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(697) 6 grudnia 2015

8 grudnia

II NIEDZIELA ADWENTU

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Kościół katolicki 8 grudnia
obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia
Maryi jest zasługą specjalnej
Bożej łaski. Tajemnica ta
pokazuje szczególną rolę
Maryi a także, że każdy
z nas cieszy się Bożą pomocą
w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia.

jednie rozumem oświeconym
wiarą. Kościół uroczyście
ogłosił ją jako dogmat wiary
w środku epoki racjonalizmu
i scjentyzmu w połowie XIX

Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraża prawdę
o tym, że rodzice Maryi Joachim i Anna - poczęli
swoją córkę, która została
przez Boga zachowana od
zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane
przez grzech pierworodny
dotyczy tylko Maryi, która
w wyjątkowy sposób została
zachowana od grzechu ze
względu na to, że stała się
Matką Syna Bożego.

w. Dokonał tego papież Pius
IX w 1854 r. Dogmat ukazuje niezwykłość i wolność
Bożego działania. Chociaż
zbawienie ludzkości dokoPrawdę o niepokalanym po- nało się przez śmierć i zmarczęciu Maryi można przyjąć twychwstanie Chrystusa, na

mocy przewidzianych zasług Zbawiciela Maryja już
uprzednio została odkupiona
i tym samym zachowana
od grzechu pierworodnego.
W ten sposób Bóg przygotował ją do niezwykłego zadania w historii zbawienia.
Według wiary katolickiej
każdy człowiek przychodzący na świat jest naznaczony
grzechem pierworodnym.
Grzech ten jest „przenoszony” wraz z przekazywaniem
natury ludzkiej, która u Prarodziców, ze względu na ich
nieufność i nieposłuszeństwo
Bogu - o czym mówią pierwsze rozdziały Biblii - została pozbawiona pierwotnej
świętości i sprawiedliwości.
Grzech pierworodny - jak
wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 404)
- nie jest popełniany lecz
zaciągany, nie jest aktem ale
stanem, w jakim poczyna się
człowiek. Z grzechu pierworodnego uwalnia człowieka
dopiero chrzest święty.

Dzień Modlitw w intencjach Kościoła na Wschodzie
Obchodzony jest on w drugą
niedzielą Adwentu. W tym
dniu w polskich parafiach
odbywa się zbiórka pieniędzy do puszek na pomoc
osobom w potrzebie mieszkającym na Wschodzie.

Błogosławieni miłosierni....
to hasło XVI Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej
Kościołowi na Wschodzie.

Hasło tegorocznego Dnia
Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na
Wschodzie nawiązuje do
hasła Światowych Dni Młodzieży, które będą miały
miejsce w 2016 roku w Kra-

kowie oraz do ogłoszonego
przez papieża Franciszka
Roku Miłosierdzia.
Ze względu na nadchodzące
Światowe Dni Młodzieży,
Zespół Pomocy Kościołowi
na Wschodzie zwraca w tym
roku szczególną uwagę na
pomoc młodym chrześcijanom zza wschodniej granicy.
- Będziemy się starali pomagać wszystkim tym organizadokończenie na str. 2

I CZYTANIE: Ba 5,1-9

W drodze do nowego Jeruzalem

REFREN PSALMU: Pan Bóg
uczynił wielkie rzeczy dla nas.
II CZYTANIE: Flp 1,4-6.8-11

Bądźcie czyści i bez zarzutu na
dzień Chrystusa

EWANGELIA: Łk 3,1-6

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę
Panu

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara...
...za najwyższych kapłanów
Annasza i Kajfasza skierowane
zostało słowo Boże do Jana,
syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę
nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie
grzechów, jak jest napisane
w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na
pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego;...
...I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
Kalendarz wydarzeń

Dziś o godz. 17.00

w naszym kościele
wykład
„Jak powstało Pismo Św.”
ks. dr K. Dżugan
Superliga Tenisa Stołowego

Mecz
11 XII g. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław
- LKS ODRA METRACO
SA Miękinia
Hala MOSiR

12 XII g. 10.00
Festiwal Kolęd w Będzinie

- Eliminacje w KCK
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Dzień Modlitw w inten- zachęcając do wsparcia
cjach Kościoła na Wscho- 6 grudnia potrzebujących na
dzie
Wschodzie.
dokończenie ze str. 1

cjom, które na Wschodzie
zapewniają chrześcijańską
formację, organizując wyjazdy i spotkania – mówi
ks. Leszek Kryża TChr. Jak
zaznacza, część pieniędzy z
tegorocznej zbiórki w parafiach zostanie przeznaczona
na pomoc młodzieży ze
Wschodu, która chciałaby
przyjechać do Polski na
Światowe Dni Młodzieży.
- Potrzeb jest cięgle dużo
- można przeczytać w specjalnym apelu z okazji
Dnia Modlitwy i Pomocy
Materialnej Kościołowi na
Wschodzie. - Nie zapominajmy, ktoś na tę pomoc
czeka. I ufa – podkreślają
przewodniczący Zespołu
bp Antoni Pacyfik Dydycz
oraz ks. Leszek Kryża TChr,

Podczas ubiegłorocznej
zbiórki zebrano ponad
2 500 000 zł. Z tych pieniędzy zrealizowano 350
projektów. Zespół w 2015
roku wspierał finansowo
duszpasterzy, braci i siostry
zakonne. Otrzymane przez
nich wsparcie wykorzystane zostało na działalność
charytatywną, jak domy
samotnej matki, posługę
w szpitalach, stołówki
dla ubogich, sierocińce,
wsparcie osób starszych
i potrzebujących, pomoc
uchodźcom z Donbasu oraz
na akcje formacyjne, jak
rekolekcje i spotkania młodzieżowe czy pielgrzymki.
Fundusze były też potrzebne
na cele remontowo-budowlane i wyposażenie obiektów sakralnych.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Obchody ,,Nadzwyczajnego Jubileusz Miłosierdzia”
papież Franciszek zainauguruje, otwarciem ,,Drzwi
Miłosierdzia” w Bazylice
św. Piotra, w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia
(8 grudnia 2015 roku)
i zakończy się ich zamknięciem, 20 listopada 2016
roku wraz z uroczystością
Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata.
Na początku tego roku,
Ojciec Święty powiedział:
„To jest czas miłosierdzia.
Ważnym jest, aby wierni
świeccy żyli nim i zanieśli
je do różnych środowisk św. Jana na Lateranie, św.
społecznych”.
Pawła za Murami i Matki
Bożej Większej. Ryt otwiePapież Franciszek ogłosił rający ilustruje w sposób
Jubileusz, podczas homi- symboliczny ideę otwarcia
lii wygłoszonej z okazji dla wszystkich wierzących
nabożeństwa pokutnego tego szczególnego przejścia
otwierającego inicjatywę w stronę zbawienia. Drzwi
„24 godziny dla Pana”. Pa- Święte w innych Bazylikach
pież Franciszek powierzył zostaną otwarte po uroczyprzeprowadzenie Jubileuszu stości rozpoczęcia Roku
Miłosierdzia Papieskiej Ra- Jubileuszowego w Bazylice
dzie ds. Krzewienia Nowej św. Piotra.
Ewangelizacji, która zachęca do otwarcia kościołów na Kościół Katolicki rozpoczął
całym świecie i celebrowa- tradycję Roku Świętego
nia Sakramentu Pojednania. wraz z pontyfikatem BoniW tym roku, w ramach facego VIII w 1300 roku.
niniejszej inicjatywy, roz- Papież ten zaproponował
ważane są słowa z Listu celebrację Roku Jubileuszośw. Pawła do Efezjan: „Bóg wego co 100 lat. Od 1475
bogaty w miłosierdzie” (Ef roku, aby umożliwić każ2,4).
demu pokoleniu przeżycie
Jubileuszu, czas ten został
Poprzez ogłoszenie „Nad- skrócony do 25 lat. Jubilezwyczajnego Jubileuszu usz nadzwyczajny zostaje
Miłosierdzia” papież Fran- natomiast ogłoszony ze
ciszek kładzie w centrum szczególnej i ważnej okauwagi, Boga miłosiernego, zji. Do dnia dzisiejszego
który wzywa wszystkich, w Kościele zostało ogłoszoaby powrócili do Niego. nych 26 zwyczajnych Lat
Spotkanie z żywym Bogiem Jubileuszowych. Ostatnim
ożywia cnotę miłosierdzia. był Jubileusz 2000 roku.
Ryt inicjujący Jubileusz to Natomiast ostatnie nadotwarcie Drzwi Świętych. zwyczajne Lata Święte to:
Mowa o tych drzwiach, rok 1933, ogłoszony przez
które są otwierane tylko na Piusa XI z okazji 1900-nej
czas Roku Świętego, a które rocznicy Odkupienia, i rok
normalnie są zamurowane. 1983, ogłoszony przez św.
Drzwi Święte są w 4 rzym- Jana Pawła II w 1950 lat od
skich Bazylikach: św. Piotra, Odkupienia.
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Tenis stołowy
Superliga

Świetlica „U KOLPINGA”

Wicemistrz Polski poległ w Jarosławiu

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk.
Pedagog. Anna Sobczak.
PKS Kolping Frac Jarosław
- KS DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki 3 : 0 Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
Punkty: Robert Floras - 1, Bartosz Such - 1, Wang Zeng Yi - 1.
g. 15.30-17.00.
Zapraszamy na mecz 11.12.2015 godz. 18.00 w Hali MOSiR
PKS Kolping Frac Jarosław - LKS ODRA METRACO SA Miękinia

Aktywnie i twórczo w Kolpingowskim Klubie Seniora
Kolpingowski Klub Seniora
zintegrował ludzi starszych,
których łączą wspólne zainteresowania. Program działania „U Kolpinga seniorzy
razem, aktywnie i twórczo”
zmotywował osoby starsze do podjęcia aktywności fizycznej, artystycznej
i intelektualnej. Prowadzono zajęcia dla seniora: w
kawiarence, w której można
posiedzieć przy kawie, czy
herbacie, poczytać książkę,
prasę, posłuchać muzyki,
a przede wszystkim porozmawiać z drugim człowiekiem oraz w grupach
zainteresowań, w których
można rozwijać swoje pasje, czy zainteresowania
i dzielić się doświadczeniem
z innymi. Zorganizowano
dla seniorów 3-dniową imprezę integracyjną „Senioriada w Heluszu” pod koniec sierpnia, Dzień Seniora

w październiku, spotkania
w sprawie chorób cywilizacyjnych, niesienia pomocy
potrzebującym, radca prawny udzielał porad prawnych.
Seniorzy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym
i kulturalnym środowiska
poprzez udział w pieszej
wyprawie do Jodłówki,
imprezie „Andrzejkowej”
oraz przygotowaniach organizacyjnych do Orszaku
Trzech Króli. Szyli stroje
na Orszak, wykonywali rekwizyty teatralne, śpiewali
(powstał chór), prowadzili
zajęcia rekreacyjno-sportowe, brali udział w różnych
warsztatach edukacyjnych,
spotkaniach ze specjalistami
różnych dziedzin, organizowali imprezy kulturalne.
Zrealizowane działania były
także dofinansowane przez
Wojewodę Podkarpackiego.

Co słychać u dzieci w świetlicy
„U Kolpinga”

Powoli kończy się rok kalendarzowy, który skłania
do podsumowań niektórych
działań prowadzonych na
rzecz dzieci i młodzieży
w naszej świetlicy. Kończą
się zajęcia profilaktycznoedukacyjne w świetlicy
środowiskowej w ramach
projektu „U Kolpinga równe szanse dla wszystkich”
,dofinansowanego przez
Wojewodę Podkarpackiego.
Działania przyczyniły się do
zapewnienia dzieciom fachowej opieki, rozwoju zainteresowań poprzez udział
w zajęciach jednej z 10 sekcji zainteresowań, integracji

w grupie poprzez gry, zabawy zespołowe, zajęcia
integracyjne, wycieczki,
pogadanki. Spotkanie „Andrzejkowe” w KCK było
okazją do zaprezentowania
przez dzieci dorobku tanecznego, teatralnego, plastycznego oraz muzycznego.
Dzieci i młodzież przygotowują jasełka bożonarodzieniowe, będą uczestniczyć
w Orszaku Trzech Króli,
działają wszystkie sekcje
zainteresowań. Wszystkie
dzieci i młodzież zapraszamy do wspólnej pracy
i zabawy, a rodziców do
współpracy.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 6 XII 15 GRUPA I
Niedziela 13 XII 15 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Akcja Katolicka,
Rada parafialna
PONIEDZIAŁEK – Koło Misyjne
WTOREK – Róża VIII św. Zofii p.Drewniak,RóżaBogaOjcaIIp. Chomik
ŚRODA – Róża męska I św. Józefa - p. Zięba + Róża V męska
św. Piotra - p. Przepłata
CZWARTEK – Róża męska II
św. Antoniego - p. Płoskoń
+ Róża IV św. Benedykta p. Chomik + Róża Boga
Ojca I - p. Brodowicz
PIĄTEK – Bractwo Najświętszego Sakramentu, Róże
młodzieżowe i dziecięce
SOBOTA – Wspólnota Biblioteki
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

28.11.2015 r. os. Kombatantów
bl. 7 m. 1-15. Sprzątali i ofiara:
Radwańska, Gwóźdź. Razem – 10
zł na środki czystości i kwiaty.
30.11.2015 r. os. Kombatantów
bl. 7 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Uszkowska, Gumińska, Łańko.
Razem – 50 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę śmierci:

07.12.92 – Stanisława Pracz
08.12.93 – Genowefa Helon
12.12.93 – Jan Ungeheuer
09.12.96 – Marianna Puka
08.12.97 – Maria Korecka
07.12.00 – Stefan Czereba
10.12.00 – Edward Fecko
07.12.01 – Julian Sibiga
08.12.01 – Stanisław Kornaga
06.12.03 – Janina Fussek
07.12.03 – Jan Opoka
08.12.04 – Wanda Korecka
10.12.06 – Teresa Barszcz
06.12.09 – Jan Łucko
12.12.09 – Jan Kwoka
11.12.14 – Ryszard Mierzwa
W minionym czasie ...

Odszedł do Pana:

Zbigniew WOJDYŁO
Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-9.00 oraz
17.00-17.30.
Nieczynna w Święta i Pierwsze
Piątki Miesiąca.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 będzie
wykład biblijny z cyklu
„Jak powstało Pismo św.”,
a następnie zmiana tajemnic różańcowych. Bardzo
zachęcamy do wysłuchania wykładu o Piśmie św.
wszystkich wiernych.
2. Natomiast dzisiejsza taca
mszalna przeznaczona jest
dzień solidarności z Kościołami na Wschodzie, zbiórka
do puszek przed kościołem
przeznaczona jest na pomoc
tym Kościołom.
3. Dziś taca na Seminarium
Duchowne w Przemyślu. Za
tydzień w drugą niedzielę
miesiąca będzie specjalna składka na inwestycje
parafialne i na utrzymanie
kościoła.
4. Dziś obchodzimy wspomnienie dobrotliwego bpa
św. Mikołaja. O godz. 16.00
w KCK św. Mikołaj będzie
rozdawał paczki dla dzieci.
5. We wtorek Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia
NMP. Msze św. w naszym
kościele są o godz. 6.30
i 18.00. Na Mszy św.
o godz. 18.00 będzie rozdanie medalików dzieciom,
które w maju przystąpią do
I Komunii św.
6. Zmiana tajemnic Róż
Boga Ojca odbędzie się we
wtorek 8 grudnia po Mszy
św. wieczornej.
7. W czasie adwentu nie
ma Mszy św. o godz. 7.00.
Zapraszamy codziennie
na godz. 6.00 na śpiewane
Godzinki do Matki Bożej
i na Msze św. Roratnie ze
świecami (oprócz niedzieli)
na godz. 6.30.
8. Co roku przed Świętami
Bożego Narodzenia Akcja Katolicka składa dary
w postaci produktów spożywczych z przeznaczeniem dla biednych rodzin.
Proponujemy, aby do akcji
dzielenia się darami włączyły się pozostałe wspólnoty

Niedziela 6 XII

i wszyscy ludzie dobrej woli
z całej parafii. Dary spożywcze, które łatwo się nie psują
można składać w kancelarii
parafialnej od jutra w godz.
od 8.00 do 16.00.
9. Dyżur do sprzątania kościoła 7 XII 15 (poniedziałek wieczorem) os. Kombatantów bl. 7a m. 11-20
oraz 12 XII 15 (sobota rano)
Os. Kombatantów bl. 8 m.
1-15.
10. W kiosku są do nabycia
wigilijne świece Caritas.
11. Sympatyków sportu
zachęcamy do kibicowania
naszej drużynie z Superligi
tenisa stołowego w najbliższy piątek o godz. 18.00
w hali MOSiR.
12. Podobnie jak w roku
ubiegłym – 6 stycznia całe
miasto Jarosław będzie
przeżywało piękną imprezę
plenerową pod hasłem: Orszak Trzech Króli.
We wszystkich parafiach
trwają intensywne przygotowania organizacyjne. Na
obecnym etapie prosimy
uczniów, rodziców i nauczycieli, aby do 8 grudnia
zrobili listy tych uczniów,
którzy zechcą włączyć się
w organizację Orszaku.
Orszak Trzech Króli stał się
już bardzo ważnym znakiem
odradzającej się pięknej
polskiej tradycji. Zachęcamy więc, aby to była nasza
wspólna sprawa jako wyraz
szczególnej troski o Kościół
i naszą Ojczyznę.
13. Opłatki świąteczne zostały dotychczas dostarczone dla 1/3 mieszkańców
Parafii. W związku z tym
w najbliższych dniach młodzież KSM będzie roznosić
opłatki po domach i ulicach
legitymując się identyfikatorem z pieczątką parafialną. Wszystkie ewentualne
ofiary będą rejestrowane
i przeznaczone na ogrzewanie kościoła.

8:00

+ Ryszard Rakoczy w 12 roczn.
śmierci.

9:30

+ Grzegorz Drozd.

11:00

++ Aleksander, Maria Szpilka.

12:15

Za parafian.

16:00

+ Lucjan Zarzeczny.

18:00

+ Bolesław Piątek (6).

6:30

1) + Stanisław Kornaga w 14
roczn. śmierci.
2) O zdrowie i opiekę MB dla
Agniesi.

18:00

1) Za misje, misjonarzy i opiekuna Koła Misyjnego.
2) + Bolesław Piątek (7).

6:30

1) ++ Za Rodziców: Marię
i Antoniego, oraz Marię i Władysława.
2) O Boże błogosł. i potrzebne
łaski dla członków Rodziny.

18:00

1) + Henryk w 11 roczn. śmierci.
2) + Bolesław Piątek (8).

6:30

1) O Boże błogosł. w nowej
działalności dla Marysi.
2) ++ Rodzice: Aniela, Jerzy,
Karolina, Czesław, Maria.

18:00

1) ++ Krzysztof Adamek i zmarli
z Rodziny.
2) + Bolesław Piątek (9).

6:30

1) ++ Rodzice: Antoni, Julian
i Władysław.
2) + Władysław w 10 roczn.
śmierci.

18:00

1) ++ Genowefa w 47 roczn.
śmierci oraz zmarli z Rodziny.
2) + Bolesław Piątek (10).

6:30

1) + Bolesław Piątek (11).
2) ++ Jan Pieńkowski i zmarli
z Rodziny: Biały, Pichitko, Sudoł
i Dąbrowski.

18:00

1) O zdrowie i Boże błogosł. dla
Krystyny w 60 roczn. urodzin.
2) + Ryszard Mierzwa w 1 roczn.
śmierci - int. żony i dzieci.

6:30

1) ++ Tadeusz w 9 roczn. śmierci, Jan, Maria.
2) ++ Katarzyna, Michał, Roman.

18:00

1) ++ Stefan Czereba w 15
roczn. śmierci, Franciszka, Daniel.
2) + Bolesław Piątek (12).

8:00

+ Bolesław Piątek (13).

9:30

++ Karolina Kasza, Józefa Sęk
w 1 roczn. śmierci - int. siostry
Lucyny z Rodziną.

11:00

++ Za zmarłych Rodziców
z Rodzin Pajdów i Matyjów i za
dusze ich Rodziców.

12:15

Za parafian.

16:00

++ Józefa Złomko i bliskich
zmarłych z Rodziny.

18:00

+ Zygmunt Pabis.

Poniedziałek 7 XII

Wtorek 8 XII

Środa 9 XII

Czwartek 10 XII

Piątek 11 XII

Sobota 12 XII

Niedziela 13 XII
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