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Bardzo dziękujemy panu Eugeniuszowi 
Kinaszowi za inicjatywę spotkania poświę-
conego Sybirakom. Temat ten powinien ob-
chodzić nas wszystkich. Dlaczego? Ponieważ 
wywózka Polaków na tę nieludzką ziemię 
w ogromnej mierze dotyczyła nas wszyst-
kich. Mało jest polskich rodzin, które nie 
ucierpiałyby z tego powodu. Przypomnijmy 
sobie najważniejsze fakty. 1 września 1939 
roku hitlerowskie Niemcy wypowiedziały 
nam wojnę. 17 dni później zostaliśmy zaata-
kowani przez stalinowską Rosję. Okupacja 
nadchodziła wraz z frontem zachodnim i 
wschodnim. Gehenna wojny siała krzywdę 
i śmierć. Pokolenie jeszcze żyjących Polaków patrzy na tamte wydarzenia oczami pełnymi łez 
i żalu. Deportacje naszych Rodaków zamieniły dom w lodowate wagony. Wielu Polaków 
opuściło Ojczyznę na zawsze, wielu z nich zamarzło w drodze - nie mają swoich grobów. 
Dziś, gdy dochodzą do nas złe wiadomości z granicy pomiędzy Ukrainą i Rosją, gdy otrzymu-
jemy codziennie raport z granicy z Białorusią trzeba z 
wielką wiarą modlić się: Od powietrza, głodu, ognia i 
wojny - Wybaw nas, Panie! Módlmy się - Siostry i Bracia 
- o pokój na świecie. Zło agresji i pychę tego świata mo-
żemy pokonać tylko postem i modlitwą. Potrzeba dziś 
nam wszystkim duchowego przebudzenia. Ta śpiączka, 
ten duchowy letarg do niczego dobrego nie prowadzi. 

Maryjo - Matko Pokoju! Tobie jeszcze raz oddajemy losy świata. Niepokalana Matko - 
Bogurodzico Dziewico - wstawiaj się za nami. 

Jak dziś duszpasterzować? Pytanie na pozór tylko wydaje się być z kategorii łatwych. Pan-
demia stawia nas wszystkich wokół wielu dylematów. W kościele w czasie Mszy św. prak-
tycznie nie widać młodzieży. Zastanawiam się, jak do nich dotrzeć, jak ich odszukać, jak 
przepowiadać do nich, skoro oni już do kościoła nie chodzą? To pytanie powinno nas wszyst-
kich sprowokować do dialogu, do duszpasterskich rozmów na ten temat. Może akurat Ktoś, 
czytając moje słowa, spróbuje na nie odpowiedzieć. Prośmy Ducha Świętego o Światło na 
drogach duszpasterstwa dzieci i młodzieży, w ogóle duszpasterstw w XXI w. 

Święty Janie Pawle - bądź naszym PRZEWODNIKIEM. 

Adoracja jest również wewnętrzną siłą, która wnosi pokój i harmonię, 

daje nadzieję, rozpala miłość, pozwala głosić Boga sercem.    jezuici.pl 

Pokój światowy zaczyna 

się od pokoju naszego 

serca. bł. Stefan Wyszyński 

Dziś 2. niedziela miesiąca – modlitwą i ofiarą wspieramy spłatę naszej 

nowej posadzki i ogrzewania podłogowego. 
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EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 6, 17.20-26 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

   W poniedziałek mija kolejna rocznica 
śmierci Służebnicy Bożej Anny Jenke - wier-
nej świeckiej, nauczycielki z Jarosławia, mo-
dlimy się za jej beatyfikację. 
   Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym 
zaprasza na 16 lutego (środa), na godzinę 
16:30 do kaplicy. 
   Tego samego dnia spotkanie Bractwa Szka-
plerznego w kaplicy po adoracji Najświętsze-

go Sakramentu, zapraszamy. 
   Przypominamy o "Randce dla małżonków" 

- to cykl 7 spotkań aby umocnić, ożywić mi-
łość małżeńską. Ruszamy 4 marca po Mszy 

św. o godz. 18.00 w naszej parafii. Zapewnia-
my posiłek i opiekę nad dziećmi. Szczegóły 

na plakatach. 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny 
tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z 
nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. 
On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. 
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród 
siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze 
imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza na-
groda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. 
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. 
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. 
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. 
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodko-
wie ich czynili fałszywym prorokom». 

Bóg i wolność czy świat i niepokój 
    W pierwszym czytaniu prorok Jeremiasz przestrzega nas przed przywiązywaniem się do 
tego świata i człowieka. Kto opiera się i swoje zachowanie na ludziach i otoczeniu, ten musi 
trwać w ciągłym niepokoju i strachu o akceptację. Jeśli ulokujemy swoje życie i wartości w 
Panu Bogu, będziemy żyć spokojnie gdziekolwiek nie zmierza świat. 
    W podobnym tonie Pan Jezus wygłosił wielkie Kazanie na górze. Błogosławieni ubodzy, 
ponieważ oni potrafią odnaleźć Boga w codziennym trudzie. Pogoń za pieniądzem i uznaniem 
nie przysłania im najważniejszego – wiary. Błogosławieni, którzy są smutni i płaczą. Na tych 
szczęście i pociecha wciąż jest i czeka, trzeba jeszcze odnaleźć sens trudnej sytuacji i wiarę w 
zmianę. Błogosławieni, którzy przeżywają trudności i upokorzenia z powodu wiary, ponieważ 
nie na darmo cierpią, ich nagrodą jest przecież Niebo i życie wieczne.  
    Z drugiej strony obawiać powinni się bogaci, którzy pokładają nadzieję w swoich mająt-
kach, a nie w Bogu i Prawdzie. Szczęśliwi i radośni muszą pamiętać, by nie zapomnieć o 
wdzięczności za łaskę poczucia szczęścia. Jakoś tak bywa, że przypominamy sobie o modli-
twie dopiero, gdy jest nam źle. Trudną sytuację mają też ci, którzy są podziwiani i chwaleni. 
Mogą poczuć się lepsi od innych, mądrzejsi i zdolni do pouczania innych jak mają żyć. Pycha 
kroczy przed upadkiem.                                                        Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

50 KRZYŻÓWEK 
BIBLIJNYCH. 
NOWY TESTA-
MENT – Adam 
Ligęza, Michał 
Wilk 
Krzyżówki klasycz-
ne, z hasłem, krzy-
żówki-puzzle, śli-
maki i wirówki - 
zabawy, ćwiczenia i 
dynamiki, dzięki 
którym dzieci będą 
słuchać opowieści 
na temat Nowego 
Testamentu z uwa-

gą i zainteresowaniem.  Weryfikują wiado-
mości, przypominają imiona bohaterów i 
najważniejsze nazwy geograficzne, systema-
tyzują fakty.  
TAJEMNICA JEZUSA MESJASZA – ks. 
Edward Staniek 
Od momentu przyj-
ścia na świat, Jezus 
odkrywa przed ludź-
mi wielkie Boże ta-
jemnice i zakryte 
dotąd dla naszego 
umysłu odwieczne 
prawdy. On jest na-
szym przewodnikiem 
w tym względzie. 
Czyni to stopniowo, 
abyśmy wszystko 
dobrze pojęli i nie 
zniechęcili się na tej 
drodze. Wsłuchajmy 
się więc w głos Tego, którego autorytet jest 
niepodważalny, a znajdziemy odpowiedź na 
pytania, z którymi boryka się każdy myślący 
człowiek. 

ANIOŁOWIE. BOŻY POSŁAŃCY – Grzegorz Fels 
Wiara w anioły nie wynika z przesądów ani zabobonów, lecz jest 
poparta autorytetem Pisma Świętego. Wiele jest przykładów au-

tentycznej interwencji anielskiej w ludzkie sprawy, sam Autor 
doświadczył pomocy Anioła Stróża, który uratował mu życie. 

Piękny, kolorowy album w niezwykle przystępny sposób wykłada 
nam co Kościół wie o aniołach, wskazuje miejsca Pisma Święte-

go, w których objawiła się anielska obecność, wreszcie poddaje 
przykłady świętych którzy zawierzyli swe sprawy niebieskim 
opiekunom. Każdy z nas ma chwilę w życiu, gdy potrzebuje po-

mocy, do której ludzkie siły okazują się zbyt słabe. Warto wtedy 
pamiętać o naszych duchowych wspomożycielach, zaufać im i 

dać się im prowadzić ku niebu.  



 

Do 28 lutego w Galerii Rynek 6 trwać będzie wystawa 
podkarpackich klubów fotograficznych "Podkarpackie 
teraz. Kontynuacja". Swoje prace prezentują: 
- Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne 
- Kuźnia Światła - Krosno 
- Camera Obscura - Krosno 
- Fotoklub Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Uniwersy-
tet Rzeszowski 
- Fotoklub Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza - Kro-
sno 
- Mielecka Grupa Fotograficzna 
- Jarosławski Klub Fotograficzny Atest 2000 
- Klub Fotograficzny Atest 70 
- Klub Fotograficzny Fotowinnica Węgrzyn 

CKiP zaprasza na 
trzy różne wyzwa-
nia z zagadkami i 
innymi zadaniami 
związanymi z jaro-
sławską historią w 
dniach 15 - 25 lute-
go. Godziny, do-
kładne daty i szcze-
góły na stronie 
ckip.jaroslaw.pl 

   Stowarzyszenie Miejski Obszar Funkcjonalny - MOF Jarosław - Przeworsk informuje, że 
nabór do projektu „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” został przedłużony do dnia 4 marca 
2022 r. 
    Projektem „Dzisiaj się uczysz, jutro pracujesz” zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie 
gmin MOF Jarosław – Przeworsk, tj.: Jarosławia, Przeworska, Gminy Przeworsk i Gminy 
Pawłosiów, osoby mające 30 lat i więcej, pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezro-
botne lub os. bierne zawodowo; rolnicy i członkowie ich  rodzin; osoby ubogie pracujące. 
Projekt swym zakresem obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia oraz płatne staże. Jego 
realizacja rozpocznie się w kwietniu br., a zakończy się w grudniu 2022 r. Biuro projektowe: 
ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław, tel. 668216354, 735460201 

14 lutego - Walentynki 

Legenda mówi, że św. Walenty zajął się popieraniem 
zakochanych jeszcze za swego życia, kiedy wystąpił 
przeciwko edyktowi cesarza, zakazującemu zawierania 
małżeństw. Cesarz Klaudiusz II Gocki z rozczarowa-
niem zauważył, że żonaci mężczyźni chętniej zostają 
w domach, zamiast ochoczo uczestniczyć w wojnach i 
dzielnie walczyć za Rzym. Św. Walenty zignorował 
ów zakaz i w tajemnicy udzielał ślubów młodym, za-
kochanym parom. Niestety, sekret się wydał, a Święty 
został pojmany, wtrącony do więzienia, a następnie 
stracony.  

Dzień Świętego Walentego 

To dzień dobry dla każdego! 

W tym dniu wszyscy to wyznają, 

Że chcą kochać i kochają! 


