, że
małżonkowie nie potrafią
ze sobą szczerze rozmawiać. Żyjemy w erze komunikacji. Skąd więc ten
wielki problem?
- To jest faktycznie pozornie
paradoks. Ale musimy pytać
w tej „erze komunikacji”
o jej jakość, o charakter.
Zauważmy, że współcześnie
rzeczywiście nie potrafimy
rozmawiać. Zamiast rozmów i słów, których wagi
i piękna nie doceniamy,
przesyłamy sobie krótkie,
hasłowe informacje, znaczki zwane emotikonami:
buziaczki, serduszka, znaki
polubień... To nie zastąpi
i nie może zastąpić stów,
bogactwa języka, opowieści o uczuciach. Obawiam
się, że w erze komunikacji
nastąpiła ogromna dewaluacja całej kultury narracji
o człowieku i jego wnętrzu.
Dlaczego ludzie, którzy
kiedyś byli dla siebie całym światem, potrafią
swoje uczucie zamienić
w nienawiść?
- To bardzo trudne pytanie. Zapewne każda taka
dramatyczna historia jest
indywidualna. Ale gdybym
miał wskazać jakieś ele-

menty wspólne, zwróciłbym
najpierw uwagę na brak
przygotowania do małżeństwa. To, co dokonuje się
dzisiaj w okresie „chodzenia ze sobą”, a nie narzeczeństwa, to nie musi być
- i z reguły raczej nie jest
- rozpoznanie własnych
uczuć. To nie jest okres
poznawania miłości, to raczej poznawanie upodobań cielesnych. Poza tym
zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną, z pewnością niepopularną sprawę. Dawniej
akcentowało się potrzebę pewnego - nazwę to -

ks. prof. Paweł Bortkiewicz

partnerstwa ogarniającego
zainteresowania, poziom
kultury osobistej, wspólnotę wiary narzeczonych.
Dzisiaj to jest pomijane,
wszak żyjemy w dobie pluralizmu, tolerancji, różno
rodności. I po krótkim okresie życia w małżeństwie okazuje się, że wspólne życie to
sprawa wiary, poglądów
etycznych, politycznych,
to sprawa zainteresowań
kulturą... To, co było przedokończenie na str. 3

Chrystus Królem

Budować na przebaczeniu go w jego decyzjach. Można
służyć radą, ale nie można
dokończenie ze str. 2
decydować za kogoś czy namilczane, dochodzi do głosu. rzucać własnych rozwiązań.
Niekiedy staje się płaszczy- Niejednokrotnie najlepszym
zną dialogu i porozumienia. sposobem pomocy pozostaje
Ale niestety częściej staje się własny przykład życia, ale
źródłem konfliktów.
także modlitwa, która przywołuje pomoc Boga. Ilekroć
Kolejne wyzwanie to umie- mam okazję, podkreślam to
jętność przebaczania, co w homilii na liturgii małżeńszczególnie akcentowa- skiej, że wielkie i niezwykle
no podczas sympozjum, odważne stówa przysięgi
które odbyło się w sobotę małżeńskiej: „ślubuję ci miw WSKSiM. Dla wielu mał- łość, wierność, uczciwość,
żeństw jest to problem, któ- że cię nie opuszczę...”, zyrego nie da się pokonać.
skują wiarygodność i szansę
realizacji dzięki ostatniemu
- Święty Jan Paweł II w swo- zdaniu tej przysięgi: „Tak
im Liście do Rodzin zwracał mi dopomóż, Panie Boże
m.in. uwagę na konflikt etosu wszechmogący...”. To zdanie
indywidualizmu i personali- musi jednak być przełożone
zmu. O ile personalizm jest na konkret życia.
nastawiony na dobro drugiej
osoby, o tyle indywidualizm Przez rozwody cierpią dziejest naznaczony egoizmem. ci. W apogeum konfliktu
A nasza kultura jest właśnie i przy podejmowaniu decywprost indywidualistyczna. zji o rozwodzie ich dobro
I to jest jedna z przyczyn schodzi niekiedy na drugi
trudności z wybaczeniem, plan.
które musi przekroczyć poziom tego, co mnie się nale- - To znów konsekwencja chaży, co jest moją racją, słuszną rakterystycznego dzisiaj egokrzywdą... Jest jeszcze druga izmu. W wielu dyskusjach
sprawa. Zaniedbujemy sa- pojawiają się wciąż narracje
krament pojednania, a on o „prawach rodziców”. Na
jest największą szkołą do- przykład w dyskusjach wokół
świadczenia przebaczenia, reprodukcji in vitro słyszymy
odkrycia wartości pod war- wciąż o „prawach rodziców”
stwą grzechu i słabości. Nie do posiadania dziecka. Nidoświadczamy tej wartości gdy natomiast nie słyszałem
i trudno ją potem docenić w tych samych dyskusjach
w naszych relacjach między- o prawie dziecka do posiadaosobowych.
nia rodziców, a nie reproduktorów. Wspominam o tym,
Bardzo często rodzina, dlatego że mamy rozchwiabliscy, przyjaciele swoimi ną, a właściwie zniszczoną
radami tylko pogarszają koncepcję praw człowieka.
sytuację małżeństwa, które To roszczenia, egoistyczne
przeżywa kryzys. Gdzie roszczenia stały się dzisiaj
jest ta granica pomiędzy: bezprawnymi prawami. A to
pozwól im samemu roz- niszczy autentyczne dobro.
wiązać konflikt a włącz się Tak więc w perspektywie
w jego rozwiązanie?
„praw małżonków do nowego życia” po rozwodzie - zu- Z pewnością taka granica pełnie zanika dobro dziecka
jest bardzo indywidualna. i jego prawo do miłości, do
Z jednej strony jest w nas rozwoju.
pragnienie pomocy, dobrej
rady - i to jest naturalne Sądzę, że ten problem - roli,
i słuszne. Ale musimy pa- wartości, obecności dziecka
miętać, że każdy człowiek w rodzinie winien stać się
jest kimś niepowtarzalnym. przedmiotem szerokiego
Nie można wyręczyć drugie- przepowiadania także w ko-
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ścielnym programie przygo- kwestia wzrastania do wspóltowania do małżeństwa.
noty życia i miłości, ale
i wzrastania w tej wspólnoRodzi się więc pytanie, czy cie. To proces całożyciowy.
człowiek do małżeństwa Małżeństwo nie jest sprawą
i życia w rodzinie nie po- ceremonii ślubnej, jest sprawinien przygotowywać się wą życia, jego dramatów,
przez całe życie.
nadziei, jego piękna.
- Otóż tak, to bardzo ważna Dziękuję za rozmowę.
Rafał Stefaniuk
konkluzja naszej rozmowy.
Przygotowanie do małżeństwa to nie tylko kwestia
kursu przedmałżeńskiego. To

Tenis stołowy
03.02. Superliga

Energa KTS Toruń - PKS Kolping Frac Jarosław 0 : 3
Punkty: Kou Lei - 1, Konecny Tomas - 1, Chodorski Piotr - 1.
05.02. Superliga

Lotto Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz
- PKS Kolping Frac Jarosław 1 : 3
Punkty: Kou Lei - 2, Chodorski Piotr - 1.
08.02. Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław
- Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 3 : 2
Punkty: Kou Lei - 1, Konecny Tomas - 1, Chodorski Piotr - 1.
22.02. Superliga

3S Polonia Bytom - PKS Kolping Frac Jarosław 1 : 3
Punkty: Konecny Tomas - 2, Kou Lei - 1.
22.02. Superliga

PKS Kolping Frac Jarosław - Dojlidy Białystok 3 : 1
Punkty: Kou Lei - 1, Konecny Tomas - 1, Chodorski Piotr - 1.

Mistrzowska forma

Zawodnik jarosławskiego PKS Kolping-Jarosław – Dawid Jadam ze srebrnym medalem 3 Grand Prix Polski młodzików w Kwidzynie. Dobrze wypadł także Szymon Brud,
który zakończył turniej na 7 miejscu. 41 pozycję zajął Szymon Flaumenhaft.
– Szkoda tego finału, bo Dawid świetnie się prezentował w całym turnieju. W półfinale
pewnie wyeliminował Marcela Błaszczyka 3:0, a w ćwierćfinale Kacpra Tureckiego
3:1. Mieliśmy ogromy apetyt na złoto, ale niestety nie tym razem – podsumował
trener Mateusz Czernik.
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Chrystus Królem
Zbiórka na tacę
Niedziela 3 III 19 GRUPA II
Niedziela 10 III 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
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
02.02.2019 r. os. Niepodległości bl. 3
m. 1-12. Sprzątali i ofiara: Przepłata –
20 zł na środki czystości i kwiaty.
04.02.2019 r. os. Niepodległości bl. 3
m. 13-24. Sprzątali i ofiara: B. Rogała
+ Kuba + Antoni – 20 zł na środki
czystości i kwiaty.
09.02.2019 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 1-10. Nikt nie przyszedł.
11.02.2019 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 11-25. Sprzątali i ofiara: Majsterkiewicz, Ulanowska. Razem – 50 zł
na środki czystości i kwiaty.
16.02.2019 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 26-35. Nikt nie przyszedł.
18.02.2019 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 36-50. Nikt nie przyszedł.
23.02.2019 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 51-60. Sprzątali i ofiara: Skiba –
50 zł na środki czystości i kwiaty.
25.02.2019 r. os. Słoneczne bl. 1
m. 61-70. Nikt nie przyszedł. Ofiara:
Pituch, Drapała. Razem – 20 zł na
środki czystości i kwiaty.
W minionym czasie ...

Do Wspólnoty Kościoła włączeni
zostali:

Michał Piotr Wilk
Zygmunt Gornat
Sandra Tomaszek
Amelia Jagoda Czekaj
Odeszli do Pana:
Ernest CZARNIECKI
Jan WIELGOS
Zapowiedzi przedślubne
Maciej Jan CUKIERDA

s. Witolda i Beaty
zam. Warszawa
Patrycja Bogusława KASPRZAK
c. Piotra i Bogusławy
zam. Warszawa
Oskar Krzysztof MOKRZYCKI

s. Janusza i Magdaleny
zam. Rzeszów
Mariola Joanna KALICKA
c. Jana i Marii
zam. Rzeszów

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 w polskim Kościele rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości, zachęcamy do abstynencji
i do modlitwy o trzeźwość. Ten
problem dotyka wiele naszych
rodzin.
3. Dziś taca przeznaczona
na Wyższe Seminarium Duchowne. Natomiast za tydzień
w drugą niedzielę miesiąca
będzie specjalna taca na utrzymanie naszego kościoła.
4. Dyżur do sprzątania kościoła
4 III 19 (poniedziałek wieczorem) os. Słoneczne bl. 2
m. 11-25 oraz 9 III 19 (sobota
rano) os. Słoneczne bl. 2
m. 26-35.
5. W tym tygodniu przypada
Środa Popielcowa. Na Msze
św. z posypaniem głów popiołem zapraszamy o godz. 7.00,
9.00, 16.00 i 18.00. Zaleca
się pielęgnowanie zwyczaju
zabierania dla nieobecnych
chorych poświęconego popiołu,
jako znaku łączności z całym
Kościołem rozpoczynającym
okres pokuty.
6. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post (ilościowy). Rodzice winni zatroszczyć
się, aby również ci, którzy z racji
młodszego wieku nie związani
są jeszcze obowiązkiem postu
i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentycznego ducha
pokuty. W Środę Popielcową
będzie możliwość złożenia
ofiary na tacę - jako jałmużny
Miłosierdzia - przeznaczonej na

Niedziela 3 III

wyposażenie i działalność znanego nam w Jarosławiu Hospicjum i Domu Ulgi w Cierpieniu
im. św. Jana Pawła II.
7. W piątek (8 III) modlimy się
w intencji kobiet. Wspominamy
również ks. Antoniego Ślusarczyka - pierwszego Proboszcza
naszej parafii w 27 rocznicę
śmierci. Starajmy się pamiętać
w modlitwie.
8. We wszystkie piątki Wielkiego Postu zapraszamy na
Drogę Krzyżową, a w niedzielę
o godz. 17.00 na Gorzkie Żale.
Za odprawienie Drogi Krzyżowej i udział w Gorzkich Żalach
zyskuje się odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Droga
Krzyżowa dla dzieci będzie
w czwartki o godz. 17.00, natomiast dla dorosłych w piątki
dwukrotnie: o godz. 17.00 w kościele i o godz. 19.00 w terenie.
Jako pierwsza Droga Krzyżowa
w terenie będzie to wspólna dla
całego miasta z kościoła NMP
Królowej Polski.
9. W tym roku data przemarszu na trasie od kościoła NMP
Królowej Polski do Kolegiaty
została ustalona na piątek 8 marca - początek wymarszu o godz.
19.30 z parkingu przed kościołem NMP Królowej Polski. Drogę Krzyżową będzie prowadził
Bp Stanisław Jamrozek. Postarajmy się wtedy modlić wszyscy
razem przy świetle pochodni
i świec.
10. Po niedzieli wszystkim
uczniom Szkoły Podstawowej
z naszej parafii zostaną rozdane
plansze na których uczniowie
będą mogli przylepiać specjalne naklejki potwierdzające ich
religijną aktywność. Pierwsze naklejki będą rozdawane
uczniom i przedszkolakom
w środę popielcową po Mszach
św. przy stopniach ołtarza.

8:00

++ Emilia, Józef i Zofia, Franciszek.

9:30

++ Kazimiera Trubas w 25
roczn. śmierci i za rodziców
Katarzyna i Wojciech.

11:00

+ Jan.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Stanisława, Władysław
Hudycz, Władysława, Mieczysław Rząsa.

18:00

+ Siostra Iwona (3).

7:00

1) + Siostra Iwona (4).
2) O zdrowie i powrót do pełni
sił dla Mateusza.

18:00

1) ++ Kazimierz w 5 roczn.
śmierci, Julia, Władysław
i Jan.
2) + Juliusz Zwarycz.

7:00

1) + Siostra Iwona (5).
2) ++ Kazimierz w 3 roczn.
śmierci oraz Maria i Jerzy.

18:00

1) ++ Zofia i Józef Piróg,
Aniela, Stanisław, Fryderyk
Marchewka.
2) Dziękczynna w 18 roczn.
urodzin Macieja o zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosł.

7:00

+ Siostra Iwona (6).

9:00

1) ++ Maria i Aleksander.
2) + Urszula Słota.

16:00

++ Aniela, Józef Błasik, Jan
Sudoł w roczn. śmierci.

18:00

O zdrowie, potrzebne łaski dla
Mateusza - int. od Bractwa MB
Szkaplerznej.

7:00

1) + Siostra Iwona (7).
2) ++ Anna, Antoni, Maria,
Stanisław i Zbigniew.

18:00

1) W int. misji, misjonarzy i ks.
Opiekuna Koła Misyjnego.
2) ++ Tadeusz Szling w 2
roczn. śmierci, Barbara Szling
- int. od kolegi.

7:00

1) + Siostra Iwona (8).
2) + Ludwik w 24 roczn. śmierci - int. od rodziny.

18:00

+ Ks. Antoni Ślusarczyk - int.
od Róży św. Moniki.

7:00

+ Siostra Iwona (9).

18:00

1) ++ Za zmarłych rodziców
Andrzej i Ludwika.
2) ++ Zbigniew, Katarzyna
i Julian.

8:00

W int. ks. Prałata - int. od: Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga;
Róż: św. Moniki, św. Barbary.

9:30

++ Józef i Waleria Rech.

11:00

Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i potrzebne łaski
dla Janiny Olejarskiej z racji
80 roczn. urodzin.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Krzysztof Jakubas w 6 roczn.
śmierci.

18:00

+ Siostra Iwona (10).

Poniedziałek 4 III

Wtorek 5 III

Środa 6 III

Czwartek 7 III

Piątek 8 III

Sobota 9 III

Niedziela 10 III

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

03.03.96 – Marian Nosek
03.03.84 – Władysław Kazimiera K. 08.03.97 – Karolina Kądziołka
06.03.98 – Jan Sudoł
w rocznicę śmierci:
08.03.99 – Stanisław Korzeń
08.03.83 – Stanisław Nowak
08.03.05 – Krystyna Szwic
03.03.83 – Jakub Dec
04.03.07 – Adam Zdziebko
04.03.89 – Henryk Sobola
04.03.07 – Maria Bojarska
06.03.89 – Ryszard Haloszka
09.03.07 – Alfred Folta
03.03.90 – Adam Mielniczek
04.03.09 – Regina Dałomis
08.03.92 – Ks. Antoni Ślusarczyk
08.03.12 – Maria Kapecka
09.03.94 – Wacław Boczulak
03.03.14 – Maria Strączek
05.03.95 – Helena Srebrniak
06.03.17 – Jan Gwóźdź
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