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EWANGELIA(Mt 5, 1-12a) 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na 

górę. A gdy usiadł, przystąpili do 

Niego Jego uczniowie. Wtedy 

otworzył usta i nauczał ich tymi 

słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w 

duchu, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się 

smucą, albowiem oni będą 

pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem 

oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i 

pragną sprawiedliwości, albowiem 

oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy 

wprowadzają pokój, albowiem oni 

będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią 

prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy 

wam urągają i prześladują was i gdy 

z mego powodu mówią kłamliwie 

wszystko złe o was. Cieszcie się i 

radujcie, albowiem wielka jest 

wasza nagroda w niebie». 

Okiem proboszcza 

W nadchodzącym 

tygodniu przeżywać będziemy 

święto Ofiarowania Pańskiego, 

zwane tradycyjnie świętem Matki 

Bożej Gromnicznej. W tym dniu 

Kościół wspomina wydarzenie 

opisane w Ewangelii wg św. 

Łukasza, kiedy to Maryja i Józef 

przynieśli nowonarodzonego 

Jezusa do świątyni w 

Jerozolimie, aby Go ofiarować 

Bogu. W ten sposób wypełnili 

ważny nakaz Prawa Starego 

Testamentu, ale też sami 

zawierzyli całe życie Jezusa 

Ojcu. Starzec Symeon, który 

przez lata oczekiwał na przyjście 

Mesjasza tylko potwierdził tę 

prawdę. Rozpoznał Jezusa i 

wypowiedział nad Nim 

proroctwo: Jezus będzie światłem 

na oświecenie pogan, chociaż 

Jego życie będzie związane z 

cierpieniem. 

Właśnie w związku z tym 

wydarzeniem, szczegółowo 

opisanym w Ewangelii, w święto 

Ofiarowania Pańskiego 

obchodzimy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Kościół 

pamięta wtedy szczególnie o 

osobach konsekrowanych, czyli o 

siostrach i braciach zakonnych, 

którzy w wielu miejscach na 

świecie w ciszy i pokornie 

pracują dla Chrystusa. Ich 

obecność i modlitwa są ogromnie 

ważne. Przedszkola, ochronki, 

szkoły, stacje Caritas, domy 

opieki społecznej, schroniska dla 

bezdomnych, a także zakrystie 

kościołów to miejsca pracy sióstr 

zakonnych. Za tę cichą, ale jakże 

ważną posługę winniśmy im 

wielką wdzięczność i modlitwę. 

Szczególną rolę w życiu 

Kościoła odgrywają zakony 

kontemplacyjne, w których 

siostry większą część swojego 

życia poświęcają modlitwie za 

cały świat i za Kościół. W naszej 

diecezji istnieją dwa klasztory 

kontemplacyjne. Siostry 

karmelitanki bose od lat modlą 

się w swoim klasztorze w 

Rzeszowie, a siostry wizytki od 

wieków obecne są w Jaśle. 

Święto Ofiarowania Pańskiego 

jest okazją, aby odwdzięczyć się 

siostrom za ich modlitwę poprzez 

naszą ofiarność. 

Gdy mówimy o życiu 

konsekrowanym, to dziękujemy 

Panu Bogu także za te powołania 

zakonne, które wzbudził w naszej 

parafii i w naszym środowisku. 

Jeden brat zakonny oraz kilka 

sióstr pracuje i modli się w 

różnych miejscach naszego kraju. 

Niech w tych dniach poczują, że 

parafia się za nich modli oraz 

dziękuje za ich życie i 

powołanie.  

Starzec Symeon nazwał 

Chrystusa „światłem na 

oświecenie pogan”. Blask świecy 

to ważny znak liturgiczny święta 

Ofiarowania Pańskiego. Nie 

zapomnijmy więc przynieść w 

czwartek na Mszę św. świec, 

które będą świadczyć o 

obecności Chrystusa – Światła w 

naszym życiu i rodzinach. 

 ks. Tomasz – proboszcz 
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Ofiarowane Bogu 
 
Od 1997r. w święto Ofiarowania 

Pańskiego (02.02.) obchodzimy w 

Kościele Dzień Życia 

Konsekrowanego. Poświęcony jest 

on modlitwie za tych, którzy 

oddali swoje życie na służbę Bogu 

i ludziom. Życie konsekrowane, a 

szczególnie klauzurowe jest dla 

nas tajemnicą, często nie jesteśmy 

w stanie zrozumieć osób, które 

oddają całe swoje życie na służbę 

Bogu. Poprosiłam więc jedną z 

Sióstr Wizytek z Jasła, Siostrę 

Joannę Franciszkę o podzielenie 

się z nami swoim świadectwem.  

 

Czym dla Siostry jest życie 

konsekrowane? 

Moje życie, moje powołanie jest 

darem a jednocześnie zadaniem. 

Konsekracja jest to poświęcenie 

kogoś lub czegoś na wyłączną 

służbę Bogu. Konsekracja zakonna 

dokonuje się przez publiczne 

złożenie ślubów czystości, 

ubóstwa i posłuszeństwa w 

określonym instytucie zakonnym. 

Życie konsekrowane jest dla mnie 

darem, bo jest łaską od Pana, ale 

jest także darem dla Kościoła.  Z 

wielka pokorą i wdzięcznością 

przyjmuję ten dar od Pana co dzień 

na nowo. Jest zadaniem, ponieważ 

dobrowolnie zobowiązałam się do 

życia radami ewangelicznymi 

według Konstytucji Zakonu 

Nawiedzenia NMP, a to wymaga 

wierności, ciągłego nawracania, 

dążenie do jak 

najlepszego 

wypełnienia 

swego 

powołania. 

Jeżeli Bóg 

pozwoli, to w 

bieżącym roku, 

8 marca będę 

świętowała 

jubileusz 25 lat 

konsekracji 

zakonnej. 

 

Co znaczy być 

siostrą 

klauzurową?  

Siostra klauzurowa, mniszka, czyli 

członkini zakonu klauzurowego. 

Klauzuranatomiast jest to 

zamknięta część domu zakonnego 

i ogrodu, do której nie mają 

wstępu osoby z zewnątrz. Nie 

wolno jej opuścić zakonnikom bez 

zezwolenia przełożonego. Zakony 

z obowiązującą ścisłą klauzurą 

nazywane są zakonami 

klauzurowymi. Tylko nieliczni 

zakonnicy zostają wyznaczeni do 

kontaktu z otoczeniem i osobami z 

zewnątrz (np. w sprawach 

zakupów, remontów itp.).  

 

Jaki jest sens takiego życia? 

Sens takiego życia można 

odnaleźć jedynie przez wiarę. Bez 

wiary i Boga traci sens. „Kto może 

pojąć, niech pojmuje” - mówił Pan 

Jezus, i dlatego nigdy na siłę nie 

staram się wytłumaczyć i 

wyjaśniać sensu naszego życia, 

komuś, kto ma trudności z jego 

akceptacją i zrozumieniem. 

Zawsze zachowa w sobie pewną 

tajemnicę.  

 

Czy życie Sióstr jest niejako 

świadectwem, że Bóg sam 

wystarczy? 

Tak! Nie tylko dajemy swym 

życiem świadectwo, że Bóg 

wystarcza, ale pokazujemy, że Bóg 

jest najważniejszy i trzeba Go 

stawiać na pierwszym miejscu w 

jakimkolwiek żyjemy miejscu i 

stanie. Czasami ludzie 

doświadczają tego zbyt późno, gdy 

choroba ogołoci ich ze 

wszystkiego, co doczesne...  

 

Czy życie poza światem oznacza 

tylko post, modlitwę i milczenie? 

My żyjemy oddzielone klauzurą 

od świata, ale nie poza światem. 

Powiedziałabym nawet, że żyjemy 

w sercu świata. Serce – jeden z 

najważniejszych narządów 

potrzebnych do życia człowieka, 

niewidoczne dla oczu, 

rozprowadza życiodajna krew po 

całym organizmie i jest ośrodkiem 

uczuć, serce kocha. W 

Mistycznym Ciele Kościoła 

możemy być takim sercem, które 

miłuje Boga za tych, którzy o Nim 

zapominają. 

Post, modlitwa i pokuta są bardzo 

istotne w naszym życiu, ale na 

naszą codzienność składają się 

także dużo bardziej prozaiczne 

czynności, uświęcone jednak 

intencją czynienia wszystkiego na 

większą chwałę Bożą. Same 

pracujemy przy utrzymaniu domu i 

ogrodu. Obowiązki są rozdzielone 

między siostrami.  

 

Jak wygląda apostolstwo Wizytek 

jako sióstr klauzurowych? 

Swoje apostolstwo realizujemy 

przez wierność życiu 

kontemplacyjnemu. Modlitwą i 

ofiarą obejmujemy wszystkie 

intencje Kościoła i świata. Jest to 

milczące świadectwo o prawdzie, 

że Bóg istnieje i Jemu należy się 

największa cześć i uwielbienie. 

Odpowiadając na potrzeby 

współczesnego człowieka, zgodnie 

ze swoim charyzmatem 

umożliwiamy chętnym 

odprawienie rekolekcji 

indywidualnych w ciszy klauzury. 

Swoje apostolstwo modlitwy 

rozszerzamy przez 

korespondencyjne prowadzenie 

stowarzyszeń dla osób świeckich. 

Ponadto siostry wydają 

nieregularnie pozycje książkowe. 

Zajmują się także haftem, starając 

się podtrzymywać tradycję haftu 

ręcznego, szyciem szat 

liturgicznych oraz wyrobem 

dewocjonaliów. 

 

Czy watro być Wizytką? 

Tak, warto! Życie Wizytki 

uplecione z modlitwy, milczenia, 
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pracy i wyrzeczenia, w kręgu 

miłości Bożej daje radość i pokój 

serca, ponieważ stało się 

dobrowolnym darem dla Boga, a w 

Nim dla całej ludzkości. 

 

Rozmawiała Magdalena Maraj 

 

 

 

 

O sercu 
 

„O głupim sercu” 
 

Tylu aniołów odeszło, 

tyle umarło gołębi, 

lecz moje serce uparte 

jeszcze się wcale nie ziębi. 
 

Ni to ze złota, ni srebra, 

nie płonie krwawym językiem, 

pragnęło lec na ołtarzu, 

lecz ktoś je strącił patykiem. 

 

Upokorzone, wstydliwe, 

nie sposób spojrzeć mu w oczy, 

jak głupi Jasio szczęśliwe 

pod Jasną Górę się toczy. 
 

Ksiądz Jan Twardowski 

 

Serce, mamy je wszyscy. 

Śmiało można rzec, że jest to 

jeden z najważniejszych organów, 

bo gdy ustanie praca serca, to 

zamiera życie. No i oczywiście w 

nim szukamy wnętrza naszej 

duszy. Jak pisał polski wieszcz 

Mickiewicz „Miej serce i patrzaj w 

serce”. Powstają o nim piosenki, 

poematy, wiersze. Kojarzy nam się 

ze skarbnicą wiedzy o nas samych 

i źródłem miłości. Z pokładami 

wszystkich istniejących emocji, 

tych dobrych i tych złych. 

Miejscem naszych pragnień, 

marzeń i oczekiwań. Nie bez 

powodu ludzie wyłączają rozsądek 

i idą za jego głosem.  

Nasza wiara też zwraca 

uwagę na serce. Słowo to pojawia 

się wielokrotnie w Piśmie 

Świętym, miedzy innymi w 

kontekście sumienia człowieka, 

daru poznania i rozumu, woli 

działania, źródła miłości. Zawsze 

uderzają mnie cytaty: „Z obfitości 

serca mówią jego usta ”Łk 6, 45; 

„Nie zatwardzajcie serc waszych 

”Hbr 3,8; „I dam wam serce nowe 

i ducha nowego tchnę do waszego 

wnętrza, odbiorę wam serce 

kamienne, a dam wam serce z 

ciała. ” Ez 36, 26-28.   

Teraz modne jest wszelkiego 

rodzaju oczyszczanie, odtruwanie i 

odnowa. Walczymy o piękną 

figurę, wygląd zewnętrzny, 

intelekt. Poszukujemy wyciszenia, 

harmonii, życia zgodnie z naturą. 

A co z sercem, jego detoksem? 

Naszym wnętrzem? Jeśli 

powiedziałabym teraz, zamknij 

oczy i wyobraź sobie swoje serce? 

Co widzisz? Jakie uczucia ten 

obraz budzi? Co skrywasz głęboko 

w sobie?  

A teraz chwila na 

przypomnienie sobie obrazu 

Jezusa Miłosiernego i Jego 

gorejącego serca, bijącego 

blaskiem miłości. Czy nasze jest 

też pełne miłości, do siebie, 

drugiego człowieka? Czy jest tam 

ofiarność, dobroć, cierpliwość, 

zrozumienie, pokój,? Właśnie, 

szukamy pokoju. Często poza 

wiarą chrześcijańską. Ludzie 

mówią o towarzyszącym im 

wewnętrznym napięciu, 

niespokojnym wnętrzu. Nasuwa 

się pytanie o przyczynę takiego 

stanu. Bo w dzisiejszych czasach 

leczymy często jedynie objawy, a 

raczej zaleczamy, bo odkrycie 

źródła jest za trudne, za bolesne. 

W efekcie ciągną się 

nierozwiązane sprawy rodzinne, 

zawodowe, kłótnie z najbliższymi, 

poczucie niespełnienia, żale z 

przeszłości. Gaśniemy, serce 

otacza się twardą skorupą i 

pojawia się marazm i obojętność. 

Tak jest łatwiej, oszukiwać siebie 

samych i tworzyć ułudę 

normalności. Zbaczamy z 

prawdziwej drogi ku wolności i 

uzdrowieniu.  

A Bóg czeka. Chce nas 

przemienić. Dotrzeć do serca i je 

oczyścić. Za darmo, 

bezinteresownie, z wielkiej miłości 

rodzicielskiej. Czy naprawdę nie 

chcemy z tego skorzystać? Tak na 

koniec, ale w temacie, powrócę do 

książek. Myślę, że każdy 

mężczyzna powinien przeczytać 

„Dzikie serce” (John Eldredge) o 

tęsknocie męskiej duszy i 

pragnieniach skrytych głęboko w 

sercu, a każda kobieta 

„Urzekającą”(John Eldredge, Stasi 

Eldredge) o odkrywaniu perły 

kobiecości. Ja czytałam. Polecam.  

 

Anna Zielińska 

Bóg zapłać za sprzątanie  

i przygotowanie kościoła na 

niedzielę 

Józefa Herba, Zofia Herba, 

Barbara Możdżan, Jan Szostek, 

Dorota Puc, Katarzyna Rogus, 

Zofia Knapik, Jolanta Habaj, 

Krystyna Habaj, Halina Filip 

 

 

 
 

2 II 2017 

Po Mszy św. 

 o godz. 17 00 
 

Koncert kolęd  
w wykonaniu 

 chóru parafialnego  

Alba Cantans 
 

Zapraszamy! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

29 stycznia 2017 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiejsza składka przeznaczona zostanie na cele 

inwestycyjne w parafii. Bóg zapłać za ofiary w 

kopertach oraz wpłaty na konto parafialne. 

2. W czwartek przeżywać będziemy święto 

Ofiarowania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00; 9.00 i 

17.00. Każdą Mszę św. rozpoczniemy od 

błogosławieństwa gromnic. Prosimy o przyniesienie 

świec. Mszę św. o godz. 17.00 poprzedzimy 

adoracją Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. 

zapraszamy na ostatni już w tym roku koncert kolęd 

w wykonaniu naszego chóru parafialnego Alba 

Cantans. Święto Ofiarowania Pańskiego jest także 

dniem modlitwy w intencji osób konsekrowanych, 

czyli sióstr i braci zakonnych. Składka przeznaczona 

zostanie na klasztory kontemplacyjne naszej diecezji. 

3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota 

miesiąca. Spowiedź w piątek od godz. 16.00. W 

piątek od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią 

św. W sobotę zmiana tajemnic różańcowych.  

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30 

odbędzie się spotkanie Krucjaty Wyzwolenia 

Człowieka. Różaniec przed Mszą św. o godz. 11.30 

poprowadzi róża Matki Bożej Licheńskiej. 

5. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 17.00 

oraz na spotkanie organizacyjno-modlitewne 

zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej 

Komunii św. wraz z Rodzicami. 

6. Dziękujemy rodzinom z ul. Kard. Wojtyły za 

posprzątanie i przygotowanie kościoła na niedzielę, za 

kwiaty oraz za ofiarę. Troskę o kościół tym tygodniu 

powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. Kard. 

Wojtyły zaczynając od Państwa Jastrzębskich. 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Oprócz 

Niedzieli i Gościa Niedzielnego jak zwykle 

podejmujących aktualne tematy z życia Kościoła, 

można dzisiaj zaopatrzyć się w Rycerza Niepokalanej 

oraz czasopisma dla dzieci, bardzo użyteczne np. w 

przygotowaniu się do Pierwszej Komunii św.  

 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7) 

 

 

 

Jeśli jesteś  
młodym człowiekiem  

i chcesz 

 pogłębić swoją wiarę, 

 spędzić twórczo czas na 

rozmowie, śpiewie, modlitwie i 

wspólnej rozrywce... 

 

...przychodź w piątki po Mszy 

św. wieczornej  na plebanię i 

zobacz czym w naszej parafii 

jest: 

 

Grupa młodzieżowa 

ks. Kamil - opiekun 
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INTENCJE  MSZY  ŚW.29/01/2017 – 

05/02/2017 
 

 

29/01 IV  Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

Dziękczynna za ocalenie życia z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 

+ Emilia Wilk od brata Bolesława 

11 30 + Marek Michalski 

17 00 + Adam Bać – 15. Msza św. gregoriańska 

  

30/01 Poniedziałek 

7 00  + Jan Siciak od Dariusza Mitała z rodziną  

17 00 1) + Adam Bać – 16. Msza św. gregoriańska 

2) + Stefan Kolodziej 

 

31/01 Wtorek – wsp. św. Jana Bosko 

7 00 + Adam Bać – 17. Msza św. gregoriańska 

17 00 

 

1) + Stanisław Kurosz 

2) O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla 

Marzeny 

 

01/02 Środa 

7 00 + Alicja Materna od siostry Marii z mężem 

17 00 1) + Adam Bać – 18. Msza św. gregoriańska 

2) + Emilia Wilk od rodziny Pacześniaków 

 

02/02 Czwartek – święto Ofiarowania Pańskiego 

7 00 

9 00 

+ Adam Bać – 19. Msza św. gregoriańska 

+ Tadeusz Jandziś 

17 00 + Józef, Roman i Antonina 

 

03/02 Piątek – pierwszy piątek miesiąca 

7 00 + Ryszard Trojanowski od Ireny i Stanisława 

Szczepanowskich 

17 00 1) + Adam Bać – 20. Msza św. gregoriańska 

2) + Józef i Anna Płonka 

 

04/02 Sobota – pierwsza sobota miesiąca 

7 00 + Jadwiga Głąb od rodziny z Olszanki 

17 00 1) + Bolesław i Maria Skotniccy 

2) + Adam Bać – 21. Msza św. gregoriańska 

 

05/02 V Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

+ Piotr i Wiktoria Łuka 

+ Eugenia i Bronisław Wolan w 2. rocznicę 

śmierci od rodziny Mazurów 

11 30 + Jan Leś w rocznicę śmierci 

17 00 + Adam Bać – 22. Msza św. gregoriańska 
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