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Adwent - oczekiwanie na przyjście Zbawiciela
W niedzielę 1
grudnia w Kościele katolickim rozpoczął
się Adwent.
Jest to bogaty
w symbolikę,
czterotygodniowy okres
przygotowania
do Bożego Narodzenia oraz
wzmożonego
oczekiwania
na koniec czasów i ostateczne
przyjście Jezusa Chrystusa.

adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych
rzymian słowo to, oznaczało
oficjalny przyjazd cezara. Dla
chrześcijan to radosny czas
przygotowania na przyjście
Pana.

Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem
pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje
i symbole. Jest podobny do
całego ludzkiego życia, które
jest oczekiwaniem na pełne
spotkanie z Bogiem.

wypełnia wszystkie obietnice
złożone w historii.
Adwentowe czytania mszalne
dotyczą m.in. dramatycznych
nawoływań proroków, którzy zachęcają do nawrócenia,
podkreślają zbliżający się kres
czasu i ostateczne nastanie
Królestwa Bożego.
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym,
zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej
Maryi Panny, zwykle bardzo
wcześnie rano. Wierni, często
w ciemnościach przenikniętych
jedynie blaskiem trzymanych
w ręku świec, wraz z Maryją
czekają na wybawienie jakie
światu przyniosły narodziny
Zbawiciela.

Teologicznie czas ten wyraża
oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa.
W pierwszym okresie akcent
położony jest na Paruzję, czyli
ostateczne przyjście Chrystusa
na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio Uczestnictwo dzieci w Mszach
Adwent jest wyjątkowym cza- przygotowuje do narodzenia
sem dla chrześcijan. Słowo Chrystusa, przez które Bóg
dokończenie na str. 3

I CZYTANIE: Iz 2,1-5

Pokój królestwa Bożego

REFREN PSALMU: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
II CZYTANIE: Rz 13,11-14
Zbliża się nasze zbawienie

EWANGELIA: Mt 24,37-44

Potrzeba czujności w oczekiwaniu
na przyjście Chrystusa

...tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Wtedy dwóch będzie w polu:
jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na
żarnach: jedna będzie wzięta,
druga zostawiona. Czuwajcie
więc, bo nie wiecie, w którym
dniu Pan wasz przyjdzie. A to
rozumiejcie: Gdyby gospodarz
wiedział, o której porze nocy
złodziej ma przyjść, na pewno
by czuwał i nie pozwoliłby
włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi,
bo w chwili, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie”.
Superliga Tenisa Stołowego

WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
List Pasterski Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 2013
Drodzy Bracia went – od chwili Zwiastowania
i Siostry!
– był radosnym wyczekiwaniem
na narodziny Jezusa. Dzisiejsza
1. Adwent to liturgia przypomina nam ten
radosne ocze- czas wypatrywania naszego
kiwanie na Zbawiciela.
zbawienia. Pan jest blisko.
„Nadeszła godzina powstania
Wsłuchując się w słowa znanej ze snu” (por. Rz 13, 11).
pieśni kościelnej „Niebiosa,
rosę spuśćcie nam z góry”, Oczekujemy na Boże Narowchodzimy w Adwent, czyli dzenie, na narodziny Życia,
w oczekiwanie na przyjście które stanowi źródło i początek
Zbawiciela. Nie jest to czas każdego ludzkiego istnienia
umartwień, ale porządkowa- i całej ludzkiej przyszłości (por.
nia naszych sumień i naszego Hi 12,10). Adwent jest szkołą
życia. W tym okresie łączymy czekania. I to może stanowić
się w naszym oczekiwaniu dla nas trudność, ponieważ
ze wszystkimi sprawiedliwy- wielu ludzi – także wielu chrzemi synami i córkami Izraela. ścijan – nie potrafi czekać.
W sposób szczególny łączymy Charakterystyczne dla współsię z Maryją i jej Oblubieńcem, czesnego człowieka, zwłaszcza
św. Józefem, dla których Ad- młodego, jest to, że chce mieć
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wiele, od razu i po najniższych kosztach. Nie umiemy
cierpliwie czekać nawet na
święta Bożego Narodzenia.
W sklepach już teraz widzimy świąteczne dekoracje,
a z głośników od wielu dni
płynie śpiew kolęd. Do czego
nas zachęcają? Czy do otwarcia
Chrystusowi naszych serc, czy
też raczej do otwarcia portfeli
lub użycia kart kredytowych?
W takim klimacie trudno jest
zrozumieć, że Adwent musi
mieć swój rytm i swoje tempo.
A przecież warto wykorzystać
ten czas na duchowe przygotowanie do czekających nas
świąt. Na naszej adwentowej
drodze Kościół zaprasza nas
dokończenie na str. 2

Mecz
04. 12.
g. 19.00
Hala MOSiR
PKS Kolping Frac Jarosław
- SPAR Extramarket AZS
Politechnika Rzeszów

W czasie meczu licytacja
charytatywna i zbiórka pieniężna na rzecz chorego
Michałka Szczepaniaka

6. XII. g. 16.00
Św. Mikołaj dla wszystkich
grzecznych dzieci
z rodzicami
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WIERZĘ W SYNA BO- bałwochwalstwa, odcinać się są słowa: „Przez Chrystusa, Świętego. Sam każdego dnia
od barbarzyństwa i odrzucać z Chrystusem, w Chrystusie. prosił Ducha Świętego o Jego
ŻEGO
dokończenie ze str. 1

wielożeństwo. Na płaszczyźnie państwowej wprowadzono normy prawa rzymskiego. Jakże ważna jest także
kulturotwórcza rola Chrztu
Polski, widoczna najbardziej
w prowadzonych przez Kościół szkołach, znajdująca swój
wyraz m.in. w sztuce, muzyce,
literaturze i architekturze.

do czuwania razem z Maryją,
do pogłębiana w czasie rorat
nadziei na spotkanie z Panem.
W dniach skupienia, rekolekcjach adwentowych i sakramencie pokuty możemy
przygotować nasze serca na
spotkanie z Tym, który przychodzi i otworzyć je na potrzeŚwiętowanie tej rocznicy jest
by innych.
ważne, ale nie może być ce2. Czekamy na rocznicę lem samym w sobie. Znajomość naszej przeszłości
Chrztu Polski.
pozwala odkrywać i doceRozpoczynający się Adwent niać chrześcijańskie korzenie,
wpisuje się w inny czas oczeki- z których wyrastamy. Służy
wania, nieco dłuższy, związany to patrzeniu na teraźniejszość
z 1050. rocznicą Chrztu Polski. przez pryzmat wiary w Boga,
Będziemy ją przeżywać za trzy by w konsekwencji budować
lata. To historyczne wydarze- naszą przyszłość na fundanie zapoczątkowało nie tylko mencie doświadczenia żywedzieje Kościoła na ziemiach go spotkania z Chrystusem.
polskich, ale także przyczy- Chcemy, by wspomnienie
niło się do powstania zrębów historycznego wydarzenia
polskiej państwowości. Od o fundamentalnym znaczeniu
momentu przyjęcia chrztu dla chrześcijaństwa i państwow 966 roku rozpoczęły się wości na naszej ziemi, stało
dzieje naszej ojczyzny. Chrzest się impulsem do odnowienia
Mieszka I położył stabilny fun- i umocnienia naszej wiary.
dament dla tworzonego przez
niego państwa. Przede wszyst- W ramach przygotowania do
kim jednak przyjęcie chrześci- tego jubileuszu Konferencja
jaństwa spowodowało wielki Episkopatu Polski opracowała
zwrot w wymiarze religijnym. program duszpasterski na lata
Polacy zaczęli odchodzić od 2013-2017, którego mottem

Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Program ten jest
propozycją duchowej drogi,
prowadzącej do odnowienia przymierza chrzcielnego
z Bogiem, do postawienia Boga
w centrum naszego życia i do
dawania świadectwa wiary. Jest
ono ważne w naszych rodzinach, wspólnotach, parafiach
a zwłaszcza wobec naszych
sióstr i braci, którzy żyją już
tak, jakby Boga nie było, dla
których Adwent nie istnieje, bo
nie mają na co czekać. Chcemy najpierw ewangelizować
samych siebie. Chcemy się
nawracać. Ale chcemy także
docierać z Dobrą Nowiną
do tych, którzy – jak mówi
Papież Franciszek – „żyją na
peryferiach”.
Rok pracy duszpasterskiej,
który rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą, przeżywać będziemy pod hasłem: „Wierzę
w Syna Bożego”. „Wierzymy
i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (…) jest odwiecznym
Synem Bożym, który stał się
człowiekiem” (KKK 423).
Wyznanie to jest fundamentem
naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego
Słowo i spotykamy się z Nim
w sakramentach. Wierzymy
w Jezusa, gdy przyjmujemy
Go osobiście w naszym życiu,
w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych
serc i budzić w nich tęsknotę
za tym, co prawdziwe, dobre
i piękne. A zatem pozwólmy
Mu, by nas prowadził drogą
życia.
3. Oczekujemy na kanonizację Jana Pawła II.
W rozpoczynającym się roku
duszpasterskim szczególnym
wydarzeniem będzie kanonizacja dwóch wielkich papieży
Jana XXIII i Jana Pawła II.
Z radością oczekujemy i przygotowujemy się na ogłoszenie
świętym naszego wielkiego
Rodaka.

Wigilijne świece Caritas są do nabycia w naszym kiosku parafialnym.

Wielu z nas należy do pokoleń,
którym dane było doświadczyć
działania mocy Bożej w tym
niezwykłym człowieku. Jan
Paweł II konsekwentnie uczył
nas, że siła wiary zależy od
otwarcia na działanie Ducha

dary. Praktykę tej modlitwy
wyniósł z rodzinnego domu.
Nauczył się jej od swojego
ojca i był jej wierny przez całe
życie. Wielokrotnie mogliśmy
się przekonać, jak Bóg wysłuchiwał jego modlitwy, czyniąc
go narzędziem swej łaski.
W czasie pierwszej wizyty w Ojczyźnie, w kościele
w Wadowicach, Jan Paweł II
zatrzymał się przy chrzcielnicy i na kolanach dziękował
Bogu za dar nowego życia
otrzymanego na chrzcie świętym. W prosty sposób pokazał nam, jak bardzo potrzebne jest, byśmy pielęgnowali
w sobie duchowość chrzcielną.
W 1988 roku pisał: „Wśród
licznych życiowych odkryć
nie może zabraknąć jednego,
które posiada podstawowe
znaczenie dla każdej ludzkiej
istoty: osobistego odkrycia
Jezusa Chrystusa. Odkrywanie Chrystusa wciąż od nowa
i coraz lepiej, jest najwspanialszą przygodą naszego życia.
Ale nie wystarczy odkryć Go
tylko raz jeden. Każde bowiem
odkrycie Go staje się zachętą
do tego, by jeszcze bardziej Go
szukać i coraz lepiej poznawać” (Orędzie na IV Światowy
Dzień Młodzieży, n. 1).
W zakończonym przed tygodniem Roku Wiary uświadamialiśmy sobie, że wiara jest
darem, ale także poważnym
zadaniem. Nie możemy poprzestać na wzruszeniach.
Nie możemy tylko wspominać przeszłości. Dlatego nie
powinniśmy uciekać przed
odpowiedzialnością za przekaz wiary tym, którzy idą
z nami i przyjdą po nas. To
jest największe wyzwanie,
przed jakim stajemy. Postarajmy się wypełnić to zadanie,
poprzez kierowanie się zasadami wiary, dawanie świadectwa w najbliższym otoczeniu
i obronę Kościoła. Wiara musi
przenikać nasze myślenie
i działanie, naszą pracę nad sobą
i apostolstwo. Do takiej odpowiedzialności przygotowywał
nas Jan Paweł II, „błogosławiony ze względu na swą
wiarę mocną i wielkoduszną,
wiarę apostolską (por. Homilia
Benedykt XVI w czasie beatydokończenie na str. 3
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Panna Niepokalanie Poczęta, której tak bardzo zaufał
błogosławiony Jan Paweł II,
dokończenie ze str. 2
oręduje za nami u swego Syna Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka, Greta Trojnar - jęz.
fikacji Jana Pawła II). Jego i wyprasza nam żywą wiarę hiszpański.
kanonizacja jest ostateczną i apostolski zapał.
Dyżury w kuchni
pieczęcią, gwarantującą autentyczność tego, czym sam żył Na owocne przeżywanie AdWtorek
Środa
Czwartek
Piątek
i co nam proponował. Od nas wentu wszystkim w ojczyźnie Poniedziałek
2 XII
3 XII
4 XII
5 XII
6 XII
zależy, czy ogłoszenie świętym i przebywającym po za jej graE. Waszczuk
tego Świadka wiary zostawi nicami z serca błogosławimy.
G. Stępień
N. Przyczyna
w nas ślad, czy zaowocuje
9
XII
10
XII
11
XII
12 XII
13 XII
Podpisali:
Kardynałowie,
w naszych sercach i postawach
Arcybiskupi i Biskupi obecni
E.
Waszczuk
żywą wiarą, głęboką nadzieją
G. Stępień
N. Przyczyna
na 363. Zebraniu Plenarnym
i gorącą miłością.
Niech Najświętsza Maryja

Świetlica „U KOLPINGA”

Konferencji Episkopatu
Polski w Warszawie

Adwent - oczekiwanie na przyjście Zbawiciela
dokończenie ze str. 1

roratnich wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych
dobrych postanowień na czas
Adwentu. Mają one wyrażać
wewnętrzne przygotowanie
do Bożego Narodzenia i chęć
przemiany życia.
Z Roratami związany jest
zwyczaj zapalania specjalnej
świecy ozdobionej mirtem,
nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako
jutrzenka zapowiada przyjście
pełnego światła - Chrystusa. Innym zwyczajem jest stawianie
w kościele świecznika z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu.
Z upływem kolejnych tygodni
podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece
i lampiony tak często używane
w liturgii adwentowej wyrażają
czuwanie.
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat

Judo
W Jedliczu 23.11.2013 r. odbył
się XII Międzynarodowy Turnieju judo z okazji Narodowego
Święta Niepodległości. Do
Krosna zjechało 175 zawodników z Rumunii, Ukrainy,
Słowacji, Czech oraz z klubów
zrzeszonych w Polskim Związku Judo. Nasi zawodnicy bardzo dobrze zaprezentowali się
w konfrontacji z zawodnikami z kraju i zagranicy. Złote
medale zdobyli: Edyta Ratusznik, Wiktoria Greśkow. Srebro
z Jedlicza przywieźli: Maciej
Wąsacz, Marlena Maksym, Hubert Kudła. Na trzecim miejscu

liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu
i czerwieni, które odpowiednio
wyrażają to co duchowe i to co
cielesne, fiolet oznacza walkę
między duchem a ciałem.

Licytacja dla chorego dziecka
Reprezentant Polski w tenisie
stołowym, a jednocześnie najlepszy zawodnik drużyny PKS
Kolping Frac Jarosław Wang
Zeng Yi podarował do licytacji
na rzecz chorego dziecka swoją
koszulkę reprezentanta Polski
z ostatnich Mistrzostw Europy w Austrii, w której zdobył
złoty medal. Kwota uzbierana
z licytacji trafi na leczenie małego Michałka Szczepaniaka
z Przeworska, u którego lekarze zdiagnozowali nowotwór
złośliwy prawego oka. Do tej
pory wylicytowano kwotę 1 600
zł. Finał licytacji odbędzie się 4

Dawniej Adwent był czasem
grudnia o godz. 19.00 podczas
szczególnej aktywności różmeczu derbowego w tenisie
nych bractw. Przy kościołach
stołowym w Hali MOSiR PKS
istniały kapele rorantystów,
Kolping Frac Jarosław - SPAR
które śpiewem i muzyką
Extramarket AZS Politechniuświetniały celebracje, przez
ka Rzeszów. Zachęcamy do
co przyciągały wiernych i upoudziału.
wszechniały zwyczaj Rorat.
W XIX w. w Warszawie istniało
również bractwo roratnie, które
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
ze sprzedaży świec uzyskiwało
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
fundusze na pomoc ludziom
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
ubogim. Obecnie corocznie
Jan Paweł II
podobną akcję sprzedaży świec
prowadzi pod hasłem katolicka
PODZIĘKOWANIE
Caritas. Od 6 lat w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom dla Parafialnego Klubu Sportowego KOLPING w Jarosławiu
uczestniczą też organizacje
charytatywne Kościołów pra- W imieniu naszego synka Michałka oraz własnym, chcielibyśmy
wosławnego i ewangelicko- podziękować wszystkim, którzy nam pomogli, pomagają, wspierają nas i dodają nam sił w codziennym zmaganiu się z ciężką
augsburskiego.
chorobą, jaką jest nowotwór złośliwy oka.
W cały nieszczęściu jakie na nas spadło, ogromną siłę daje nam
poczucie, że nie zostaliśmy sami. Państwa finansowe wparcie
znacznie ułatwia nam leczenie Michałka. Dzięki zgromadzonym
zawody zakończyli: Nikodem środkom nie musimy zastanawiać się czy stać nas na kolejną
Rusinkiewicz, Karol Białowąs, prywatną konsultację, kolejny wyjazd, czy też specjalistyczne
Nikola Kudła, Dominika Leżu- badania.
cha, Natan Draus. W zawodach Dziękujemy również za każde dobre słowo dodające otuchy, za
wzięli udział również: Karol modlitwy w intencji Michałka, dobre rady i wszelką pomoc.
Łaba, Jakub Haracz, Anna To- Przed Michałkiem jeszcze wiele ciężkich chwil, kolejne dawki
maszewska, Filip Stępień, Alan chemii, najprawdopodobniej operacja, proteza oraz specjalistyczne kontrole drugiego oczka nie tylko w Polsce ale i zagranicą.
Hagner, Julia Lewkowicz.
Bezinteresowna pomoc to najcenniejszy dar, jakim człowiek
może obdarować drugiego człowieka. Świadomość, że otaczają
nas tak wspaniali ludzie sprawia, że z ufnością patrzymy w niepewne jutro.
Jako rodzice, nigdy nie ustaniemy w walce o zdrowie i życie
naszego dziecka ale z Państwa pomocą, stała się ona nie co
łatwiejsza.
Z wyrazami wdzięczności
Katarzyna i Grzegorz Szczepaniak
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Zbiórka na tacę
Niedziela 1 XII 13 GRUPA II
Niedziela 8 XI 13 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Krąg I św. Wojciecha
+ Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
PONIEDZIAŁEK – Krąg II - św. Marka
+ Krąg IV św. Franciszka i Hiacynty
+ Chór parafialny
WTOREK – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII Jana
Vianney’a
ŚRODA – KSM
CZWARTEK – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota niepełnosprawnych „Samarytanin”
PIĄTEK – Akcja Katolicka, Rada
parafialna
SOBOTA – Koło Misyjne
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
23.11.2013 r. Munina ul. Południowa
m. 124-160. Sprzątali i ofiara: Sulima,
Chmielowicz, Brzuzan, Wierczak,
Usiądek, Duda, Haloszka. Ofiara:
L. Rzeszut (ul. Włókiennicza). Razem
– 65 zł na środki czystości i kwiaty.
25.11.2013 r. os. Kombatantów
bl. 1 m. 1-9. Sprzątali i ofiara: Gąska,
Janczyszyn, Mazur, Marczyk, Spiradek. Razem – 80 zł na środki czystości
i kwiaty.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na Różaniec i Koronkę, która będzie połączona ze zmianą tajemnic
różańcowych.
2. Dziś początek Adwentu. Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem: „Wierzę
w Syna Bożego”.
3. Od jutra codziennie (oprócz
niedzieli) zapraszamy na Msze św.
Roratnie ze świecami o godz. 6.30.
W czasie adwentu nie ma Mszy
św. o godz. 7.00. Nowością w tym
roku będą dwie inicjatywy. Jedna
to taka, że w Adwencie codziennie
o 6.00 rano będą śpiewane godzinki. A druga inicjatywa to
zaproszenie w dniach 29 listopada
do 7 grudnia na uroczystą śpiewaną nowennę przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia codziennie o godz. 17.15. Na Mszach św.
Roratnich dla dzieci przewidziane
są niespodzianki.
4. W tym tygodniu pierwszy piątek
miesiąca. W pierwszy czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za księży Rodaków. W piątek rano odwiedziny
u chorych, po południu spowiedź
św. od godz. 16.30. W sobotę na
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nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.
5. W piątek 6 grudnia obchodzimy wspomnienie dobrotliwego
bpa św. Mikołaja. W tym dniu
o godz. 16.00 w KCK św. Mikołaj
będzie rozdawał paczki dla dzieci.
Rodzice mogą kontaktować się ze
św. Mikołajem przez kancelarię
parafialną.
6. Za tydzień w drugą niedzielę
miesiąca jest u nas w kościele
specjalna składka na utrzymanie
naszej świątyni.
7. Dyżur do sprzątania kościoła
2 XII 13 (poniedziałek wieczorem)
os. Kombatantów bl. 2 m. 1-15
oraz 7 XII 13 (sobota rano) os.
Kombatantów bl. 2 m. 16-25.
8. Opłatki bożonarodzeniowe
będą rozprowadzane na początku
grudnia przez osoby dotychczas
zbierające składki na inwestycje
lub kogoś innego z danego bloku
– cały dochód przeznaczony jest
na ogrzewanie kościoła. Dlatego
starajmy się chętnie przyłączyć
do tej akcji.
9. W kiosku są do nabycia wigilijne
świece Caritas.

8:00

+ Ryszard Rakoczy w 10 roczn.
śmierci.

9:15

++ Katarzyna Gliniany w 6 roczn.
śmierci, Zygmunt, Mieczysław.

11:00

++ Ryszard, Józef.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Teresa Barszcz w 7 roczn.
śmierci.

18:00

Dziękczynna za już otrzymaną
łaskę zdrowia z prośbą o dalszą
łaskę dla Jolanty i jej Rodziny.

6:30

+ Zofia Florek - int. od Róży św.
Kingi.

18:00

1) ++ Krzysztof Adamek i zmarłych
z Rodziny.
2) + Emilia Chmielowicz w 22
roczn. śmierci.

6:30

+ Józef Macierzanka.

18:00

1) + Daniel Marciak w 1 roczn.
śmierci.
2) ++ Wioletta i Władysław Stępień.

Poniedziałek 2 XII

Wtorek 3 XII

Środa 4 XII
6:30

18:00

1) Z okazji imienin Barbary o Boże
błogosł. i opiekę MB.
2) + Aniela Wnuk w 1 roczn.
śmierci - int. od sąsiadów
os. 1000-lecia bl. nr 5.

6:30

O Boże błogosł. Krystyny i opiekę
MB w roczn. urodzin.

18:00

1) O błogosł. Boże i potrzebne
łaski dla kapłanów naszej parafii
- int. od Bractwa Najświętszego
Sakramentu.
2) + Janina Papak w 2 roczn.
śmierci.

6:30

+ Jan Łucko w 4 roczn. śmierci.

18:00

1) Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosł. i opiekę MB dla członków
i ich Rodzin z Róży św. Piotra.
2) Dziękczynna za szczęśliwe
rozwiązanie z prośbą o zdrowie
dla Amelii i jej dziecka oraz całej
Rodziny.

6:30

1) + Stanisław Kornaga w 12
roczn. śmierci.
2) + Stefan Czereba w 13 roczn.
śmierci.

18:00

1) Za misje i misjonarzy oraz Księdza Opiekuna Koła Misyjnego.
2) ++ W 1 roczn. śmierci Adam
Mocarski oraz zmarli Barbara
Mocarska, Jan i Bronisława Jasielscy.

8:00

+ Stefania Chanas - int. os. Kombatantów bl. nr 4.

9:30

Z Róży św. Zofii w intencji kapłanów Rodaków.

11:00

O umocnienie więzi małżeńskich i potrzebne łaski dla rodzin
z naszej parafii od małżeństw
z Kręgów Domowego Kościoła
Ruchu Światło-Życie.

12:15

Z okazji 18 urodzin Dawida z prośbą o Boże błogosł., opiekę MB
w dorosłym życiu - int. od babci.

16:00

++ Ryszard Foryś, Aniela, Władysław Nowak.

18:00

Za parafian.

Czwartek 5 XII

Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:

01.12.01 – Robert i Elżbieta Cz.

w rocznicę śmierci:

04.12.82 – Józef Plęs
01.12.82 – Ludwik Brzeziński
07.12.92 – Stanisława Pracz
02.12.95 – Maria Plęs
01.12.98 – Emil Ostafijczuk
03.12.98 – Maria Dworak
03.12.00 – Helena Sidorska
07.12.00 – Stefan Czereba
07.12.01 – Julian Sibiga
04.12.03 – Ryszard Rakoczy
06.12.03 – Janina Fussek
07.12.03 – Jan Opoka
05.12.07 – Zygmunt Frendo
06.12.09 – Jan Łucko
05.12.11 – Janina Papak
04.12.12 – Aniela Wnuk

Piątek 6 XII

Sobota 7 XII

Zapowiedzi przedślubne
Tomasz Piotr SOLSKI
s. Jacka i Kazimiery
zam. Pawłosiów
Monika Joanna BRODOWICZ
c. Eugeniusza i Danuty
zam. Pawłosiów
Dziękujemy za ofiary na pomnik
bł. JPII i ławki:
H. i M. Pituch (pomnik + ławki);
A. Chruszczyk (pomnik). Razem
150 zł.
W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Józef NYCZAJ
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