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NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Święto Chrztu Pańskiego

Dziś

!

I CZYTANIE: Iz 42,1-4.6-7
Nie rodzimy się chrześcijanami. Stajemy się nimi przez przyjęcie sakramentu chrztu św. Pan Jezus powiedział
Nikodemowi: „Kto się nie narodzi
z wody i Ducha Świętego, nie może
wejść do królestwa Bożego” (por. J 3, 5).
Liturgiczna pamięć o chrzcie Chrystusa ma
nam uświadomić nasze własne odrodzenie,
które dokonało się w chwili pierwszego
spotkania człowieka z Bogiem-Człowiekiem w tajemnicy świętego chrztu.
Chrzest Chrystusa w Jordanie zamyka
działalność proroków Starego Testamentu
i zapowiada Mesjańską godność Jezusa, głoszoną w wizjach proroczych Starego Przymierza. Jest także momentem, w którym
niebo dało Jezusowi publiczne świadectwo
Jego Boskiej godności.

w naszym kościele

koncert kolęd w wykonaniu Kapeli „Sześć złotych” ze Lwowa
Nazwa Zespołu „Sześć Złotych...” wywodzi się od ilości uczestników
zespołu. Zespół tworzą głównie ludzie młodzi - studenci Akademii
Muzycznej we Lwowie. W repertuarze ma program na który składają
się piosenki lwowskie, przeboje muzyki retro, pieśni wojskowe, patriotyczne, utwory instrumentalne, kolędy i piosenki ukraińskie. Nagrali
dwie płyty CD: „To Lwów”, „Bywaj dziewcze zdrowe”. Koncertowali
w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi.
Więcej informacji na stronie: www.szesczlotych.org
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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

G

dy więc lud oczekiwał
z napięciem i wszyscy snuli
domysły w sercach co do Jana,
czy nie jest 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 nieba odezwał się głos:
„Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie”.
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11.I.10 - Opłatek w Ratuszu
12.I.10 g. 19.00 - Biblioteka
14.I.10 g. 16.00 - Związek Niewidomych
14.I.10 g. 19.00 - Oaza
16.I.10 g. 10.00 - Katecheci Świeccy
16.I.10 g. 14.00 - Służba Zdrowia
- Abp. J. Michalik
17.I.10 g. 12.00 - Akcja Katolicka
w Żurawicy
20.I.10 g. 19.00 - Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich
22.I.10 g. 19.00 - Stowarzyszenie
Rodzina Kolpinga
26.I.10 g. 19.00 - Parafialny Klub
Sportowy Kolping-Jarosław
27.I.10 g. 13.00 - Opłatek Kombatantów i byłych żołnierzy zawodowych w Sali Rycerskiej
30.I.10 g. 9.00 - Bractwo Szkaplerzne, Bractwo Najśw. Sakr.
31.I.10 g. 14.30 - Opłatek AK
w Wietlinie
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Ogólnopolskie inicjatywy duszpasterskie w roku 2010
uzgodnione z Konferencją
STYCZEŃ
17 stycznia
13. Dzień Judaizmu
18 – 25 stycznia
Tydzień modlitw o jedność
chrześcijan
26 stycznia
10. Dzień Islamu
LUTY
2 lutego
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ogólnopolska zbiórka
pieniężna do puszek na potrzeby
zakonów klauzurowych
11 lutego
Światowy Dzień Chorego
15 lutego
Dzień powołań kapłańskich
i zakonnych w Kościele greckokatolickim
14 - 20 lutego
43. Tydzień modlitw o trzeźwość
narodu
21 lutego
Msza Święta z okazji Roku Chopinowskiego w przededniu 200.
rocznicy urodzin F. Chopina (katedra poznańska, godz. 1300)
28 lutego
2. Niedziela Wielkiego Postu.
Ogólnopolska zbiórka pieniężna
do puszek na rzecz dzieła pomocy
misjonarzom Ad gentes
MARZEC
5 - 7 marca
Ogólnopolskie rekolekcje dla
przewodników turystycznych na
Jasnej Górze
8 marca
– Ogólnopolskie dziękczynienie
za kanonizację św. Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego
– Katedra Warszawska godz. 1800
– pierwszy dzień obrad 351. ZP
KEP)
12 - 14 marca
Zjazd Gnieźnieński – Międzynarodowy Kongres Ruchów i
Organizacji Chrześcijańskich pod
hasłem Rodzina nadzieją Europy
20 - 25 marca
Spotkanie modlitewne duchowieństwa różnych wyznań z Polski
i Ukrainy na Majdanku k. Lublina
z okazji rocznicy śmierci bł. Ks.
Emiliana Kowcza
25 marca
Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny
27 marca
Dzień modlitw za więźniów
28 marca
XXV Światowy Dzień Młodzieży
pod hasłem: Nauczycielu dobry,

Episkopatu

co mam czynić, aby osiągnąć 8 maja
życie wieczne? (Mk 10, 17)
Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę rodzin osób powołanych
oraz stowarzyszeń wspierających
KWIECIEŃ
powołania kapłańskie, misyjne
i zakonne
9 - 11 kwietnia
9 maja
Spotkanie młodych w Jarosławiu Ogólnopolska uroczystość św.
10 kwietnia
Stanisława, Biskupa i MęczenniObchody 5. rocznicy (liturgicz- ka, z udziałem Episkopatu Polski
nie) śmierci Jana Pawła II
– Kraków
11 kwietnia
14 - 15 maja
Święto patronalne Caritas
Ogólnopolskie czuwanie Odnowy
13 kwietnia
w Duchu Świętym na Jasnej Górze
Światowy dzień pamięci ofiar 17 – 27 maja
Katynia
Pielgrzymka żołnierzy Wojska
17 kwietnia
Polskiego do Lourdes
Ogólnopolska pielgrzymka alum- 22 maja
nów wyższych seminariów du- Ogólnopolska pielgrzymka ZHP
chownych diecezjalnych i zakon- na Jasną Górę
nych na Jasną Górę
22 maja
18 kwietnia
Ogólnopolska pielgrzymka hoIV Ogólnopolski Dzień modlitw norowych dawców krwi na Jasną
za kierowców
Górę
22 kwietnia
22 maja
200-lecie urodzin i chrztu Fryde- Uroczystości związane z poryka Chopina w Brochowie
chówkiem Mikołaja Kopernika
23 - 25 kwietnia
w Katedrze we Fromborku
Ogólnopolska pielgrzymka aka- 22 - 23 maja
demicka profesorów i studentów Ogólnopolska pielgrzymka służna Jasną Górę
by zdrowia na Jasną Górę
24 kwietnia
24 maja
Ogólnopolska pielgrzymka pra- Dzień modlitw za Kościół w Chicowników Caritas i wolontariu- nach (liturgiczne wspomnienie
szy do Sanktuarium Miłosierdzia NMP Wspomożycielki Wiernych)
Bożego w Krakowie
24 - 26 maja
24 - 25 kwietnia
Centralne obchody 90. rocznicy
Ogólnopolskie uroczystości od- śmierci ks. mjr. Ignacego Skopustowe św. Wojciecha, główne- rupki (Osów pod Radzyminem)
go Patrona Polski
30 maja
Wręczenie krzyży misyjnych Pielgrzymka mężczyzn i młonowym misjonarzom
dzieńców do Piekar Śląskich
25 kwietnia - 1 maja
30 maja
Tydzień modlitw o powołania Ogólnopolska pielgrzymka środokapłańskie i zakonne
wisk wiejskich do Lichenia
28 - 29 kwietnia
Obchody 65. rocznicy przejęcia
CZERWIEC
przez Kościół w Polsce duszpasterskiej odpowiedzialności za ziemię 1 czerwca
nad Odrą i Bałtykiem (Szczecin) Ogólnopolski Dzień Matki
29 kwietnia
i Dziecka
Dzień Męczeństwa Duchowień- 3 czerwca
stwa Polskiego w czasie II wojny Spotkanie modlitewne „Sarepta”
światowej
dla dzieci i młodzieży w Cyganku
(dekanat elbląski)
MAJ
2 - 6 czerwca
750-lecie męczeństwa dominika1 maja
nów i wiernych sandomierskich
Ogólnopolska pielgrzymka kapła- 5 czerwca
nów na Jasną Górę
Spotkanie Młodych (Lednica)
3 maja
6 czerwca
– Uroczystości Matki Boskiej Święto Dziękczynienia, Dzień
Królowej Polski z udziałem Epi- Opatrzności Bożej (Warszawaskopatu Polski – Jasna Góra
Wilanów)
– Dzień modlitw za emigrację
6 czerwca
3 maja
Koronacja cudownego obrazu
Centralna Msza Święta z udzia- Matki Bożej Murkowej w Krośłem władz państwowych w koś- nie
ciele Św. Krzyża w Warszawie 10 czerwca
w intencji Ojczyzny (godz. 900) Dzień Podlasia (rocznica pobytu

Polski
Ojca świętego Jana Pawła II na
ziemi lubelskiej, mazowieckiej
i podlaskiej)
11 czerwca
Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów
11 czerwca
Zakończenie Roku Kapłańskiego
19 - 20 czerwca
Ogólnopolska pielgrzymka duszpasterstwa trzeźwości
20 czerwca
Międzynarodowy Dzień Migranta
i Uchodźcy
21 - 23 czerwca
Ogólnopolskie wakacyjne spotkanie misjonarzy (Centrum Formacji Misyjnej – Warszawa)
26 czerwca
Ogólnopolska pielgrzymka Akcji
Katolickiej na Jasną Górę
26 - 30 czerwca
Papieskie Dni Młodych (Stary
Sącz)
29 czerwca
Dzień Papieski
LIPIEC
2 lipca
Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na
Jasną Górę
11 - 12 lipca
Ogólnopolska pielgrzymka wiernych Kościoła Greckokatolickiego do Chrzanowa
12 lipca
Ogólnopolska pielgrzymka duszpasterstwa więziennego do Chrzanowa (Kościół Greckokatolicki)
13 lipca
Pielgrzymka słuchaczy Radia
Maryja
18 - 25 lipca
XI Ogólnopolski Tydzień św.
Krzysztofa
18 - 25 lipca
Młodzieżowa Ewangelizacja
Bieszczadów
19 - 22 lipca
Pielgrzymka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na Jasną Górę
w 10-lecie powstania
24 - 25 lipca
Ogólnopolska pielgrzymka środowisk trzeźwościowych do Lichenia
25 lipca
– 10-lecie MIVA POLSKA
– Inauguracja akcji św. Krzysztofa; zbiórka na środki transportu
dla misjonarzy
31 lipca
Uroczystość 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Plac Krasińskich w Warszawie
(g. 18)
dokończenie na str. 3
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Ogólnopolskie inicjatywy 12 września
duszpasterskie w roku 2010 Rocznica wiktorii wiedeńskiej
dokończenie ze str. 2
SIERPIEŃ
(miesiąc abstynencji)
1 sierpnia
– Uroczystości rocznicowe Powstania Warszawskiego
– Dzień modlitw za spowiedników
i teologów moralistów
2 sierpnia
Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Ruchu Czystych
Serc oraz czcicieli bł. Karoliny
Kózkówny „112. Urodziny u Karoliny” (Zabawa)
5 - 14 sierpnia
Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego na Jasną Górę
9 - 14 sierpnia
Ogólnopolska piesza pielgrzymka
harcerek i harcerzy na Jasną Górę
12 - 15 sierpnia
Wielki odpust w Kalwarii Pacławskiej
15 sierpnia
Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej (Jasna Góra)
15 sierpnia
Katedra Polowa Wojska Polskiego
w Warszawie (godz. 900)
– Święto Wojska Polskiego
z udziałem władz państwowych
15 sierpnia
Ogólnopolska piesza pielgrzymka
wiernych Kościoła greckokatolickiego na górę „Zjawlinja”
k. Fredropola pod Przemyślem
19 sierpnia
Ogólnopolska pielgrzymka wiernych Kościoła greckokatolickiego do sanktuarium maryjnego
w Jarosławiu
22 sierpnia
Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do
Piekar Śląskich
26 sierpnia
Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
WRZESIEŃ
1 września
71. rocznica wybuchu II wojny
światowej (Dzień Weterana)
4 - 5 września
Spotkanie kultur w Pasłęku. Koncert muzyki cerkiewnej i poezji
religijnej
5 września
Ogólnopolskie dożynki na Jasnej
Górze
11 września
Ogólnopolska pielgrzymka harcerek i harcerzy na Jasną Górę
11 września
Zakończenie nawiedzenia archidiecezji łódzkiej przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
(bazylika archikatedralna w Łodzi)
12 września
Ogólnopolska pielgrzymka kombatantów na Jasną Górę

(Kahlenberg – Austria)
13 - 16 września
Kongres Teologów Polskich
w Poznaniu
17 września
– Dzień Golgoty Wschodu
– 71. rocznica agresji sowieckiej
na Polskę
– 17-18 września
Ogólnopolska pielgrzymka ludzi
morza na Jasną Górę
18 września
Ogólnopolska pielgrzymka leśników i pracowników ochrony środowiska na Jasną Górę
18 września
Ogólnopolska pielgrzymka służby
celnej i finansowej na Jasną Górę
18 września
Ogólnopolska Pielgrzymka dzieci
i młodzieży do Rostkowa, miejsca
urodzenia św. Stanisława Kostki
18 - 19 września
28. Pielgrzymka ludzi pracy na
Jasną Górę
25 - 26 września
Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę
26 września
Ogólnopolska pielgrzymka policji
na Jasną Górę
27 września
Światowy Dzień Turystyki
PAŹDZIERNIK
2 października
Ogólnopolska pielgrzymka prawników na Jasną Górę
3 - 9 października
66. Tydzień Miłosierdzia
10 października
X Dzień Papieski
24 października
Światowy Dzień Misyjny – zbiórka pieniężna (taca) na Papieskie
Dzieła Misyjne



Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak, Maria Konopelska.
Pomoc pedagoga. Anna Welc - Kajder, Lidia Brodowicz, Lidia Przybylska, Sylwia Szwabowicz, Justyna Siry, Joanna Brudek, Agnieszka
Buryło.
Pedagog wspierający. Krystyna Korecka, Katarzyna Gmyrek.
Psycholog: Monika Raróg.
Korepetycje:
matematyka:
- Krystyna Korecka (środa – godz. 16:00 – 18:00),
- Maria Konopelska (poniedziałek 15:30 – 17:00),
- Aneta Zgryźniak (środa – godz. 17:00 - 18:00),
- Michał Kud (środa);
j. polski:
- Anna Welc - Kajder (co drugi czwartek miesiąca – godz.
16:00 – 17:30),
- Justyna Siry (od poniedziałku do piątku – godz. 16:00 – 18:00);
zajęcia z logopedii:
- Anna Welc - Kajder (co drugi piątek miesiąca – godz. 16:00
– 17:30);
Radca prawny:
Maria Drabik - 26 I, 23 II, 30 III, 27 IV, 25 V - godz. 16.30.
Tomasz Oronowicz - 1 II, 1 III, 5 IV, 5 V - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
11 I
M. Krupa
G. Ziółek
18 I

Wtorek
12 I
Stażystki
19 I

G. Ziółek

Stażystki

25 XII
T. Krępa
R. Osuch
I. Kiper

26 I
Stażystki

Środa
13 I
K. Stopa
W. Polak
20 I
M. Krupa
G. Ziółek
27 I

Czwartek
14 I
E. Czarnecka
A. Nykiel
21 I
E. Czarnecka
A. Nykiel
28 I

Piątek
15 I
E. Mazur
E. Waszczuk
22 I
E. Mazur
E. Waszczuk
29 I

M. Krupa
E. Czarnecka

E. Czarnecka
A. Nykiel

E. Mazur
E. Waszczuk

Tenis stołowy

W dniach 29/30 grudnia nasi młodzi tenisiści wystąpili na XIX Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego w Warszawie, osiągając bardzo dobre
wyniki. Wszyscy przeszli zwycięsko eliminacje i w finałach wywalczyli:
rocznik:
1996 - (61 zawodników) - I m. - H. Żołyniak, II m. - P. Oziębło,
IV m. - M. Rejterowski, VI m. - K. Guzowski,    
LISTOPAD
1998 - (72 zaw.) - I m. - P. Żołyniak, II m. - G. Woźny,
III m. - M. Mroczka, X m. - M. Rejterowski,
11 listopada
92. rocznica odzyskania niepod- 1999 - (60 zaw.) - VI m. - G. Dula,
2000 - (27 zaw.) - II m. - A. Suchy,
ległości
2001 - (13 zaw.) - IV m. - A. Rejterowski, V m. - J. Kondrat.
14 listopada
Dzień solidarności z Kościołem
prześladowanym
15 listopada
Światowy dzień pamięci o ofiarach
wypadków drogowych
21 listopada
Uroczystość Chrystusa Króla,
podsumowanie 85‑letniej działalności Archidiecezji Katowickiej
GRUDZIEŃ
4 grudnia
Dzień modlitw za bezrobotnych
5 grudnia
Dzień modlitw w intencji Kościoła
na Wschodzie, zbiórka pieniężna
do puszek na potrzeby Kościoła
na Wschodzie
13 grudnia
Dzień modlitw za ofiary stanu
wojennego
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Zbiórka na tacę

Niedziela 10 I 10 GRUPA I

godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, J. Kwoka, S. Płoskoń, J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
godz. 12:15 - K. Chrapek, M. Kiper, A. Kowal, J. Piróg, T. Sabat.
godz. 16:00 - J. Gwóźdź, T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała, Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 17 I 10 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża męska II św. Antoniego - p. Brodowicz + Róża IV św.
Benedykta - p.Chomik + Róża Boga
Ojca I – p. Brodowicz
PONIEDZIAŁEK – Róże młodzieżowe
i dziecięce + Róża Boga Ojca V – M.
Brudniak
WTOREK – Biblioteka
ŚRODA – Róża żeńska I św. Teresy
- p. Dzierża + Róża XIV św. Elżbiety
- p. Balawender
CZWARTEK – Róża II św. Marii - p.
Jucha + Róża XVII św. Brygidy - p.
Waszczuk
PIĄTEK - Róża III św. Łucji - p. Rzepa,
Róża Boga Ojca III – p. Wojdyło, XII
Róża Boga Ojca – p. Rzepa
SOBOTA – Róża IV św. Magdaleny
- p. Wielgos + Róża XI św. Agnieszki
- p. Staroń
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
19.12.2009 r. Munina 342-352.
Sprzątali: Turoń, Brodowicz,
Sobieccy, Mrozowicz, B. Sudoł
(352B), Sudoł (352A), Łakomska.
Razem - 50 zł na środki czystości
i kwiaty.

28.12.2009 r. Munina 342-352.
Sprzątali: A. Hudycz, R. Sudoł
(351A – 3 os.), Parzyszek. Razem – 50 zł na środki czystości
i kwiaty.
30.12.2009 r. Munina 353-363.
Sprzątali: W. Szaro + B. Pacuła,
Wł. Lemiech, K. Świtalska, L. Sroka, B. Szaro + Joanna + Przemek.
Razem – 80 zł na środki czystości
i kwiaty.
02.01.2010 r. Munina 364-411.
Sprzątali: Wancio + Sylwia, Szkoruda, Fryń. Razem – 30 zł na środki
czystości i kwiaty.
04.01.2010 r. Munina 357-372.
Sprzątali: Iwanowicz (2 os.), Kwaterczak, Malec, Osiniak + Mariola.
Razem – 35 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś koronka do Bożego
Miłosierdzia będzie o godz.
17.40.
2. Wraz z dzisiejszą niedzielą
kończymy okres Bożego Narodzenia, ale kolędy w czasie liturgii
i w naszych domach można
śpiewać tradycyjnie do 2 lutego.
Dziś w naszym kościele
odbędzie się koncert kolęd
w wykonaniu zespołu ze Lwowa. Wstęp wolny. Serdecznie
zapraszamy na godz. 17.00.
3. Jutro po Mszy św. wieczornej
spotkanie Bractwa Szkaplerznego i Bractwa Najświętszego
Sakramentu.
4. Dyżur do sprzątania kościoła
11 I 10 (poniedziałek wieczorem) Munina Dół 389-404 oraz
16 I 10 (sobota rano) os. Kombatantów bl. 1 m. 1-9.
5. Od jutra dalszy ciąg wizyty
duszpasterskiej i opłatków
według porządku podanego
w gazetce. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie i za ofiary składane
w czasie kolędy na ogrzewanie
i oświetlenie kościoła oraz parafialne inwestycje. Szczególnie dziękujemy za deklaracje
przyjęcia młodzieży na nocleg.
Tych noclegów jest ciągle za
mało.
6. Za tydzień w niedzielę 17
stycznia odbędą się w Katolickim Centrum Kultury jasełka
śpiewane z udziałem naszych
księży. Początek będzie o godz.
17.00.
7. Po następnej niedzieli prag-

niemy uruchomić bezinteresowną pomoc przy wypełnianiu
PIT-ów do Urzędu Skarbowego. Prosimy, aby w tym tygodniu zgłaszały się do ks. Prałata
osoby, które chciałyby pomóc
innym w poprawnym wypełnianiu wniosków.
8. W pierwszą sobotę lutego zapraszamy wszystkich chętnych
do udziału w parafialnej zabawie bezalkoholowej. Zapisy
dokonujemy w kiosku.
9. 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.
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
niegodziwe. Wybranie zaświadczenia łączy się ze specjalnym
instruktażem (konferencją),
dlatego zainteresowany może
odebrać je tylko osobiście.

Niedziela 10 I
8:00

+ Marek.

9:30

+ Marian (10).

+ Jan Kwoka (int. od chóru).
Dziękczynna za szczęśliwy
12:15 przebieg operacji i powrót
do zdrowia z prośbą o dalszą
opiekę dla całej Rodziny.
11:00

16:00

+ Jan (3).

18:00

Za parafian.
Poniedziałek 11 I

1) + Marian (11).
2) + Jan (4).
3) Dziękczynna za otrzymane
7:00 łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosł., opiekę Niepokalanej
i dary Ducha Św. dla Lidii
i Anety.
Dziękczynna zw 40 roczn.
18:00 ślubu Haliny i Józefa z prośbą
o Boże błogosł. i opiekę MB
na dalsze lata.
Wtorek 12 I

1) + Marian (12).
7:00
2) + Jan (5).
18:00 + Jan Kwoka.
Środa 13 I

1) + Marian (13).
7:00
2) + Jan (6).
+ Aby Pan Bóg obdarzył
18:00 wieczną szczęśliwością Tadeusza Piękosa.
Czwartek 14 I

1) + Marian (14).
7:00
2) + Jan (7).
18:00 O błogosł. Boże dla członkiń
i Rodzin Róży św. Marii.
Piątek 15 I

1) + Marian (15).
7:00
2) + Jan (8).
3) + Stanisław.
O Boże błogosł. na Nowy Rok
18:00 dla sióstr z Róży św. Łucji
i ich Rodzin.
Sobota 16 I

1) + Marian (16).
2) + Jan (9).
7:00
3) Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 60 urodzin
z prośbą o potrzebne łaski.
O zdrowie i błogosł. Boże,
18:00 dary Ducha Św. dla Jakuba
z okazji urodzin.
Niedziela 17 I

+ Bolesław.
9:30
+ Marian (17).
11:00 + Jan (10).
O zdrowie, Boże błogosł.
12:15 i potrzebne łaski w Nowym
Roku dla ks. Tomasza - int. od
Koła Misyjnego.
8:00

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

w rocznicę śmierci:

11.01.86 – Andrzej i Małgorzata D.
11.01.92 – Edward i Ewa H.
11.01.92 – Piotr i Iwona D.
11.01.97 – Jan i Agnieszka M.
11.01.03 – Paweł i Agnieszka S.
12.01.85 – Jerzy i Bożena S.
12.01.91 – Bogusław i Anna S.
12.01.02 – Krzysztof i Anna S.
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.

16.01.82 – Ludwika Gąska
11.01.84 – Stanisław Widłak
14.01.84 – Piotr Kisiel
10.01.92 – Stefan Szegda
10.01.00 – Stefania Medar
16.01.00 – Maria Nowowiejska
11.01.01 – Tadeusz Sobola
11.01.02 – Ludwika Brzezińska
15.01.03 – Stanisław Fołta
15.01.03 – Anna Cybuch
14.01.06 – Anna Cybuch
11.01.07 – Iwona Jaworska-Hernandez
14.01.08 – Monika Nosek
14.01.08 – Felicja Momot

16:00

Za parafian.

18:00

+ Zofia Mazepa w 1 roczn.
śmierci.

Dziękujemy za pomoc przy
ubieraniu choinek i szopki
przedstawicielom Kręgów
Domowego Kościoła, Akcji
Katolickiej, Oazie, ministrantom i lektorom.

Chrystus Królem

List misjonarza
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!
Przesyłam Wam gorące pozdrowienia z upalnego Kamerunu, bo
w Polsce tęskni się za ciepłem.
Dziękuję Wam za nieustanne
wsparcie modlitewne, za pomoc
materialną a także za intencje
mszalne, gdyż tutaj w parafii
rzadko się zdarza, by ktoś zamówił
Mszę Św.
Chciałbym powiedzieć nieco
o prawach jakie rządzą w Afryce, bądź jakimi rządzą się Afrykanie, ci wśród których przebywam
na codzień na Wschodzie Kamerunu. Podkreślam, że pracuję na
Wschodzie Kamerunu. Tam gdzie
wiara chrześcijańska dotarła ok.
60 lat temu. Są to inne prawa niż
u nas w Europie, chociaż świat jest
podobny i wszędzie, gdzie zanika
kultura i wiara chrześcijańska,
świat staje się pogański, barbarzyński i zacofany.
W odniesieniu do moich parafian,
którzy są ochrzczeni, chodzą do
kościoła (źle jest gdy się uogólnia),
ale trzeba powiedzieć, że ludzie
kierują się pewnymi utartymi
zasadami, z których trudno się
jest wyłamać. Te zasady można
by ująć w słowie, które brzmi po
francusku: le coutume - zwyczaj.
Zwyczaj jest tutaj prawem, nawet
więcej, ponad prawem.
Można by powiedzieć, że wszelkie prawa mogą być tutaj gwałcone, ale prawo zwyczajowe góruje
ponad wszystkimi prawami, jest
zachowywane. I nieważne czy
ono jest dobre czy złe. To prawo
zwyczajowe jest mocno związane
z naturą, przyrodą, miejscowym
klimatem. Np. gdy pada deszcz,
wtedy nikt nie wychodzi z domu,
mimo, że jest z kimś umówiony na
spotkanie, bądź jest organizowane
jakieś przyjęcie. Trzeba przeczekać
deszcz, dopiero po deszczu wychodzą z domu. Co prawda deszcze
w porze deszczowej padają prawie
codziennie, ale zazwyczaj przez
chwilę, do godziny czasu. Gdy
rano pada deszcz, choć zdarza się to
rzadko, dzieci nie idą w tym czasie
do szkoły, lekcje rozpoczynają się
godzinę, dwie godziny po czasie.
Niekiedy niedzielną Mszę Św.
rozpoczynamy później, czekając
aż deszcz ustanie i zgromadzą się
wierni. Zwyczaj ten można zrozumieć, ponieważ tych ludzi nie stać
na zakup parasoli.
Podobnie jest ze spóźnianiem
się na wszelkie rodzaje spotkań.
Spóźnić się pół godziny jest czymś
normalnym, gdy ktoś przyjdzie godzinę później, też będzie. I pewnie
też trzeba tych ludzi rozumieć, bo
nie wszyscy mają w domu zegarki.
Gdy deszcz nie przeszkodzi to
Mszę niedzielną rozpoczynamy

punktualnie tak jak w Polsce,
o 9:30. Jednak o godzinie 8 biją
dzwony po raz pierwszy, a potem
jeszcze dwa razy co pół godziny.
Jest jednak część ludzi, którzy
przychodzą po kazaniu, ok. 45
minut po czasie.
Ludzie natury, zjawy od święta.
Na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, katechiści podają liczbę
wiernych obecnych w kościele ok,
1600, natomiast na niedzielnych
Mszach przedstawia się to różnie,
od 300 do 600 osób, w zależności
czy jest to sezon pracy w polu. Ludzie natury. Wychodzą do pracy do
buszu nieraz bardzo daleko i tam
mieszkają, tydzień, miesiąc, kilka
miesięcy. Przychodzą na święta.
Pogrzeby to oddzielny problem.
Trzeba okazać skruchę, żal po
zmarłym. Obowiązek ten mają
członkowie najbliższej rodziny
zwłaszcza żona, mąż, po to, aby
przypadkiem ktoś ich nie posądził,
że to oni stali się powodem śmierci
tej osoby. Stąd też trzeba to wyrazić ostentacyjnie. Wybuchnąć
głośnym, przeraźliwym płaczem, mieć rozwichrzone włosy,
nawet podarte okrycie, być boso
i tarzać się po ziemi. Zazwyczaj
dzieci zmarłej, zmarłego podczas
wkładania trumny do grobu, leżą
twarzą na hałdzie ziemi mając
ręce pod głową. Ks. Mirek nazywa
pogrzeb ósmym sakramentem. Na
pogrzeb lub po pogrzebie, każdy
członek rodziny musi przybyć.
To jest wielki obowiązek. Inaczej
rodzina może go wykląć, wyrzec
się go, bądź posądzić, że to on
był powodem śmierci tej osoby.
Niekoniecznie przez otrucie, bo to
się zdarza, ale jak to oni nazywają,
w sposób mistyczny, tj. poprzez
czary.
Ludzie natury bardzo boją się
czarów, duchów i tych, którzy
mogą szkodzić. I to jest też powód
że nie chcąc się komuś narazić
usiłując być nawzajem dla siebie życzliwi. I wiemy jednak ile
jest tej szczerej życzliwości a ile
fałszywej. Zazwyczaj nigdy nie
mówią nie. Zawsze tak. Nigdy nie
odmówią chociaż wiedzą z góry,
że i tak nie dotrzymają słowa.
Chcą w ten sposób zadowolić
słuchacza. A później zawsze coś
może wypaść: może padać deszcz,
może boleć głowa... Nie można na
nich liczyć.
Ci ludzie nigdy pieniędzy nie
maja, a gdy mają to się do tego nie
przyznają bo zaraz ktoś będzie je
potrzebował i trzeba będzie je dać,
inaczej powie mu jedno słowo:
„umrzesz”. A czarów się boją.
Trzeba przyznać, że ich motywem
działania jest lęk. Lęk przed drugim człowiekiem, który może
zaszkodzić.
I można by tak jeszcze wyliczać
wiele cech tych ludzi natury.
dokończenie na str. 6



Pierwsza ruchoma szopka
Po długich przygotowaniach sekcja modelarska pod okiem projektanta
i instruktora Jacka Kruka wykonała ruchomą szopkę bożonarodzeniową,
która została umieszczona w Kaplicy Miłosierdzia Bożego. Od razu
wzbudziła duże zainteresowanie u dorosłych parafian, a oczywiście
aplauz u dzieci. Modelarze zapowiadają, że do następnego roku szopka
zostanie jeszcze rozbudowana. Dziękujemy.

Wspomnienie wystawy
19 grudnia w KCK została otwarta wystawa z szopkami ozdobami
choinkowymi, haftami i innymi dekoracjami świątecznymi. Za najciekawsze szopki uznano prace: Wiktorii Jadam, Aleksandry Jaworskiej,
Rafała Januszko oraz Diany Ciećko i Darii Olszewskiej.
Specjalne wyróżnienie otrzymała sekcja hafciarska.

Dzieci z życzeniami
Podczas kiedy dorośli chłodno kalkulują komu złożyć życzenia, to
dzieci wyrażają je bardzo spontanicznie, a już szczególnie radośnie
do księży, którzy nimi się opiekują. Nasze kochane dzieci przyszły
z kolędą na plebanię. Nie wyszły z pustymi rękami.



Chrystus Królem

List misjonarza
dokończenie ze str. 5
My skłonni jesteśmy je oceniać
jako cechy mało pozytywne, ale
ta ocena nie jest obiektywna.
Być może oni, ludzie natury
mają rację, że żyjąc w symbiozie
z naturą nie są tak zestresowani
jak my. Nie umierają tak często
na zawał serca, czy jakieś wylewy krwi, zazwyczaj nie mają
nerwic. Choroba raka jest rzadko
spotykana, bo i jedzenie nie jest
tak zatrute jak w Europie. Ziemia
jest urodzajna, nie muszą stosować nawozów, zresztą nie stać ich
na ich zakup.
Mają czas, aby ze sobą rozmawiać. Nie przechodzą obojętnie
obok siebie bez pozdrowienia
i uśmiechu. A my zagonieni,
poważni, zawsze zajęci swymi
sprawami. Nie martwią się też
jutrzejszym dniem. Lodówki,
zamrażarki, mają zazwyczaj tylko
ci, którzy zajmują się handlem.
To co przygotowują do jedzenia
zjadają w tym samym dniu. Na
drugi dzień się zepsuje. Żyją
ewangelicznie nie martwiąc się
dniem jutrzejszym. Ma to swoje
pozytywy i negatywy.
Ludzie natury, którzy nas
wyprzedzają w jednym: mają
dużo dzieci: 5, 6, 10. Kiedyś
przyjechali w nasze strony lekarze
polscy należący do Stowarzyszenia Lekarzy Bez Granic.
W jednym z ośrodków zdrowia prowadzonych przez polskie Siostry

w miejscowości Garua Boulai ks.
Misjonarz Stanisław Stanisławek
stawia im pytanie: „Wy biali, ile
macie dzieci?” i pyta po kolei „1,
2, 1”. I dalej: „Po coście tu przyjechali? Co chcecie im pokazać,
czego chcecie ich nauczyć? To oni
was mogą nauczyć. Oni mają 5, 6,
10. A zobaczcie w jakich warunkach żyją. Matka wraca z pola
10 km, na głowie niesie miednicę
z maniokiem, na plecach przywiązane kawałkiem płótna zazwyczaj
ręcznikiem dziecko. Przyjdzie
do domu, musi najpierw zapalić
ognisko, przynieść wodę ze studni oddalonej o kilkaset metrów
i wtedy przygotować posiłek.
A wy biali co, boicie się dziecka
jak ognia. I co proponujecie tym
ludziom: środki antykoncepcyjne
i sterylizacje. Wy biali, niedługo
wyginiecie, a oni czarni zostaną”.
Tyle słowa długoletniego misjonarza najpierw w Zambii, a teraz
w Kamerunie.
Może i my ludzie z Europy,
wielkiej cywilizacji możemy
się czegoś nauczyć od ludzi
natury...
Z okazji radosnych Świąt
Bożego Narodzenia, życzę Wam
radości i pokoju, którego nam
bardzo potrzeba w tych czasach
pełnych niepewności i niepokoju
o przyszłość . Niech adoracja
Jezusa obecnego wśród nas budzi
zaufanie i radość.
Ks. Wiesław wraz
z ks. Markiem
Betare-Oya, 2009

Sylwester w KCK

Był tradycyjny „polonez” z przemówieniem księdza Prałata, nie zabrakło dobrych posiłków i niezłej muzyki (niestety tylko z płyt). Jak
zwykle przed północą znalazł się czas na sympatyczne kolędowanie,
udział w pięknym pokazie sztucznych ogni i uroczystej noworocznej
pasterce. Rano bolały nogi, ale nie głowy...

Wigilia w świetlicy
Dzieci ze świetlicy „U Kolpinga”
szybko zżywają się pomiędzy
sobą i z opiekunami. Płaszczyzną
spotkania są wzajemnie szeroko
otwarte serca. Doskonałą okazją
do okazania sobie tych serdeczności jest tradycyjna Wigilia
świetlicowa w KCK. Zawsze
prowadzi ją ks. Prałat, który
jednocześnie funduje różne
dobre smakołyki. Tym ra-

zem dużą pomoc okazała także
Restauracja Klasyczna i sekcja
kulinarna, a program artystyczny
pięknie przygotowała sekcja
teatralna. Były kolędy, życzenia,
tradycyjny barszczyk i słodycze.
Cieszy fakt, że wśród miłych gości byli również rodzice dzieci.

Opłatek Studium Biblijnego
Opłatek WORD

2 stycznia
2010

22.XII.
Ks. prałat A. Surowiec
i ks. prof. S. Haręzga.

Tradycyjnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia przyjeżdżają do
nas kierowcy ze wschodniej części województwa. Patronuje temu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i opiekun kierowców
– ks. Stanisław. Atmosfera przyjęcia w KCK była bardzo ciepła
i rodzinna. Kolędy grał nowy zespół parafialny z KSM.

2 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe słuchaczy dwuletniego
Studium Biblijnego, które zakończyło swoje wykłady w październiku,
a w listopadzie z części uczestników przerodziło się w naszej parafii
we Wspólnotę Biblijną. Po uroczystej Mszy św. na opłatku ustalono,
że 11 września o godz. 11-tej wszyscy spotkają się na Dniu Skupienia
w Heluszu. Zaproszeni też zostaną absolwenci podobnych kursów
z Łańcuta i Przemyśla. Warto zapamiętać.

