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Adwent
Liturgia Kościoła katolickiego
traktuje każdy rok jako pamiątkę
pobytu Chrystusa na ziemi oraz
dokonanego przez Niego dzieła
zbawienia rodzaju ludzkiego. Rozpoczynający się w środę 30 listopada br. Adwent zaczyna kolejny
w naszym życiu rok kościelny.
Łaciński termin adventus w starożytnym Rzymie oznaczał oficjalny
przyjazd czy odwiedziny państwowego dygnitarza po objęciu
urzędu. W chrześcijaństwie termin
adventus przyjął się na określanie
przyjścia Chrystusa w sensie
wcielenia Słowa oraz powtórnego
przyjścia w chwale. Dzisiaj powszechnie stosuje się to słowo do
nazywania okresu liturgicznego,
przygotowującego wiernych do
świąt Bożego Narodzenia. Adwent
w kościelnej liturgii ukazany jest
najpierw jako przygotowanie na
przyjście Chrystusa na końcu
czasów. Temat eschatologicznego oczekiwania rozwijany jest
w czytaniach liturgicznych do 16

I NIEDZIELA ADWENTU

liturgiczne opisują wydarzenia w ten sposób radosny charakter
bezpośrednio poprzedzające na- oczekiwania. Adwentowe oczerodzenie Jezusa. Podkreśla się kiwanie to również czas tęsknoty,
czyli umiłowanego pożądania tego,
co do głębi wypełnia nasze serce
i co może nas zadowolić, oraz
czas czuwania, czyli świadomego
i trzeźwego przeżywania każdej
chwili w perspektywie przyjścia
Jezusa Chrystusa. W Adwencie
Matce Bożej poświęcone są Roraty – Msze św. wotywne, które
na trwałe wpisały się w polską
religijność adwentową. Wiele osób
pamięta z dzieciństwa drogę do
kościoła w ciemnościach grudniowego poranka i radość zapalania
świecy roratniej.
Owocem, który ma wydać ziemia
jest Mesjasz – Jezus Chrystus.
Niech tegoroczny Adwent będzie okazją do przybliżenia się
do przychodzącego do nas Pana.
grudnia. Potem kładzie się nacisk W szumie i pośpiechu dzisiejszego
na bezpośrednie przygotowanie świata nie zapominajmy o tym, co
do Narodzenia Pańskiego. W cza- najważniejsze.
sie od 17 do 24 grudnia czytania

List Pasterski Metropolity Przemyskiego na Adwent
Kościół jest na- myślą, że Kościół to tylko miejsce
szym domem
modlitwy czyli budynek w którym
przebywamy.
Czcigodni Bracia
Tymczasem Biskupi wyznaczyli
Kapłani
zadanie na najbliższy rok, abyśmy
Drodzy Diece- pogłębili naszą wiedzę na temat
zjanie
Kościoła, więcej nawet, żebyśmy
zauważyli i poczuli, że Kościół
Pan jest blisko, przybliżyło się jest naszym domem, gdzie mam
zbawienie nasze! Pozdrawiam swoje miejsce, gdzie wychowałem
wszystkich tym adwentowym za- się i dokąd powinienem ciągle
wołaniem w nadziei, że zdołamy powracać, bo tam na mnie zawsze
się należycie przygotować do spot- ktoś czeka, zawsze ma dla mnie
kania z Chrystusem Zbawicielem, czas i dobre słowo. Tam zawsze
którego rocznicę urodzin będziemy mogę się pokrzepić i spokojnie
odpocząć.
niebawem obchodzić.
W domu najważniejszy jest
Adwent jest także początkiem
nowego roku kościelnego i duszpa- ojciec i matka, bo to oni tworzą
sterskiego, który wytycza program atmosferę domu, który zbudowali
pracy nad sobą na najbliższy okres. czy utworzyli. Także w Kościele
A temat tegoroczny jest szcze- najważniejszy jest Ojciec – Bóg,
gólnie ciekawy i dobrze byłoby, który utworzył to miejsce spotżeby dla nas chrześcijan stał się kania ludzi ze sobą i nieustannie
w nim przebywa.
prowokujący:
I tu jest czas na nieco trudniejsze
zadanie. Trzeba teologicznie wyKościół naszym domem
jaśnić, czym naprawdę jest Kościół
Dziś wielu ludzi ma trudności ze katolicki. A teologia katolicka
zrozumieniem czym jest Kościół, domaga się wiary, bo tylko dzięki
inni mają błędne albo niejasne wierze wchodzimy w osobistą
pojęcie Kościoła a jeszcze inni relację z Bogiem, przekraczamy

próg tajemnic objawionych, bardzo
ważnych na drodze zbawienia.
Pamiętajmy, że Kościół to wspólnota lokalna lub cała wspólnota
ludzi wierzących, których Bóg
gromadzi wokół Chrystusa na całym świecie (por. KKK 752). Pan
Jezus porównywał tę wspólnotę do
owczarni, znającej swego pasterza
(J 10, 1n) albo do krzewu winnego
(Mt 21, 33). Zaś św. Paweł powie,
że Kościół jest rolą i budowlą Bożą
(1 Kor 3, 9), naszą matką (Ga 4,26)
i Ciałem Chrystusa, którego głową
jest Chrystus (Kol 1, 18). I może
to ostatnie określenie, mimo, że
najtrudniejsze, najgłębiej wprowadza nas w misteryjną tajemnicę
wiary. Bez Chrystusa nie ma Kościoła. To On nas – ochrzczonych
i wierzących – zrodził na krzyżu,
obmywając z grzechów i zwyciężając szatana. To ta śmierć daje
nam nowe życie i wszczepia nas
w Chrystusowe Ciało Kościoła.
Św. Ambroży, wyjaśniając czym
jest Kościół, nawiąże do grzechu
pierwszych rodziców z raju i powie: Jak Ewa została utworzona
dokończenie na str. 2

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

5. XII. g. 16.00
Św. Mikołaj dla świetlicy
„U Kolpinga”

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

10. XII. g. 10.00
Festiwal Kolęd w Będzinie

- Eliminacje w KCK

20. XII. g. 16.00
Wigilia w świetlicy
„U Kolpinga”



Chrystus Królem

List Pasterski... c.d.
z boku śpiącego Adama, tak
Kościół narodził się z przebitego
serca Chrystusa, który umarł na
krzyżu. (hom. na ew. Łk 2,85).
Zmartwychwstały Chrystus
- Boży Syn razem z Ojcem
ubogacił Kościół darem Ducha
Świętego, który zstąpił na Maryję i apostołów w Wieczerniku
i natychmiast był przekazywany
ludziom, przyjmującym wiarę
i chrzest. To Duch Święty czyni
Kościół świątynią Boga żywego
(2 Kor 16) i jakby duszą Ciała Mistycznego (KKK 809). A zatem
Kościół jest równocześnie zgromadzeniem widzialnym i wspólnotą duchową wierzących, jest też
Mistycznym Ciałem Chrystusa,
jest ludzki i jednocześnie Boski.
Dzięki Chrystusowi nasz Kościół
jest święty, dzięki ludziom jest widzialny, głosi ewangelię, nadzieję
zbawienia, odpuszcza grzechy,
pomnaża dobre dzieła ale także
popełnia błędy i grzechy. Chrystus narodził się w Betlejem dla
wszystkich i umarł na krzyżu za
wszystkich ludzi, wszystkich chce
też zbawić i rozesłał apostołów na
cały świat aby nauczali wszystkie
narody. Kościół zatem ma jasno
wyznaczoną misję powszechną
i uniwersalną: jest dla wszystkich
otwarty.
Niekiedy słyszy się głosy
zdenerwowanych albo zmęczonych atakami na Kościół ludzi,
że powinno się ostrzej potępiać
wrogów i wykluczać grzeszników
z Kościoła, ale równocześnie
jawi się świadomość, że wszyscy
popełniamy jakieś grzechy i że
Bóg odpuszcza nawet największe
zbrodnie, które Kościół nazywa
po imieniu, przestrzega przed
nimi, ale nie chce zamykać drogi
do nawrócenia i miłosierdzia,
mimo, że ta niekiedy bywa długa
i kręta.
Na temat Kościoła krąży wiele
błędnych teorii a nawet przekonań, które chętnie powtarzają
ludzie spoza Kościoła, głosząc, że
Kościół, to biskupi i księża. Tym-

czasem tak naprawdę, Kościół
to Chrystus i zjednoczeni z Nim
wszyscy ochrzczeni, bo nie ma
Kościoła bez Chrystusa – Głowy
i nie ma Kościoła bez ludzi - jego
członków, którymi są wszyscy
wierzący. To wśród ochrzczonych
jest Papież, biskupi i księża.
Istnieją też ludzie duchowo włączeni do Kościoła przez wiarę
i miłość do Zbawiciela, mimo,
że nie należą jeszcze do jedności
Ciała Chrystusowego czyli Kościoła katolickiego. Zatem, rozwój
i świętość Kościoła oraz skuteczność jego posługiwania zależy
zarówno od Ducha Świętego
i hierarchii, ale także od każdego
z nas wierzących. To dzięki wierze
i odwadze życia z wiary każdego
ochrzczonego, dzięki świętości
dzieci, młodzieży i rodziców
pogłębia się świętość całego Kościoła. Za Kościół odpowiadamy
wszyscy i ataki na Kościół ranią
każdego z nas, tak jak i grzech
ochrzczonego chrześcijanina jest
bólem zadawanym Chrystusowi
oraz nam wszystkim. To dlatego
powinniśmy nieustannie modlić
się o nawrócenie grzeszników.
Słuszne wydaje się zatem pytanie, co robić aby Kościół czyli nasza wspólnota parafialna
i diecezjalna mogła być domem,
co robić, żebyśmy w naszym Kościele katolickim czuli się jak we
własnym domu? I co czynić, aby
się w tej wspólnocie zadomowić?
Odpowiedzi na te pytania jest
pewnie wiele, ale myślę, że można zwrócić uwagę przynajmniej
na najważniejsze elementy:
Przede wszystkim - trzeba się
z tym domem – Kościołem utożsamiać i nigdy go nie krytykować.
Jeśli to jest mój dom, jeśli go tworzę i włożyłem wiele trudu w jego
powstanie, to ma wiele ze mnie,
ja go znam i kocham, i czuję się
tam dobrze, nie jest mi obojętne,
co się z nim dzieje. Warto zatem
dołożyć starań, aby poznać czym
jest Kościół, nieustannie się nim
interesować, pamiętając że to jest
mój Kościół i że w nim mieszka
Bóg. Ilekroć dotykam Kościoła,

albo tam idę, idę na spotkanie
Boga, najlepszego Ojca, któremu
zawdzięczam wszystko, a wobec
którego nie zawsze zachowywałem się należycie. On mimo to
posłał swego Syna Jezusa, aby
oddał za mnie swe życie i zbawił
mnie. On właśnie w Kościele
karmi mnie łaską swoich sakramentów i ubogaca mądrością
słowa Bożego.
Zalecenia duszpasterskie
Chciałbym na koniec tego listu
adwentowego przypomnieć, że
każdy z nas odpowiada za Kościół, który jest naszym domem
i zatem warto posłuchać zaleceń
człowieka z dzisiejszej ewangelii:
czuwajcie, bo nie wiecie kiedy
pan domu przyjdzie… czuwajcie,
by nie zastał was śpiących. (Mk
13, 36n.)
Czuwać nad Kościołem – Domem Bożym, to troszczyć się
o umocnienie wiary, pogłębienie
wiedzy religijnej, pobożności
i życia zgodnego z przykładem
danym nam przez Pana Jezusa.
Czuwać nad Kościołem
w Polsce, to nie zgadzać się na
szarpanie jego autorytetu bądź
instrumentalne wykorzystywanie go do prywatnych lub politycznych interesów. Autorytet
Kościoła był zawsze i jest potrzebny jest Polsce, potrzebny jest
narodowi na drodze utrwalenia
swej tożsamości oraz moralnego,
duchowego i pełnego rozwoju.
Pomocą w pogłębieniu naszej
wiedzy i wary posłużą kazania
katechizmowe, przez najbliższe
dwa lata głoszone przez księży
w kościołach Archidiecezji. Chodzi o przypomnienie całości prawd
wiary zgodnie z zaleceniem Katechizmu Kościoła Katolickiego,
opublikowanym przez bł. Jana
Pawła II w roku 1992.
1. Pomocą w tym będą służyć
Radio FARA, przemyski dodatek
do „Niedzieli”, oraz materiały
duszpasterskie zamieszczone na
stronie internetowej naszej diecezji: www.przemyska.pl

2. Zachęcam aby w tym roku
w każdej rodzinie, jako kontynuację zeszłorocznej praktyki odmawiania katechizmowego pacierza
przed niedzielną Mszą św., odmawiano wspólnie jakąś modlitwę
(np. przed jedzeniem, dziesiątek
różańca za nieobecnych, bądź
pacierz wieczorny). Szczególnie
proszę ojców rodzin, aby znaleźli czas na modlitwę z rodziną.
Dziecko i rodzina potrzebuje łaski
Bożej wyproszonej przez modlitwę ojca i męża ale też potrzebuje
oparcia o waszą wiarę, wyrażoną
przez modlitwę. Pamiętajcie, że
wspólna modlitwa ma szczególną
moc, jako że zapewnia bliskość
Chrystusa, bo tam gdzie dwóch
albo trzech gromadzi się w Jego
imię, tam On jest pośród nich
(Mt 18,20).
Wszystkie parafie Archidiecezji przeżywają w tym roku
odwiedziny Krzyża bł. Jana Pawła
II z jego ostatniego Wielkiego
Piątku. Niech to będzie kolejna
okazja do umocnienia wiary przez
wspólną modlitwę, ale też troski
o świadectwo dawane wierze
przez szacunek do znaku Krzyża
świętego.
3. Kolejne postanowienie to
zachęta: sprawdźmy siebie
i swoich bliskich w rodzinie jak
wygląda znak krzyża świętego,
który czynimy przy różnych okazjach. Niech to „przeżegnanie”
będzie powolnym, uczynionym
bez pośpiechu świętym znakiem,
który dotyka czoła, obejmuje
następnie moje ramiona i serce,
a nie jest tylko machnięciem ręki,
może tylko trochę podobnym do
krzyża.
Tym znakiem zbawienia - W Imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego błogosławię Wam Bracia i Siostry
na adwentowe pogłębianie wiary
z Maryją - Matką przychodzącego na świat Emanuela – Boga
z nami.
Wasz Arcybiskup

 Józef MICHALIK

Przemyśl, 27 listopada 2011.

To już 30 lat !

20 listopada 2011
Uroczystej Mszy św. Odpustowej i Jubileuszowej przewodniczył Abp Józef Michalik w otoczeniu jarosławskich księży. Pasterz podziękował ks. Proboszczowi
i parafianom za ogromne zaangażowanie i ofiarność w ciągu całych 30 lat od powstania pierwszej drewnianej kaplicy.

Chrystus Królem

Judo

Nasze dzieci Mistrzami Polski
W dniu 19 XI 2011 r. w hali
Gwardii w Warszawie odbyły
się XXVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa UKS i PKS w judo
dzieci. Do stolicy zjechało ponad
400 zawodników z całej Polski.
W Mistrzostwach Polski wystartowali także nasi zawodnicy (10 osób)
odnosząc kolejny raz duże sukcesy.
Mistrzem Polski został Natan
Draus w kat. wag. 42 kg, vice Mi-

strzem Polski został Maciej Mazur
w kat. wag. 36 kg. Brązowe medale
zdobyli: Ernest Czarniecki w kat.
wag. 30 kg i Miłosz Krajewski
w kat. wag. 60 kg. Punktowane V
miejsce zdobyli: Marlena Maksym
w kat. wag. 33 kg, Monika Rząsa
w kat. wag. 35 kg. Zawodnicy
z naszego klubu kolejny raz znaleźli się w czołówce PKS i UKS
w judo dzieci w Polsce.



Świetlica „U KOLPINGA”
Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak, Maria
Konopelska. Pedagog wspierajacy. Krystyna Korecka, Barbara Kapała,
Lidia Brodowicz, Małgorzata Naleśnik, Katarzyna Marcińczak. Pomoc
pedagoga. Krystyna Zygmunt, Zofia Ożyło.
Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka (poniedziałek godz. 15.00), Maria
Konopelska (środa godz. 15.00);
język polski: Janina Fedan, język angielski: Małgorzata Sołowiej;
zajęcia z logopedii: Joanna Buczek (8 XI, 13 XII godz. 16.00-17.00).
Radca prawny:
Maria Drabik - 29 XI - godz. 16.00-17.00 .
Tomasz Oronowicz - 5 XII - godz. 17.00.
mec. Jerzy Mitkowski - 14 XII - godz. 16.00-17.00.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
28 XI
S. kulinarna
5 XII
S. kulinarna
12 XII
S. kulinarna
19 XII
S. kulinarna

Wtorek
29 XI
S. kulinarna
6 XII
S. kulinarna
13 XII
S. kulinarna
20 XII
Wigilia
w świetlicy

Środa
30 XI
J. Niemczycka
7 XII
J. Niemczycka
14 XII
J. Niemczycka
21 XII

Czwartek
1 XII
Ł. Rzepa
8 XII
Ł. Rzepa
15 XII
Ł. Rzepa
22 XII

Piątek
2 XII
9 XII
16 XII
23 XII

Przerwa świąteczna

Konkurs na najciekawszą szopkę
i ozdobę bożonarodzeniową
Termin składania prac upływa
z dniem 17 grudnia

Tenis stołowy

Wojsko i tenis

Konkurs biblijny

22 listopada odbyły się Mistrzostwa 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w tenisie stołowym
w naszej hali. Organizatorem
Mistrzostw był Dowódca 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej.
Uczesniczyło 24 zawodników.
Końcowa klasyfikacja: I m. - st.
szer. Jarosław Lewandowski, II m.
- st. chor. Piotr Iwasieczko, III m.
- st. szer. Lucjan Kędziora. Drużynowa klasyfikacja: I m. - 1 bas, II
m. - 2 bas, III m. - ba. dow.

Do nabycia w kiosku
Płyta DVD zawiera 4 filmy
z działalności Parafii

Mała świeca cena
minimum - 5 zł. Każda sprzedana świeca,
to jeden obiad dla
biednego dziecka.

Filmy będą rozdawane w czasie wizyty
duszpasterskiej za darmo. Gdyby jednak ktoś
chciał nabyć je wcześniej (np. aby wysłać
do rodziny) to trzeba udać się do kiosku
i kupić.

W bieżącym roku szkolnym wydział duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Przemyślu ogłosił już po
raz kolejny Diecezjalny Biblijny
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych. W tym roku zainteresowani biorący udział w pierwszym
etapie (szkolnym) konkursu mieli
zaznajomić się z częścią Księgi
Dziejów Apostolskich. 17 listopada grupa 28 uczniów Szkoły
Podstawowej nr 10 zgromadziło
się w sali lustzanej, aby tam zmierzyć się, jak się okazało, z dość
trudnym testem biblijnym. Spośród
uczestników wyłonionych zostało troje przedstawicieli, którzy
będą naszą szkołę reprezentowali

w drugim etapie konkursu (szczebel archiprezbiteratu). Owi laureaci to (od lewej strony) Karolina
Lis (kl. VIc - miejsce I) i Natalia
Marcinkiewicz (kl. Va - miejsce
II) - uczennice ks. Daniela Odora
i Małgorzata Banach (kl. Vc - miejsce III) - uczennica ks. Piotra Zawadzkiego z Parafii p.w. Królowej
Polski. Laureatkom gratulujemy
i mamy nadzieję, że uczestnictwo
w takich konkursach nie będzie
tylko rywalizacją intelektualną,
ale ufamy, iż poprzez sięganie do
Pisma Świętego będą w dorosłym
życiu umiały zawsze troszczyć się
o bogactwo życia duchowego.



Chrystus Królem
Zbiórka na tacę

Niedziela 27 XI 11 GRUPA I
Niedziela 4 XII 11 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Armia Pana + Wspólnota osób zbierających składki na
inwestycje
PONIEDZIAŁEK – Róża XIII św.
Kingi - p. Boryło + Róża Boga Ojca
VIII - p. Chomik
WTOREK – Róża XVI św. Klary p. Taciuch, Róża Boga Ojca VI p. Płoskoń
ŚRODA – Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym + Dzieło Pomocy
Powołaniom
CZWARTEK – Krąg I św. Wojciecha
+ Krąg V św. Augustyna + Róża XII
św. Barbary - p. Bąk
PIĄTEK - Krąg II - św. Marka + Krąg
IV św. Franciszka i Hiacynty + Chór
parafialny
SOBOTA – Krąg III - św. Zofii +
Krąg VI św. Piotra + Krąg VII Jana
Vianney’a
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:
19.11.2011 r. ul. Morawska 1B m. 120. Sprzątali i ofiara: Bartnik, Bukowy,
Dublanin, B. Saczko. Razem – 40 zł na
środki czystości i kwiaty.
21.11.2011 r. ul. Na Skarpie, Stojałowskiego, Słoneczna, Boczna Słonecznej.
Sprzątali i ofiara: Bilikowie, J. Głąb,
T. Głąb, Maciałek, Jaworska, Wasiuta,
Leśniowska, Kozłowska, Pawełek.
Razem – 125 zł na środki czystości
i kwiaty.
Polecamy w modlitwach

w rocznicę ślubu:
01.12.01 – Robert i Elżbieta Cz.

w rocznicę śmierci:

29.11.82 – Stanisław Metyk
29.11.86 – Franciszek Zastawny
30.11.91 – Emilia Chmielowicz
29.11.97 – Wiktoria Stasiak
29.11.06 – Jarosław Łaniosz
30.11.06 – Helena Kuśnierz
28.11.10 – Stanisław Kozłowski
30.11.10 – Tadeusz Szostak
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
Podziękowanie

Bardzo gorąco dziękujemy
elektrykom Eugeniuszowi
Przepłacie i Marianowi Wasiucie
za liczne prace wykonane na
rzecz parafii.
Dziękujemy za ofiary na ornat
z wizerunkiem JP II:

Krągi: św. Zofii, św. Marka
- 70 zł.

Ogłoszenia parafialne
1. Dziś o godz. 17.00 zapraszamy
na Różaniec z wypominkami.
2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą adwentu i zarazem
początkiem nowego roku liturgicznego.
3. Od jutra codziennie (oprócz niedzieli) o godz. 6.30 będą Roraty, na
które zachęcamy dzieci i dorosłych
z lampionami lub świecami.
4. W środę na Mszy św. wieczornej wspomnienie św. Andrzeja
Apostoła – patrona naszego ks.
Proboszcza. Zapraszamy na Mszę
św. o godz. 18.00.
5. W tym tygodniu wypada 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 od godz. 16.00.
W pierwszą sobotę na nabożeństwie wieczornym błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
6. W tym tygodniu będziemy
układać program wizyty kolędowej. Prosimy szefów poszczególnych wspólnot, aby koniecznie
w tym tygodniu zgłosili ks. Prałatowi, które wspólnoty i kiedy chcą się umówić na osobne
spotkanie przy śpiewie kolęd
i łamaniu się opłatkiem.
7. Za tydzień zmiana Tajemnic
Różańcowych.
8. Za tydzień w niedzielę 4.XII.
dzień solidarności z Kościołami
na Wschodzie, zbiórka do puszek
przed kościołem przeznaczona na
pomoc tym Kościołom.

9. We wtorek 6 grudnia obchodzimy wspomnienie dobrotliwego
bpa św. Mikołaja. W tym dniu św.
Mikołaj będzie rozdawał paczki
dla dzieci spoza świetlicy. Rodzice
mogą kontaktować się z św. Mikołajem przez kancelarię parafialną.
Natomiast dzień wcześniej czyli
w poniedziałek 5 grudnia o godz.
16.00 w KCK swoje spotkanie
ze św. Mikołajem mają dzieci ze
świetlicy „ U Kolpinga”.
10. Podobnie jak w latach poprzednich, ogłaszamy konkurs na
najciekawszą szopkę i ozdobę bożonarodzeniową. Najlepsze prace
zostaną nagrodzone i pokazane na
wystawie w przedsionku kościoła.
Termin składania szopek upływa
z dniem 17 grudnia.
11. Opłatki bożonarodzeniowe
będą rozprowadzane w grudniu
przez osoby dotychczas zbierające
składki na inwestycje.
12. Dyżur do sprzątania kościoła 28
XI 2011 (poniedziałek wieczorem)
ul. Spółdzielcza, Włókiennicza,
Dziewiarska oraz 3 XII 2011 (sobota rano) ul. 3 Maja m. 51-84.
13. W kiosku są do nabycia wigilijne świece Caritas w minimalnej cenie 5 zł. Każda sprzedana świeca to
jeden obiad dla biednego dziecka.
14. Jak podaliśmy w gazetce przed
tygodniem w tym roku po kolędzie
będziemy rozdawać w prezencie
m.in. płyty DVD z czterema filmami o działalności naszej parafii.
Gdyby ktoś jednak chciał zdobyć
płytę wcześniej i np. wysłać do
rodziny to można ją nabyć w naszym kiosku.

Konkurs w świetlicy „U Kolpinga” z okazji
30-lecia Parafii Chrystusa Króla
18.11.2011 w naszej świetlicy
odbył się konkurs na temat: „Znam
swoją parafię”. W konkursie
uczestniczyło sześcioro dzieci
z V i VI klas szkoły podstawowej.
W dniach poprzedzających konkurs dzieci zapoznały się z historią
parafii, oglądały zdjęcia i albumy,
słuchały ciekawych opowieści
o powstaniu świątyni, księżach
w niej pracujących, powstających
coraz to nowych inwestycjach, wystroju wnętrz itp. Zdobytą wiedzę
wykorzystały w konkursie odpowiadając prawidłowo na większość
zadanych pytań.
I miejsce w konkursie zajęła Sabina
Magdziak (kl. VI), II miejsce – Weronika Kunat (kl. VI), natomiast III
miejsce – Natalia Połoszynowicz

(kl. V). Wszystkie dziewczynki
uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu. Osiągnięte
w konkursie wyniki wskazują na
dość szeroką wiedzę prezentowaną
przez dzieci na temat swojej parafii. Pewną trudność sprawiło im
określenie, kogo przedstawia ołtarz
w Kaplicy Miłosierdzia Bożego,
oraz których świętych Relikwie
znajdują się w Kaplicy. Może to
być dla nas dorosłych wskazówką
do zachęcania dzieci do częstszego
odwiedzania przez dzieci Kaplicy
Miłosierdzia Bożego i rozmawiania z nimi na tematy związane
z osobami świętych, szczególnie tych najbardziej związanych
z naszą świątynią. Nagrodzonym
dzieciom gratulujemy sukcesu.

Niedziela 27 XI
8:00

1) O błogosł. Boże dla Miłosza.
2) ++ Jan, Stanisława Wiórek.

9:30

+ Teresa Kogut (27).

11:00

+ Leopold Kruk.

12:15

++ Maria, Aleksander Szpilka.

16:00

++ Aleksander w 21 roczn. śmierci,
Krystyna w 2 roczn. śmierci.

18:00

1) Za parafian.
2) ++ Genowefa, Stanisław, Julian,
Wiesław, Daniel.

6:30

1) + Teresa Kogut (28).
2) ++ Monika i Bronisław Juszczak
- od siostry Marii z dziećmi.

18:00

1) ++ Stanisław, Zofia, Maria, Bolesław.
2) + Krystyna Musiała w 16 roczn.
śmierci.

6:30

1) + Teresa Kogut (29).
2) + Bronisław Juszczak - int. od
sąsiadów os. Słoneczne 4 kl. 3.

18:00

1) Za dusze czyśćcowe.
2) ++ Katarzyna, Stanisław, Józef.

Poniedziałek 28 XI

Wtorek 29 XI

Środa 30 XI
6:30

+ Teresa Kogut (30 - koniec greg.).

18:00

1) + Tadeusz Szostak w 1 roczn.
śmierci.
2) Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, potrzebne łaski i opiekę
świętego Patrona dla ks. Prałata od
wspólnot: Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga, Świetlica „U Kolpinga”,
Akcja Katolicka, Bractwo Najśw.
Sakramentu, Koło Misyjne, Apostolat Modlitewny „Margaretka”, Róż:
św. Barbary, św. Antoniego, I Róża
Boga Ojca; Kręgów: św. Marka, św.
Augustyna, św. Zofii.

6:30

1) + Krzysztof Adamek (począt.
greg.).
2) + Jan Wardyga (począt. greg.).

18:00

1) O potrzebne łaski i Boże błogosł.
dla kapłanów z naszej parafii - od
Bractwa Najśw. Sakramentu.
2) ++ Zdzisław, Genowefa, Stanisław, Stanisława.

6:30

1) + Krzysztof Adamek (2).
2) + Jan Wardyga (2).

18:00

1) ++ Maria Kycia w 1 roczn. śmierci
i za Rodziców: Stanisława i Stanisław.
2) ++ Zofia i Władysław.

6:30

1) + Krzysztof Adamek (3).
2) + Jan Wardyga (3).

18:00

1) + Stanisław Prokuski w 8 roczn.
śmierci.
2) + Emilia Chmielowicz w 20 roczn.
śmierci.

8:00

+ Ryszard Rakoczy w 8 roczn.
śmierci.

9:30

1) ++ Wincenty, Zofia.
2) + Jan Wardyga (4).

11:00

++ Anna, Jan, Aniela i Józef, Paulina
i Mikołaj, Maria i Franciszek.

12:15

+ Andrzej Legeny.

16:00

+ Krzysztof Adamek (4).

18:00

1) Za parafian.
2) O szczęśliwy przebieg operacji
dla Grzegorza.

Czwartek 1 XII

Piątek 2 XII

Sobota 3 XII

Niedziela 4 XII

