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Adwent

I NIEDZIELA ADWENTU

    Oto rozpoczyna się Adwent
(adventus z łac. znaczy przyjście)
– czas oczekiwania na przyjście
Zbawiciela w wymiarze historii
i dziejów ludzkości; okres roku
liturgicznego poprzedzający Boże
Narodzenie, który rozpoczyna
się pierwszą niedzielą Adwentu,
a kończy w wigilię Bożego Narodzenia. Adwent jest radosnym wyczekiwaniem na coroczną pamiątkę
narodzenia Bożej Dzieciny w noc
wigilijną. Jest też oczekiwaniem
na Zbawiciela, który ma przyjść
w majestacie chwały, aby ostatecznie osądzić nasze czyny. W okresie
Adwentu oczekujemy na Jezusa
w naszych duszach i sercach, który
przychodzi w łasce uzdrowienia
dokonującej się w konfesjonale.
Wczesnym rankiem spieszymy
się na Msze św. roratnie, przyjmujemy Jezusa do swoich serc.
Planujemy, zaczynamy myśleć

Świece do
nabycia
w kiosku

o porządkowaniu swoich mieszkań,
o upominkach, które w tym roku
przygotujemy dla najbliższych,
o tym, kogo w tym roku zaprosimy
na wigilię. Oczekiwanie na maleńkiego Jezusa rodzi w nas ogromną
radość, która dodaje nam siły,
napełnia energią, moblilizuje do
poprawy, wewnętrznej duchowej
przemiany, być może szczęśliwego
zakończenia sporów, zamknięcia
spraw nierozwiązanych. Wyzwala
w nas też chęć do przeprowadzenia
wielkich domowych porządków,
które jednak nie powinny przysłonić nam istoty Adwentu. Adwent
jest nie tyle czasem pokuty, co
okresem pobożnego, radosnego
oczekiwania na cud narodzenia
z Maryi Dziewicy, która poczęła
z Ducha Świętego, i ten fakt powinien stymulować nasze decyzje
i działania.

List Pasterski Metropolity Przemyskiego na Adwent

/fragmenty/

Komunia czyli szczególna jedność z Bogiem
Drodzy Diecezjanie,
   Adwent jest okresem
liturgicznego przygotowania na przyjście
Chrystusa i na święta
Bożego Narodzenia...    
...W Adwencie rozpoczynamy
także nowy rok duszpasterski,
którego tematem jest Komunia
z Bogiem. Słowo „komunia”
nawiązuje do zjednoczenia z Chrystusem w sakramencie Eucharystii.
Przyjmujemy Ciało Chrystusa do
serca oczyszczonego jego łaską
dzięki Duchowi Świętemu, który
ożywia   naszą wiarę i czyni ją
wiarą Kościoła.
    Sługa Boży Jan Paweł II często
mówił, że w nadchodzących czasach nie wystarczy troska o zwyczajną zgodę czy jedność między
wierzącymi, ale trzeba, żeby ta
jedność członków Kościoła nabierała cech Komunii, czyli takiego
zjednoczenia, które jest utożsamieniem wszystkich wierzących i każdego z nas z Chrystusem żyjącym
w Kościele. Tak, że każdy kto spotka katolika, będzie mógł rozpoznać

w nim człowieka prawdziwej
wiary, a nawet więcej, od razu
rozpozna w jego słowach, w jego
pragnieniach   i w jego czynach
- słowa Chrystusa, który żyje
i działa w Kościele. Czynić Kościół
domem i szkołą komunii - to zdaniem Papieża   - wielkie zadanie,
jakie czeka nas w rozpoczynającym
się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi,
a jednocześnie odpowiedzieć na
najgłębsze oczekiwania świata.
(JP II, Novo millennio ineunte,
43).
    Realizm i piękno ewangelii
wyraża się między innymi przez
to, że Pan Jezus nie chciał odłączać wiary od codziennego życia,
a miłość Boga czynił  nierozłączną od miłości człowieka (por. 1 J
4,20). Zatem i „komunia” z Bogiem według nauczania Kościoła
ma natychmiast odniesienie do
„komunii” z ludźmi. Nie można
bowiem kochać Boga, którego
się nie widzi i nienawidzić człowieka, który jest naszym bratem
i dzieckiem Bożym, stworzonym
na Jego obraz.

    Mówiąc o komunii z Bogiem
zdajemy sobie sprawę jak ważną
rzeczą będzie wysiłek poznania
Boga prawdziwego, czyli tego,
którego nam objawił Pan Jezus,
a nie tego, o którym mówią ludzie
zwłaszcza tacy, którzy mają trudności w wierze, albo którzy utracili
wiarę. Fałszywych proroków nie
brakowało nigdy i nigdy ich nie
zabraknie.
    Naszym zadaniem będzie pokorne wgłębianie się w obraz
Boga ukazanego w Piśmie świętym, aby poznawszy Go, stać
się Jego uczniem i otworzyć się
na zjednoczenie, utożsamienie
z Nim zwłaszcza poprzez komunię
Eucharystyczną...   
   ...Czy można – mówiąc o naszej
relacji z Bogiem – pominąć sprawę
świętowania niedzieli, którą nazywamy „dniem Pańskim”, a która
często staje się dniem pustki duchowej czy obrazy boskiej? Warto
więc na nowo uczynić niedzielę
dniem modlitwy, dniem kontaktu
z Pismem świętym, katolickim
dokończnie na str. 2

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

J

ezus powiedział do swoich
uczniów: „Jak było za dni
Noego, tak będzie z przyjściem
Syna Człowieczego. Albowiem
jak w czasie przed potopem jedli
i pili, żenili się i za mąż wydawali
aż do dnia, kiedy Noe wszedł
do arki, i nie spostrzegli się,
że przyszedł potop i pochłonął
wszystkich, 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”.

5. XII. g. 15.00
Św. Mikołaj dla wszystkich grzecznych
dzieci z rodzicami

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

11. XII. g. 10.00

Festiwal Kolęd w Będzinie

- Eliminacje w KCK

21. XII. g. 16.00
Wigilia w świetlicy
„U Kolpinga”
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Uroczysty odpust

List Pasterski Metropolity w rodzinie.
Jako kolejne wskazanie oparte
Przemyskiego na Adwent 4. ������������������������������

    Głównej Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. dr Tadeusz dokończnie ze str. 1
Kocór - nowy proboszcz w Łańcucie. Jak zwykle dołączyli wszyscy pismem i dniem rodzinnej więzi
proboszczowie Jarosławia.
czy odpoczynku...
  
Zalecenia na nowy rok duszpasterski.

Największe przeżycia miały jednak dzieci.

Nie krasnal tylko św. biskup
MIKOŁAJ,
biskup
   Kult tego żyjącego prawdopodobnie
w pierwszej
połowie IV w.
(ok. 270 - ok.
350 r.) biskupa Miry w Azji
Mniejszej wyjątkowo szybko
opanował cały chrześcijański
świat. Obrósł też w liczne legendy. Mówiono m.in. o trzech
ubogich pannach wydanych za
mąż dzięki dyskretnie podarowanym przez niego posagom;

o trzech niesłusznie uwięzionych
wojskowych uwolnionych za
jego wstawiennictwem; trzech
młodych mężczyznach wybawio
nych od wyroku śmierci czy
wreszcie o żeglarzach, których
uratował od zguby na morzu.
O popularności Mikołaja świadczy chociażby brawurowe porwanie jego szczątków z zajętej przez
Turków Miry i przewiezienie ich
w 1687 r. do Bari, gdzie z kolei
słali dary wierni prawosławia. 6
grudnia, w dniu, w którym zmarł,
na pamiątkę jego szczodrości zaczęto obdzielać się prezentami.

Czyja obrączka?
   W poniedziałek lekko „podchmielony” pan na drodze koło hotelu
wojskowego zaproponował przechodzącej pani sprzedaż ślubnej obrączki za 20 zł, którą podnosił z ziemi. Nie wiadomo czy ją faktycznie
znalazł czy też zabrał swojej żonie. A może pozbył się własnej...
   Obrączkę kupiła nasza parafianka i przyniosła do kancelarii parafialnej.
   Jeżeli więc jest gdzieś jakaś pokrzywdzona żona to prosimy o kontakt
z kancelarią parafialną.

ZAPROSZENIE

    Aby nie pozostać na płaszczyźnie  teologicznych rozważań
w nowym roku duszpasterskim
starajmy się pogłębiać naszą
komunię z Bogiem i ludźmi
poprzez:
...���������������������������������
2. ������������������������������
Należy zachęcać do biblijnej  
formacji stowarzyszeń, grup
modlitewnych i wspólnot duszpasterskich, istniejących w parafii.  
Jednocześnie, co trzy miesiące
w najbliższym roku, wszystkie
grupy powinny odbyć wspólne
spotkanie formacyjne w obecności i pod kierunkiem Księdza Proboszcza, aby omówić
i przemodlić jeden z tematów
roku duszpasterskiego „Komunia
z Bogiem”. Pierwsze spotkanie
grup w naszej parafii odbędzie
się dnia 4 lutego 2011 r.
3. ���������������������������
Komunię z Bogiem buduje łaska Boża i wolna wola człowieka,
wyrażająca się poprzez modlitwę.
Wyrazem tej jedności powinna
być codzienna, wspólna modlitwa

o potrzebę znajomości katechizmowych prawd wiary, pragnę
zalecić, aby w każdym kościele
naszej archidiecezji, przez cały
najbliższy rok wierni odmawiali pacierz katechizmowy,
rozpoczynając go na kilka minut
przed Mszą świętą (chyba, że są
śpiewane Godzinki do NMP lub
odmawiany różaniec). Zwłaszcza
jednak proszę zwrócić uwagę, aby
był to pacierz poszerzony, zawierający 10 przykazań Bożych,
5 przykazań kościelnych (nowa
wersja!), 7 sakramentów św.
i główne prawdy wiary. Chodzi
bowiem o przypomnienie i stworzenie podstaw wiedzy religijnej,
bez której nie ma   właściwej
formacji. Księża Proboszczowie
mogą wyznaczyć animatorów
modlitwy, zaopatrując ich w tekst
pacierza katechizmowego do
odmawiania także w kościołach
filialnych.
    Matce Najświętszej, zjednoczonej   ze Słowem Boga, które
stało się Ciałem, polecam Was
Wszystkich Drodzy Diecezjanie,
a na radosny trud pogłębiania
wiary błogosławię: w Imię ojca
i Syna i Ducha Świętego.
Wasz Arcybiskup
+ Józef Michalik

Pielgrzymka Akcji Katolickiej
do Archikatedry
   W dniu 20 listopada 2010 r. w przeddzień uroczystości Chrystusa
Króla Wszechświata - patronalnego święta Akcji Katolickiej, jej
członkowie pielgrzymowali do Archikatedry Przemyskiej.    
     Po zawiązaniu wspólnoty i modlitwie asystent diecezjalny ks.
prałat Józef Niżnik wygłosił referat historyczny pt. ”80 lat powstania
Akcji Katolickiej w Polsce”. Przedstawił też rozwój stowarzyszenia
w okresie międzywojennym w Polsce i diecezji przemyskiej,  działalność
w okresie ostatnich 15 lat, oraz historię powstawania nowych parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.
   Ponadto przedstawił zadania dla członków na 2011 rok.
    Po wysłuchaniu referatu członkowie Akcji Katolickiej i członkowie
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży uczestniczyli w uroczystej
Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i wygłosił homilię
ks. abp Józef Michalik Metropolita Przemyski.
  W koncelebrze wzięło udział ponad 100 księży.
   Z naszego POAK w uroczystościach uczestniczyło trzech członków
AK: Wanda Balawender, Orest Dołhań, Janina Pysiak.   

    Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Wspólnota Łańcucha Apostolskiej Miłości zaprasza osoby starsze, chore i ich opiekunów, członków i sympatyków ŁAM-u - na rekolekcje w miejscowości
Zboiska k/Sanoka. Planowane rozpoczęcie w dniu 26.11.2010 r.
o godz. 15.30 zaś zakończenie w dniu 28.11.2010 r. o godz. 13.00.
    KilkadzieKoszt związany z pobytem w ośrodku rekolekcyjnym wynosi 60 zł od
siąt włamań
osoby (w tym zakwaterowanie i pościel). Dojazd na miejsce rekolekcji
do obiektów
należy zapewnić we własnym zakresie.
kościelnych
    W ramach rekolekcji planujemy między innymi: konferencje temai kilkanaście natyczne; nabożeństwa; zapoznanie z działalnością Caritas; promocję
padów na plebaruchów, stowarzyszeń, wspólnot działających na rzecz osób chorych
nie odnotowano
i niepełnosprawnych; promocję duchowości Najświętszego Serca
na przestrzeni
Pana Jezusa oraz spotkanie z kapłanem; spowiedź sakramentalną ostatnich dwóch miesięcy na
(adwentową).
terenie województw mazowieCaritas Archidiecezji Przemyskiej ckiego i łódzkiego. Poza stratami

Warto przeczytać
materialnymi konsekwencją były
brutalne pobicia, maltretowanie i tortury księży. Prawie we
wszystkich przypadkach ofiary
wymagały leczenia szpitalnego.
/fragment/
   Więcej w Tygodniku Niedziela  
nr 48/2010 do nabycia w naszym
kiosku parafialnym.
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Świetlica „U KOLPINGA”

Strzelectwo sportowe
   20.11.2010 w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Jedliczu przeprowadzono Międzywojewódzkie Zawody
Strzeleckie – V Memoriał im. Bogusława Dziury. Udział
w nich wzięli zawodnicy z województw:
rzeszowskiego, kieleckiego i krakowskiego. W konkurencji
karabinu pneumatycznego kategorii seniorek pierwsze miejsce
po raz czwarty zajęła
zawodniczka PKS
Kolping-Jarosław
Małgorzata Szymczycha.

Judo
     W dniu 20.XI.2010 r. w hali Gwardii w Warszawie odbyły się XXVI
Ogólnopolskie Mistrzostwa UKS i PKS w Judo dzieci. Do stolicy zjechało ponad 400 zawodników z całej Polski. W Mistrzostwach Polski
wystartowali także nasi zawodnicy (17 osób) odnosząc po raz kolejny
wspaniały sukces. Mistrzem Polski został Maciej Mazur w kat. wag. 32
kg. V-ce Mistrzami Polski zostali: Dominika Kotów (+50 kg), Miłosz
Krajewski (+50 kg). Brązowe medale zdobyli: Monika Rząsa (30 kg)
– (startowała po raz trzeci w Mistrzostwach Polski, we wszystkich
zawodach zajmowała medalowe miejsca); Gabrysia Majcher (50 kg),
Bartek Zielnicki (40 kg), Monika Pieniążek (+50 kg). Punktowane
miejsca zajęli: IV m. – Julia Sołtys, V m. – Nikodem Rusinkiewicz, VII
m. – Ernest Czarniecki, VII m. – Paweł Putera. Zawodnicy z naszego
klubu po raz kolejny znaleźli się w czołówce Polski wśród PKS i UKS
w judo dzieci.

Korepetycje:
matematyka: Krystyna Korecka, Maria Konopelska (poniedziałek,
środa 15.00),
historia: Ryszard Polkowski (codziennie od 15.00),
język polski, matematyka: Agnieszka Jusięga (środa 15.00-16.00),
język polski, logopedia: Monika Noworol (środa 15.00-17.30),
zajęcia z logopedii: Teresa Biela (piątek); Joanna Buczek.
Radca prawny:
Maria Drabik - 30 XI - godz. 16.00.
Tomasz Oronowicz - 6 XII - godz. 16.30.
Dyżury w kuchni
Poniedziałek
29 XI
Sekcja
kulinarna
6 XII
Sekcja
kulinarna
13 XII
Sekcja
kulinarna
20 XII
Sekcja
kulinarna

Wtorek
30 XI
W. Śmiech
7 XII
W. Śmiech
14 XII
W. Śmiech
21 XII
Wigilia
w świetlicy

Środa
1 XII
L. Puchyr
M. Potoczny
8 XII

Czwartek
2 XII
K. Stopa

Piątek
3 XII
Ł. Rzepa

9 XII

L. Puchyr

B. Bernolak

15 XII
L. Puchyr
M. Potoczny
22 XII

Ł. Kardasiński

10 XII
Ł. Rzepa

16 XII

17 XII
Ł. Rzepa

23 XII

24 XII

Przerwa świąteczna

Skromne świętowanie
    Uroczystości jubileuszu 10-lecia świetlicy „U Kolpinga” odbyły
się 23 listopada na Mszy św. o godz. 18.00. Był chór, piękna oprawa
darów ofiarnych oraz specjalne kazanie ks. Prałata A. Surowca o życiu
i działalności bł. A. Kolpinga. Ks. Prałat w sposób szczególny wyróżnił
wszystkich wolontariuszy i sponsorów. Wśród tych ostatnich najbardziej
ofiarnymi byli: Janina Pysiak i Tadeusz Słowik.

Pomóż dzieciom przetrwać zimę
Tenis stołowy
    W dniach 20-21 listopada odbył się w Rzeszowie cykl II Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych. Starowało 63 zawodników. Wyniki
naszych zawodników:
- turniej kadetów: 2 m. - P. Oziębło, 15 m. - M. Mroczka;
- turniej seniorów: 1 m. - D. Kiełb, 2 m. - K. Marcinowski, 3-4 m. T. Klag, 5-6 m. - K. Dziukiewicz, 7-8 m. - K. Zieliński, 9-12 m. J. Flaumenhaft, 25-32 m. - Oziębło, 33-48 m. - Żołyniak.

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu informuje, że
w ramach prowadzonej po raz siódmy Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2010”, w dniu 28 listopada 2010r. prowadzona będzie
zbiórka darów rzeczowych: zabawek, książek, artykułów szkolnych,
słodyczy, żywności nadającej się do długotrwałego magazynowania,
środków czystości i innych przedmiotów służących Dzieciom, z przeznaczeniem dla dzieci z naszego miasta z rodzin najbardziej potrzebujących pomocy.
     Zbiórka organizowana będzie podobnie jak w latach ubiegłych
w miejscach oznaczonych na terenie całego miasta oraz w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 57.
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Zbiórka na tacę
Niedziela 28 XI 10 GRUPA II
godz. 8:00 - B. Czerp, Z. Grabowski, S. Kanclerz, A. Kasjan, E. Ptasiński, S. Sadowski,
K. Ziobrowski.
godz. 9:30 - Z. Jędrzejczak, W. Gliniany,
E. Przepłata, S. Przepłata, W. Rogula,
M. Siupik, S. Staniszewski, L. Sarzyński.
godz. 11:00 - R. Rusinkiewicz, M. Siry,
A. Sopel, S. Strójwąs, A. Szajny.
godz. 12:15 - K. Chrapek, J. Sęk,
J. Stecko, Z. Koprowicz, E. Polak,
M. Łakomski.
godz. 16:00 - T. Szczepanik, J. Szczepanik, K. Bała.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała,
S. Łagocki, Z. Mosiężny

Niedziela 5 XII 10 GRUPA I
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Róża II św. Marii p. Dąbrowska + Róża XVII św.
Brygidy - p. Waszczuk
PONIEDZIAŁEK – Róża III św. Łucji
- p. Rzepa, Róża Boga Ojca III p. Wojdyło, Róża Boga Ojca XII
- p. Rzepa
WTOREK – Bractwo Matki Bożej
Szkaplerznej, Róża IV św. Magdaleny - p. Wielgos + Róża XI św.    
Agnieszki - p. Staroń
ŚRODA – Róża V św. Anny p. Mrozowicz + Róża Boga Ojca IV
- p. Kopczacki
CZWARTEK – Róża VI św. Faustyny
- p. Szaro + Róża XVIII św. Weroniki - p. Skorupska
PIĄTEK -  Wspólnota Biblijna, Róża
VII św. Jadwigi - p. Wróbel + Róża
XV św. Bernadetty - p. Przepłata
SOBOTA – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
D z i ę k u j e m y ...

za sprzątanie kościoła:

20.11.2010 r. ul. Morawska 3
m. 1-23. Sprzątali i ofiara: Wilk,
Ziętek, Bała, Komszowie + Marzenka + Marcin. Ofiara: Leżuch.
Razem - 55 zł na środki czystości
i kwiaty.
22.11.2010 r. ul. Morawska 1E m.
1-26. Sprzątali i ofiara: Soplowie,
Kłynysz, Wywrocka. Razem - 30
zł na środki czystości i kwiaty.
Dziękujemy za dodatkowe ofiary
na Drogę Krzyżową, pomnik Jana
Pawła II i nagłośnienie:

A. i Z. Konieczny, J. i J. Kubas
(nagłośnienie). Razem 100 zł.
Zapowiedzi przedślubne
Rafał Piotr KOWAL
s. Józefa i Janiny
zam. Jarosław, os. Niepodległości
Agnieszka Agata BRODOWICZ
c. Jana i Magdaleny
zam. Chłopice

Ogłoszenia parafialne
1. ���������������������������
Dzisiejszy różaniec z wypominkami i koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz.
17.00.
2. ��������������������������������
Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą adwentu i zarazem
początkiem nowego roku liturgicznego.
3. ��������������������������
We wtorek na Mszy św. wieczornej wspomnienie św. Andrzeja Apostoła – patrona naszego ks.
Proboszcza. Zapraszamy na Mszę
św. o godz. 18.00.
4. ����������������������������
Od jutra codziennie (oprócz
niedzieli) o godz. 6.30 będą Roraty, na które zachęcamy dzieci
i dorosłych z lampionami lub
świecami.
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. Natomiast czym innym jest spotkanie
formacyjne dla wszystkich wspólnot z parafii, które jak słyszeliśmy
w liście będzie 4 lutego.
7. ���������������������������
Za tydzień zmiana Tajemnic
Różańcowych o godz. 17.00,
a dla Róż dziecięcych i młodzie-

żowych po Mszy św. o godz.
11.00. Będzie też zebranie Koła
Misyjnego.
9. ������������������������������
Za tydzień w niedzielę 5.XII.
dzień solidarności z Kościołami
na Wschodzie, zbiórka do puszek
przed kościołem przeznaczona na
pomoc tym Kościołom.
10. �������������������������
W poniedziałek 6 grudnia
obchodzimy wspomnienie dobrotliwego bpa św. Mikołaja.
W tym dniu dzieci ze świetlicy
mają spotkanie ze św. Mikołajem
o godz. 16.00 w KCK. Natomiast
dzień wcześniej czyli w niedzielę
5 grudnia o godz. 15.00 w KCK
św. Mikołaj będzie rozdawał
paczki dla dzieci spoza świetlicy.
Rodzice mogą kontaktować się
z Mikołajem przez kancelarię
parafialną.
11. ������������������������������
Podobnie jak w latach poprzednich, ogłaszamy konkurs na najciekawszą ozdobę bożonarodzeniową
(szopki, ozdoby, pająki). Najlepsze prace zostaną nagrodzone
i pokazane na wystawie w przedsionku kościoła. Termin składania szopek upływa z dniem 17
grudnia.
13. �����������������������������
Dyżur do sprzątania kościoła
29 XI (poniedziałek wieczorem)
ul. Na Skarpie, Stojałowskiego,
Słoneczna, B. Słonecznej oraz
4 XII 10 (sobota rano) ul. Przyklasztorna, Głęboka, Żołnierska,
Basztowa.
14. �������������������������
Opłatki bożonarodzeniowe
będą rozprowadzane w grudniu
przez osoby dotychczas zbierające składki na inwestycje, a ewentualne ofiary będą przeznaczone
na utrzymanie kościoła.
15. ���������������������������
W kiosku są świece Caritas
w minimalnej cenie 6 zł.

Mikołaj do wynajęcia
Jak co roku KSM organizuje akcję charytatywną
„Mikołaj do wynajęcia”. Wynajęty św. Mikołaj
będzie roznosił prezenty dla dzieci w dniach 3,4
i 6 grudnia (wieczorem). Dochód z akcji zostanie
przeznaczony na zakup prezentów dla dzieci niepełnosprawnych.
Więcej informacji pod tel. 660 707 076.

Niedziela 28 XI
8:00

+ Władysław (25).

9:30

++ Katarzyna, Walenty.

11:00

O Boże błogosł., zdrowie, dary
i łaski Ducha Św. oraz opiekę MB
w 45 roczn. sakramentu małżeństwa Marii i Franciszka.

12:15

+ Stanisława (28).

16:00

++ Maria, Józef, Antoni.

18:00

Za parafian.

7:00

+ Władysław (26).

18:00

1) + Stanisława (29).
2) W int. dusz czyśćcowych (Dzieło
Pomocy Dla Czyśćca).

7:00

+ Władysław (27).

18:00

1) + Stanisława (30 - koniec
greg.).
2) ++ Andrzej, Jan, Florianna.
3) Dziękczynna z prośbą o błogosł. Boże, potrzebne łaski i opiekę
świętego Patrona dla ks. Prałata od
wspólnot: Akcja Katolicka, Apostolat
Margaretka, Bractwo Najśw. Sakramentu, Bractwo Szkaplerzne, Chór
parafialny, Grupa charytatywna, Koło
Misyjne, Kręgi: św. Augustyna, św.
Marka, św. Piotra, św. Wojciecha,
św. Zofii, Pracownicy parafii, Róże
Żywego Różańca: św. Anny, św.
Antoniego, św. Barbary, św. Benedykta, św. Bernadetty, św. Brygidy,
św. Elżbiety, św. Kingi, św. Klary,
św. Łucji, św. Moniki, św. Piotra, św.
Zofii, Róże Boga Ojca, Sekcja Tenisa
Stołowego - PKS Kolping Jarosław,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga,
Świetlica „U Kolpinga” /stan na
dzień 25.XI./.

6:30

1) + Władysław (28).
2) + Aniela Sokołowska (począt.
greg.).

18:00

1) ++ Andrzej i Władysław.
2) ++ Z Rodziny: Makar i Narolskich.

6:30

1) + Władysław (29).
2) + Aniela (2).

18:00

1) Za kapłanów z naszej parafii.
2) + Emilia Chmielowicz w 19
roczn. śmierci.

6:30

1) + Władysław (30 - koniec
greg.).
2) + Aniela (3).

18:00

1) ++ Salomea, Stanisław.
2) + Władysława Rząsa (począt.
greg.).

6:30

1) + Aniela (4).
2) + Jan Łucko w 1 roczn. śmierci.

18:00

1) Za Michalinę, dzieci, wnuków
i prawnuków z prośbą o wszelkie
łaski i błogosł. Boże, o dary Ducha
Św., opiekę Matki Najświętszej,
o zdrowie i silną wiarę i w int. Bogu
wiadomej.
2) + Władysława (2).

8:00

+ Ryszard Rakoczy w 7 roczn.
śmierci.

9:30

+ Aniela (5).

11:00

++ Katarzyna Gliniany w 3 roczn.
śmierci, Zygmunt.

12:15

++ Rodzice: Rozalia i Franciszek
oraz Janina i Aleksander.

16:00

++ Katarzyna, Mikołaj, Piotr.

18:00

1) Za parafian.
2) + Władysława (3).

Poniedziałek 29 XI

Wtorek 30 XI

Środa 1 XII

Czwartek 2 XII

Piątek 3 XII

Sobota 4 XII

Niedziela 5 XII

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
04.12.82 – Józef Plęs
01.12.86 – Ludwik Brzeziński
01.12.98 – Emil Ostafijczuk
03.12.98 – Maria Dworak
03.12.00 – Helena Sidorska
04.12.03 – Ryszard Rakoczy

