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ADWENT

„Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” - to nowe hasło roku duszpasterskiego.
Jak je rozumieć?
Kościół katolicki w Polsce
zdecydował, że przez najbliższe lata kroczyć będzie
duszpasterską drogą odnowy
przymierza chrzcielnego.
Taka decyzja Konferencji
Episkopatu Polski (KEP)

związana jest z przypadającą
w 2016 roku 1050. rocznicą chrztu Polski. Komisja
Duszpasterstwa KEP, we
współpracy ze Stowarzyszeniem Pastoralistów Polskich, wypracowała wizję
czteroletniego programu
pracy duszpasterskiej, która
streszcza się w haśle: „Przez
Chrystusa, z Chrystusem,
w Chrystusie. Przez wiarę

i chrzest do świadectwa”.
Logika Programu duszpasterskiego na lata 2013–
2017 prowadzi od wiary,
przez nawrócenie i chrzest
do misji. W pierwszym roku
(2013/2014) mieliśmy hasło: „Wierzę w Syna Bożego”, na drugi (2014/2015)
wybrano: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”, na
trzeci (2015/2016): „Nowe
życie w Chrystusie” i na
czwarty (2016/2017): „Idźcie i głoście”. Każdy rok
pracy złączony jest ze znakiem z liturgii chrztu. Są
nimi: świeca, krzyż, woda
i biała szata oraz olej. Znaki
te mogą pomóc ochrzczonym
w odnowieniu łaski tego
sakramentu i w odkrywaniu godności i misji, jaką
dokończenie na str. 2

I NIEDZIELA ADWENTU

I CZYTANIE: Iz 63,16b-17. 19b;
64, 3-7
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

REFREN PSALMU: Odnów nas,
Boże, i daj nam zbawienie.
II CZYTANIE: 1 Kor 1,3-9

Oczekujemy objawienia się Jezusa
Chrystusa

EWANGELIA: Mk 13,33-37

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan
domu przyjdzie

Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się
podobnie jak z człowiekiem,
który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim
sługom staranie o wszystko,
każdemu wyznaczył zajęcie,
a odźwiernemu przykazał, żeby
czuwał. Czuwajcie więc, bo
nie wiecie, kiedy pan domu
przyjdzie: z wieczora czy
o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał
was śpiących. Lecz co wam
mówię, mówię wszystkim:
Czuwajcie”.
Kalendarz wydarzeń
Superliga Tenisa Stołowego

Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego
Drodzy Siostry i Bracia,
Z woli papieża Franciszka od
pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego
roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia
Konsekrowanego. Będzie
on przeżywany pod hasłem:
„Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane
w Kościele dzisiaj”.
Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powie-

dział: „życie konsekrowane
jest złożone, jest pełne łaski
ale i grzeszności. W tym roku
pragniemy uznać i wyznać
nasze słabości, pragniemy
też z mocą pokazać światu ile
wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez
to nie mniej owocnej, która
sprawia, że konsekrowani są
“żywymi ikonami Boga” po
trzykroć Świętego.

W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr
zakonnych, braci i ojców,
osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie
uświadomić że jest ich ponad
dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te
osoby oddają całych siebie
na służbę Bogu i ludziom podokończenie na str. 2

Mecz
4. XII. g. 18.00

PKS Kolping Frac Jarosław
- MORLINY Ostróda
Hala MOSiR

6. XII. g. 16.00
Św. Mikołaj dla wszystkich
grzecznych dzieci
z rodzicami

13. XII. g. 10.00
Festiwal Kolęd w Będzinie

- Eliminacje w KCK
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„Nawracajcie się i wierzcie w 2016 roku w Krakowie,
by zainteresowali się krzyw Ewangelię”
żami w swojej okolicy, by
dokończenie ze str. 1
poznali ich historię, udootrzymali. Mamy za sobą kumentowali je na fotograpierwszy rok, poświęcony fiach i poznali genezę ich
głoszeniu kerygmatu, by powstania. Takie działania
wzmocnić i odnowić wiarę nawiązują do krzyża Świaw Jezusa Chrystusa.
towych Dni Młodzieży, który nawiedza nasze diecezje.
Jaki znak towarzyszy temu Zachęcamy też rodziców, by
hasłu?
błogosławili swoje dzieci,
by gest błogosławieństwa
Znakiem z liturgii chrztu jest stał się czymś naturalnym
w roku nawrócenia krzyż. w domach ludzi wierzących.
Kapłan, który nas ochrzcił, Człowiek, który z wiarą błouczynił na początku znak gosławi staje się narzędziem
krzyża na naszym czole. Po- w ręku Boga wypraszająwtórzyli ten gest nasi rodzi- cym miłość Pana Boga.
ce i chrzestni. Przez chrzest
weszliśmy w owoc drzewa
krzyża, w odkupienie, zanurzyliśmy się w zbawczej
śmierci Chrystusa. Program
proponuje, by w parafiach
zatroszczyć się o krzyże,
zwłaszcza w miejscach publicznych, by były zadbane Okres Adwentu ma podwójny charakter,
czasem w którym czcimy pierwsze
i uszanowane. Sugerujemy jest
przyjście Syna Bożego na świat (Boże
ludziom młodym, przed Narodzenie), ale też czasem oczekizbliżającymi się Świato- wania na powtórne przyjście Chrystusa
wymi Dniami Młodzieży przy końcu dziejów.

Wigilijne świece Caritas są do nabycia w naszym kiosku parafialnym.

Komunikat na rozpoczęcie konsekrowane. Byśmy takRoku Życia Konsekrowa- że lepiej poznali życie i specyfikę powołania tych ludzi,
nego
którzy zrezygnowali z kadokończenie ze str. 1
riery, z założenia rodziny,
przez naśladowanie Jezusa dla większego dobra, jakim
na drodze rad ewangelicz- jest Bóg. Zachęcamy Was
nych. Bez ich świadectwa wszystkich, Bracia i Siostry,
i poświęcenia trudno sobie do większego zainteresowawyobrazić życie Kościoła. nia się życiem osób konseMówił o tym 2 lutego 2013 krowanych. Często blisko
roku papież Franciszek: waszych domów jest jakiś
Pomyślmy jednak, co by klasztor, czy dom zakonny.
było, gdyby zabrakło sióstr Zainteresujcie się codzienzakonnych w szpitalach, nością osób, które w nich
na misjach, w szkołach. żyją, nawiążcie z nimi osoWyobraźcie sobie Kościół bisty kontakt, spróbujcie
bez sióstr zakonnych! Nie zrozumieć, dlaczego wymożna sobie tego wyobra- brali taką drogę. Pomoże
zić. One są tym darem, tym to w głębszym zrozumieniu
zaczynem, który prowadzi własnego powołania oraz
odpowiedzialności za dar
naprzód Lud Boży.
życia, który otrzymaliśmy
W Polsce mamy ok. 35 tys. wszyscy od Boga.
osób konsekrowanych, a to
oznacza, że co tysięczny W ciągu najbliższego roku
Polak i Polka jest osobą będzie też wiele wydarzeń,
konsekrowaną. Żyją obok organizowanych po to, bynas i między nami. Od se- śmy uświadomili sobie letek lat modlitwą, pracą piej rolę osób konsekrowai świadectwem ubogacają nych w Kościele. Będziemy
życie Kościoła i społeczeń- mogli poznać bogactwo ich
stwu. Tak bardzo wrośli charyzmatów, niezwykłe
w naszą codzienność, iż życie świętych, różnorodwspółcześnie prawie ich ność dzieł, które prowadzą.
nie zauważamy. Niewiele Niech to wszystko prowateż o nich słychać w me- dzi nas do dziękczynienia
diach, a przecież prowadzo- Bogu, który nieustannie
ne przez nich szpitale, domy wzywa kobiety i mężczyzn,
opieki społecznej, szkoły by świadectwem życia koni przedszkola, różnorakie sekrowanego potwierdzali
dzieła charytatywne, służą głęboką myśl świętej karnam i naszym rodzinom. melitanki Teresy z Avila,
Przecież tak wielu z nas iż „temu, kto posiadł Boga,
korzysta z posługi sakra- niczego nie braknie. Bóg
mentalnej osób konsekro- sam wystarczy.”
wanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, Niech Rok Życia Konseczyta wydawane przez nich krowanego, który rozpoczksiążki, słucha i ogląda za- niemy w pierwszą niedzielę
konne media. Nikt z nas nie adwentu, będzie również
może też powiedzieć, iż nie okazją do modlitwy za tych
jest dłużnikiem sióstr klau- którzy realizują swe powozurowych, które modlą się łanie w zakonach w Instytunieustannie i ofiarują swoje tach Świeckich, czy w Indyżycie za nasze zbawienie. widualnych Formach Życia
Konsekrowanego. Niech
Papież Franciszek dał nam będzie czasem modlitwy
wszystkim bardzo dobrą o nowe, święte powołania
sposobność, byśmy na nowo do służby Bogu i ludziom
odkryli wartość całkowitego we wspólnocie Kościoła.
Bp Kazimierz Gurda
poświęcenia się Bogu, którego świadkami są osoby

Chrystus Królem

Niepokalana a Ruch Światło-Życie Świetlica „U KOLPINGA”

Niepokalana, Matka Kościoła jest szczególną patronką Ruchu Światło-Życie, której świadomego aktu
oddania w dniu 11 czerwca
1973 r. dokonał kardynał
Karol Wojtyła. Ks. Franciszek Blachnicki - założyciel
Ruchu uważał, że w ten
sposób akt ten będzie ciągle
personalnie żywy jako akt
konstytutywny, sprawiający,
iż Ruch będzie istniał jako
dzieło i narzędzie Niepokalanej. Uważał, że „Ruch
powinien stawać się coraz
pełniej Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła, oraz Jej
narzędziem dla dokonania
tego, czego Ona pragnie
przez niego dokonać. W ten
sposób także istniejąca od
początku, w założeniach,
maryjność Ruchu powinna
coraz bardziej zakorzeniać
się w świadomości jego
diakonii i członków”.

Od 29 listopada do 7 grudnia w naszym Kościele
o godz. 17:15 jest śpiewana
Nowenna przygotowująca nas do Uroczystości
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
Zachęcamy do włączenia
się we wspólną modlitwę!
Przygotujmy się dobrze
do tej wielkiej i ważnej
Uroczystości.

Nowenna

codziennie o godz. 17.15
od 29.11. - 7.12.

Tenis stołowy
Superliga

Morliny Ostróda - PKS Kolping Frac Jarosław 1 : 3
Punkty: Wang Zeng Yi - 2, Evgueni Chtchetinine - 1.

4 grudnia godz. 18.00
PKS Kolping Frac Jarosław
MORLINY Ostróda

Korepetycje: Maria Konopelska - matematyka - środa
g. 16.00 - 17.30; Marta Gut - jęz. polski i angielski - środa
g. 16.30 - 17.30, czwartek g. 15.30 - 17.30.
Radca prawny: Maria Drabik - drugi i czwarty poniedziałek miesiąca g. 16.00 - KCK.

Wieczór Andrzejkowy u Seniorów

Seniorzy skupieni w naszym Kolpingowskim Klubie Seniora spotkali się na
wieczorze andrzejkowym.
Była okazja do wspomnień
o tradycjach i wróżbach
związanych z tym dniem.
Oprócz wspomnień było
też wiele śpiewu piosenek

z dawnych lat. Seniorom
akompaniował na gitarze
jeden z członków klubu.
Spotkanie przyczyniło się
również do dalszej integracji środowiska starszych Parafian a także do pozyskania
nowych członków.

Judo
W dniu 22.11. w Krośnie
odbył się po raz kolejny
Międzynarodowy Turniej
Judo. Do Krosna zjechało
ponad 360 zawodników
z 30 klubów. Kluby były
reprezentowane przez
6 państw: Ukraina, Słowacja, Czechy, Rumunia,
Węgry i Polska. Wśród
360 zawodników byli także
reprezentanci naszego klubu PKS Kolping-Jarosław.
Nasi zawodnicy świetnie
się spisali zdobywając 10

medali, w tym 5 złotych.
Złoto zdobyli: Anna Tomaszewska, Wiktoria Greśków,
Natan Draus, Karol Białowąs i Hubert Stęchły. Ze
srebrem z Krosna wrócili:
Maciej Wąsacz, Marlena
Maksym i Sylwia Mulawka.
Brąz zdobył Alan Hagner.
Tuż za podium znalazł się
Filip Fenio kończąc zawody
na 4 miejscu. Punktowane
7 miejsce zajął Filip Rusinkiewicz.

Z inicjatywy Akcji Katolickiej na parkingu
przy kościele stał kontener do składania
makulatury. Była to część akcji mającej na
celu budowę studni imienia św. Jana z Dukli
w Sudanie. W naszej parafii udało się
zebrać 2950 kg makulatury.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 30 XI 14 GRUPA I
Niedziela 7 XII 14 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Dzieło Pomocy
Duszom Czyśćcowym + Dzieło Pomocy Powołaniom
PONIEDZIAŁEK – Krąg I św.
Wojciecha + Krąg III św.
Zofii + Róża XII św. Barbary p. Bąk
WTOREK – Krąg II - św. Marka + Krąg IV św. Franciszka
i Hiacynty + Chór parafialny
ŚRODA – Krąg VI św. Piotra +
Krąg VII Jana Vianney’a
CZWARTEK – KSM + Zespół
muzyczny
PIĄTEK – OAZA dziecięca
i młodzieżowa + wspólnota
niepełnosprawnych „Samarytanin”
SOBOTA – Akcja Katolicka,
Rada parafialna
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
01.12.01 – Robert i Elżbieta Cz.

w rocznicę śmierci:
30.11.91 – Emilia Chmielowicz
30.11.06 – Helena Kuśnierz
30.11.10 – Tadeusz Szostak
04.12.82 – Józef Plęs
01.12.86 – Ludwik Brzeziński
02.12.95 – Maria Plęs
01.12.98 – Emil Ostafijczuk
03.12.98 – Maria Dworak
03.12.00 – Helena Sidorska
04.12.03 – Ryszard Rakoczy
06.12.03 – Janina Fussek
05.12.07 – Zygmunt Frendo
06.12.09 – Jan Łucko
05.12.11 – Janina Papak
04.12.12 – Aniela Wnuk
03.12.13 – Adam Rączka
04.12.13 – Jan Sperczyński
04.12.13 – Emilia Zając

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na Różaniec z wypominkami.
2. Dziś początek Adwentu. Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Jest to
drugi rok czteroletniego programu
duszpasterskiego, skoncentrowanego wokół sakramentu chrztu,
przygotowującego do 1050 rocznicy chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w roku 2016.
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.
Przed roratami codziennie o godz.
6.00 rano będą śpiewane godzinki
do Matki Bożej. Podobnie jak
w roku ubiegłym od soboty (29
XI) rozpoczęliśmy Nowennę
przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.
Nowenna w dni powszednie jest
o godz. 17.15, a w niedziele i środy
o godz. 17.00. Bardzo serdecznie
wszystkich zapraszamy.
4. W sobotę 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.
5. W tym tygodniu pierwszy
piątek miesiąca. W pierwszy

Niedziela 30 XI

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, a po Mszy
św. wieczornej spotkanie Apostolatu Margaretka. W sobotę na
nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.
6. Za tydzień w niedzielę zmiana
tajemnic różańcowych.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 1 XII 14 (poniedziałek
wieczorem) os. Kombatantów
bl. 4 m. 16-25 oraz 6 XII 14 (sobota rano) os. Kombatantów bl.
5 m. 1-15.
8. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi
w Potrzebie”, które wspiera misje organizuje w całej Polsce
zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
komputery, drukarki, telefony,
monitory, sprzęt RTV i AGD…
itp. W naszej parafii odbiór planowany jest na najbliższą sobotę
(6 XII) o godz. 13.00. Tych, którzy posiadają taki niepotrzebny
sprzęt prosimy o przyniesienie
w sobotę w godz. 10.00-13.00 na
parking przy kościele.
9. Bardzo zachęcamy do udziału
w głosowaniu dzisiaj na burmistrza miasta Jarosławia w siedzibie naszego przedszkola.

Dziękujemy

za modlitwy i dar ołtarza z okazji Święta św. Andrzeja i imienin ks. Prałata:
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Róż: św. Barbary, św. Łucji, św. Magdaleny,
św. Elżbiety, Bernadetty, św. Zofii, św. Kingi, św. Faustyny, św. Benedykta,
św. Klary, św. Jadwigi, św. Antoniego; Kręgi: św. Wojciecha; Chór parafialny,
Klub Seniora, Apostolat Modlitewny „Margaretka”, pracownicy parafii, Akcja
Katolicka, Bractwo Najświętszego Sakramentu, Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, Wspólnota Biblioteki, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Koło Misyjne,
KSM, Ruch Światło-Życie, Oaza Dzieci Bożych, Oaza młodzieżowa, Kręgi
Domowego Kościoła, Liturgiczna Służba Ołtarza.

8:00

++ Weronika, Tadeusz Kmieć.

9:30

W int. dusz czyśćcowych
- int. Apostolstwa Pomocy
Duszom Czyśćcowym.

11:00

O Boże błogosł., potrzebne
łaski dla ks. Prałata - int. Akcji
Katolickiej i Bractwa Najświętszego Sakramentu.

12:15

Dziękczynna z prośbą o dalsze
Boże błogosł. dla Stanisławy
i Józefa w 30 roczn. ślubu.

16:00

O Boże błogosł. dla członków
Róży św. Piotra i ich Rodzin.

18:00

+ Antoni Mazepa (28).

6:30

1) ++ Andrzej, Jan, Florianna.
2) + Antoni Mazepa (29).

18:00

1) + Adam Pacholarz (począt.
greg.).
2) ++ Kazimiera i Stanisław
Beksiński.

6:30

1) O zdrowie dla Teresy - int. od
sióstr z Róży św. Faustyny.
2) + Antoni Mazepa (30 - koniec
greg.).

18:00

1) + Adam Pacholarz (2).
2) ++ Za zmarłych z Rodziny
Mazaraki i Mazur.

6:30

1) ++ Ryszard i Józef.
2) + Daniel Marciak w 2 roczn.
śmierci.

18:00

1) + Adam Pacholarz (3).
2) ++ Krzysztof Adamek oraz
zmarli z Rodziny.

6:30

1) + Daniel Marciak od kolegów
i koleżanek z pracy.

18:00

1) + Adam Pacholarz (4).
2) ++ Emilia Zając w roczn.
śmierci, Jan.

Poniedziałek 1 XII

Wtorek 2 XII

Środa 3 XII

Czwartek 4 XII

Piątek 5 XII
6:30

1) + Adam Pacholarz (5).
2) Dziękczynna za dar macierzyństwa i ojcostwa z prośbą
18:00
o wieczne zbawienie dla Stanisławy Szkoła i Stanisława
Pieszko.
Sobota 6 XII

D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
22.11.2014 r. os. Kombatantów
bl. 2 m. 16-25. Sprzątali i ofiara:
Nikt nie przyszedł.
24.11.2014 r. os. Kombatantów
bl. 3 m. 1-25. Sprzątali i ofiara:
Socha, Wojdyło, Sęk, Chomik.
Razem - 40 zł na środki czystości
i kwiaty.

6:30

1) + Jan Łucko w 5 roczn.
śmierci.
2) ++ Stefan Czereba
w 14 roczn. śmierci, Szymon
i Albina.

18:00

1) + Adam Pacholarz (6).
2) + Janina Papak w 3 roczn.
śmierci.

8:00

+ Ryszard Rakoczy w 8 roczn.
śmierci.

9:30

+ Adam Pacholarz (7).

11:00

+ Krystyna Welc - int. sąsiadów
bl. nr 5 os. 1000-lecia.

12:15

Za parafian.

16:00

Za misje, misjonarzy i Ks. Opiekuna Koła Misyjnego.

18:00

++ Izabela, Henryk.

Niedziela 7 XII

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.

++ Stanisława Hryń, Janina
Bartnik.

6 grudnia g. 10.00

