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Aby Święta Bożego Narodzenia
przyniosły radość, pokój oraz
wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania
ducha.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku życzenia zdrowia, wielu
dobrych dni i wszelkiej pomyślności
Życzą Wasi Duspasterze
Zamyślenia nad Słowem Bożym
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a
Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i
błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś,
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". Łk 1,39-45
Maryja w domu Elżbiety, z Jezusem poczętym pod sercem, to Nowa Arka Przymierza, która kryje w sobie już nie tyle
kamienne Tablice zapisane Bożym Prawem, ale Samego Prawodawcę, Boże Dziecię.
Maryja w domu Elżbiety jest jak najcenniejsza strona Biblii, na której zostało zapisane najważniejsze Boże Słowo.
Maryja w domu Elżbiety jest jak świątynia, w której Bóg zamieszkał wśród swego ludu.
Maryja w domu Elżbiety jest jak królewski skarbiec, gdzie zastał ukryty najcenniejszy klejnot.
Maryja w domu Elżbiety jest jak skała, we wnętrzu której kryje się źródło przeczystej, krystalicznej wody.
Maryja w domu Elżbiety jest jak okręt, który zacumował przy nabrzeżu z bezcennym ładunkiem w ładowni.
Maryja w domu Elżbiety jest jak oaza Bożej łaski wśród pustynnych piasków ludzkiego grzechu.
Maryja w domu Elżbiety jest jak deszczowa chmura, która kryje w sobie deszcz dla spalonej słońcem ziemi.
Maryja w domu Elżbiety jest listem, który kryje w sobie pozytywną, pełną miłości, Bożą odpowiedź na człowiecze
pytanie o zbawienie.
Maryja w domu Elżbiety jest jak żyzna gleba, gdzie wpadło ziarno i dojrzewa, aby wydać plon stokrotny.
Maryja w domu Elżbiety jest jak człowiek, który znalazł skarb i pragnie nim podzielić się z tymi, którzy w życiu tyle
szczęścia nie mieli.
Maryja w domu Elżbiety jest matką, Bożą Matką, oczekującą cudu narodzin syna, Bożego Syna.
Czy się zgodzę, aby ten okręt zacumował także przy nabrzeżu mego życia? Czy jestem gotowy udostępnić skarbiec
swego serca, aby przyjąć ten wyjątkowy Klejnot, zapewniając mu wszelkie środki bezpieczeństwa? Czy także w
świątyni, którą jestem, Pan może mieszkać pomiędzy swym ludem i odbierać Jemu należny hołd? Jak często zaglądam
do tej oazy, oazy Bożej łaski? Wolę uschnąć niż prosić o deszcz, ten deszcz? Czy jestem kartą, na której Pan pisze piątą
Ewangelię? Czy satysfakcjonuje mnie Boża odpowiedź na moje pytanie o zbawienie? A może ciągle czekam
na inną, po mojemu lepszą?

"Dziecię się nam narodziło.... Syn został nam dany"
Znowu będzie Wigilia, Boże Narodzenie, żłóbek, choinka, Nowy Rok. Jak spędzimy i przeżyjemy te święta, to zależy
od nas samych. Czy nas też, jak innych dosięgnie pogoń za reklamowanymi rzeczami, a między zakupami zabiegani
"wpadniemy "do kościoła, bo może akurat uda się nam wyspowiadać, bo tak wypada, bo co powiedzą sąsiedzi - to też
tylko nasz wybór. Pewnie też będzie puste miejsce przy wigilijnym stole, a my zdobędziemy się na miłe słowa, uśmiech
i życzliwość dla najbliższych, może nawet uda się zanucić razem kilka kolęd, a na koniec będzie nas jeszcze stać na
nocną wyprawę do kościoła na Pasterkę, bo to tradycja z dziada pradziada. Poprosimy też Jezusa, by nam pobłogosławił
na ten rok co przed nami. Jeśli dotąd wszystko układało się po naszej myśli, to niektórych z nas stać będzie na to, by
Bogu za to podziękować Ciekawe, co przyniesiemy Jezusowi do żłóbka?. Nawet królowie i pasterze składali dary, a
my? Jeśli zdarza się tak, że kończą się święta i znika gdzieś ta radość, dobro, wzajemna życzliwość, a w naszych
rodzinach wszystko wraca do stanu przed świętami, to coś jest nie tak. Nowy Rok zmusza nas do spojrzenia w
przeszłość, ale jeszcze intensywniej w przyszłość. Gdy staniemy przy żłóbku, gdy betlejemska gwiazda oświetli nam
Jezusa popatrzmy głęboko w Jego oczy i serce i przypomnijmy sobie, po co tak naprawdę Bóg przychodzi do nas, po co
się rodzi wśród nas? Jezus rodzi się, po to, aby być nam pomocą, aby wejść w nasze życie i codzienność. Pomogą nam
w tym słowa, które zapisała : T. Chomieniec MSC t. III "Rozmowy z moim Panem": "Przybliż się do Mnie, dotykaj
Mnie swoim sercem, oczami, dłońmi, ustami, przytul mnie do swojego serca. Nie bój się. Ta Maleńka Światłość nie
oślepi, nie porazi ciebie, nie zawstydzi, nie oddali, nie upokorzy. Ta Światłość zaprasza, miłującym gestem otwartych
ramion. Maleńka Światłość, to sama Miłość, która pragnie być kochana". Teraz, to już od nas zależy, czy potrafimy dla
swojego trwałego dobra wykorzystać obecność wśród nas Takiego Gościa. Klękajmy przed Jezusem, Maryją i Józefem,
zaprośmy Ich do swego życia. W żłóbku jest zimno, może nasze serca będą cieplejsze dla Maleńkiej Miłości? Nie
przegapmy przyjścia Maleńkiej Miłości, nie przesłońmy Jezusa sztuczną choinką, świecidełkami, czy symbolicznym
miejscem przy stole. Odnajdźmy swoje "Betlejem", jakiś wymiar zadań, które podejmiemy i wypełnimy. Betlejem
znajduje się wszędzie tam, gdzie, narodzenie Jezusa przeżywane jest z wiarą, gdzie jest miłość, pokój, gdzie osusza się
łzy i pamięta o chorych, smutnych, wątpiących i wierzy, że: ..."Dziecię się nam narodziło, syn został nam dany"...
Gdzie jest moje " Betlejem"? Co dam Jezusowi w darze?
IV NIEDZIELA ADWENTU 20.12.2009R.
1. Dzisiaj rozpoczęliśmy nasze parafialne Rekolekcje Adwentowe, które poprowadz ks. Mirosław Tosza. Prośmy o
dary Ducha św. dla niego i dla nas, aby Słowo Boże dotarło do naszych serc. Plan rekolekcji jest w naszych domach, ale
dla porządku przypominamy: w poniedziałek i wtorek Msze św. z naukami dla dorosłych na roratach o 6.45, o 9.00 i
18.00( w poniedziałek i wtorek Eucharystia wieczorna wyjątkowo o g. 18.00- by dać większą możliwość tym, którzy
zechcą skorzystać z rekolekcji) . Dzieci w obydwa dni mają Msze św. z naukami o 16.00. Młodzież z gimnazjum
przyjdzie w poniedziałek i wtorek na g. 10.30. W poniedziałek będzie dzień spowiedzi św. w godz. 6.30- 11.00, i po
południu od 15.00 do 18.00. Zachęcamy do przystąpienia do spowiedzi adwentowej, aby dobrze przygotować się do
Świąt. W poniedziałek i wtorek taca zbierana na Mszach św. przeznaczona jest na potrzeby rekolekcji. Dzisiaj także o
15.00 Mszą św. rozpoczniemy spotkanie wigilijne osób samotnych z naszej parafii.
2. Dziękujemy parafianom z ul. Na Błoniach za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary. W wigilię, w czwartek o tę
posługę prosimy mieszkańców z ul. Na Błoniach od nr 11 do 16. W gablocie wisi porządek sprzątania kościoła na
pierwsze półrocze 2010r. Prosimy zapoznać się z nim, tak by wspólnie z sąsiadami zaplanować sobie tę posługę na
rzecz naszej Wspólnoty.
3. W środę od 8.30 odwiedziny chorych z Sakramentami świętymi. Prosimy do wtorku zgłaszać swoich bliskich.
4. Do czwartku roraty o 6.45. Zachęcamy, aby skorzystać z Sakramentu Pokuty, zwłaszcza w czasie rekolekcji. Nie
będziemy spowiadać w Boże Narodzenie. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. O g.6.45 ostatnie roraty na które
wszystkich zapraszamy. Przypominamy o zachowaniu tradycji i zwyczajów polskich podczas wieczerzy wigilijnej. W
Wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce, pamiętajmy o zachowaniu
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
5. Pasterka tradycyjnie o północy. Kwadrans przed Pasterką Nowenna do Dzieciątka Jezus. Podczas Pasterki taca
przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Życia ( domy samotnej Matki).
6. W piątek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Zarówno w pierwszy jak i drugi dzień świąt Msze św. jak w każdą
niedzielę. W drugi dzień świąt taca przeznaczona na uczelnie katolickie. W następną niedzielę uroczystość świętej
Rodziny z Nazaretu. Jest to patronalne swięto Rodzin Katolickich.
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Dzisiaj kolejny numer gazetki parafialnej m.in. z porządkiem
sprzątania na pierwsze półrocze 2010r. Kolęde- wizytę duszpasterską rozpoczniemy w poniedziałek 28.12. - plan kolędy
wisi już w gablocie, jak również został wydrukowany w naszej gazetce Są jeszcze świece na stół wigilijny oraz inne
pamiątki świąteczne.
8. Przypominamy o koncercie kolęd w naszej świątyni, w wykonaniu Z. Wodeckiego, H. Frąckowiak, A. Majewskiej,
W. Korcza 17.01. o g. 18.00. Bilety są do nabycia w kościele i w niektórych sklepach w Jeleniu w cenie 25 zł. Dzieci i

młodzież gimnazjalna mają wstęp wolny.
9. Intencje mszalne są wywieszone w gablocie ( przeczytać).
10. Spotkajmy się zatem przy żłóbku na Pasterce. Niech nam Bóg Błogosławi..

Sprzątanie kościoła : styczeń-czerwiec 2010
L.p.
1

Data
2 .01.

Ulica
Galla Anonima

L.p.
14

Data
3.04

2

9.01

Pawła Szulgacza

15

10.04

3

16.01

W. Wawrzyńskiej

16

17.04

4
5
6
7

23.01
30.01
6.02
13.02

Gen. I. Prądzyńskiego
B. Czerwieńskiego
M. Wańkowicza
A. Słonimskiego

17
18
19
20

24.04
30.04
8.05
15.05

8

20.02

Omturowców

21

22.05

9

27.02

Kunickiego

22

29.05

10
11
12
13

6.03
13.03
20.03
27.03

700- lecia ( do połowy)
700- lecia ( druga połowa)
Zelwerowicza ( do połowy)
Zelwerowicza ( druga połowa)

23
24
25
26

5.06
12.06
19.06
26.06

Ulica
Rynek od nr 1 do nr 15
(Wielka Sobota godz.13.30)
Rynek- pozostali i ul.
Flisaków
Ks. Sulińskiego ( do
cmentarza)
Lipinka (do połowy)
Lipinka – druga połowa
Koniówki i Sielec
Rodzice dzieci
I Komunijnych
Ks. Sulińskiego ( od
cmentarza)
Zwycięstwa 1-15
i Poddane
Zwycięstwa 16- 30
Zwycięstwa 31- 45
Zwycięstwa 46- 60
Zwycięstwa 61- 75

KOLĘDA 2009/2010 – ks. Proboszcz
28.12. PONIEDZIAŁEK- od g. 9.00 ul. Biały Brzeg, Leśnej Osady,Lokacji, Na Grobli, Łęgowa
29.12. WTOREK - od g.9.00 ul. Wielkich Łowów, Rzepeckiego,Osadników, Nad Brzegiem, Nadrzeczna
30.12. ŚRODA- od g.9.00 ul. Zwycięstwa od mostu do pp. Smalcerz nr 138
02.01. SOBOTA- od g. 9.00 ul. Kosów i K. Bożka
04.01. PONIEDZIAŁEK- od g. 9.00 ul. Zwycięstwa od nr 136a pp. Simka do nr 101 pp. Bartyzel i 90 pp.
Parszywka
05.01. WTOREK – od g.9.00 ul. Zwycięstwa od nr 88 i 99 do 62 i 69 oraz ul.Żurawia
06.01. ŚRODA – od g. 9.00 ul. Dolna
07.01. CZWARTEK- od g.15.00 ul. Mały Dół, Wielki Dół
08.01. PIĄTEK- od g. 9.00 ul. Zwycięstwa od nr 60 i 67 do nr 35a i do 34
09.01. SOBOTA od g. 9.00 ul. Zwycięstwa od nr 31 i 30 do Rynku a po drodze ul. Poddane
11.01. PONIEDZIAŁEK- od g. 9.00 ul. Celników, Rynek, Flisaków
12.01. WTOREK- od od g. 9.00 ul. ul. ks. Sulińskiego- cała, początek od końca w kierunku Rynku
13.01. ŚRODA- od g. 9.00 ul. Lipinka
14.01. CZWARTEK – od g. 15.00 ul. Sielec i Koniówki
15.01. PIĄTEK – od g.15.00 ul. 700-lecia 1 – 13, Wygoda- od mostku do Rynku
KOLĘDA 2009/2010 KS. WIKARIUSZ
28.12. PONIEDZIAŁEK- od g. 9.00 ul. Wiosny Ludów od pp. Bigaj do nr 118 do pp. Wojciechowskich
29.12. WTOREK- od g. 9.00 ul. Wiosny Ludów od pp. Paszcza nr 112 do p. Wojtaszak nr 48
30.12. ŚRODA- od g. 9.00 ul. Wiosny Ludów od p. Wolak nr 46 do końca, po drodze ul. Banasika i ul. Wygodaparzyste nr 44- 24- do mostku
31.12. CZWARTEK- od g. 9.00 ul. Na Stawach
02.01. SOBOTA- od g. 9.00 ul. Na Błoniach
04.01. PONIEDZIAŁEK- od g. 15.00 ul. Drabowe Bagno i Pastwiskowa
05.01. WTOREK- od g. 15.00 ul. Witkiewicza i Anczyca
06.01. ŚRODA – od g. 15.00 ul. Proksy i ks. Józefa
07.01. CZWARTEK- od g. 9.00 ul. Banachiewicza
08.01. PIĄTEK- od g. 15.00 ul. Koszutskiej i Starzyńskiego
09.01. SOBOTA- od g. 9.00 ul. Wygoda od mostku do autostrady
11.01. PONIEDZIAŁEK- od g. 15.00 ul. Galla Anonima, Szulgacza
12.01. WTOREK – od g. 15.00 ul. Wawrzyńskiej, Bagno
13.01. ŚRODA – od g. 15.00 ul. Prądzyńskiego, Czerwieńskiego
14.01. CZWARTEK – od g. 9.00 ul. Zelwerowicza

15.01. PIĄTEK – od g. 15.00 ul. Wańkowicza, Słonimskiego
16.01. SOBOTA – ul. 700- lecia
18.01. PONIEDZIAŁEK – ul. Omturowców, Kunickiego
INTENCJE MSZALNE 21.12.-27.12.2009 R.
Poniedziałek 21.12.09 .
6.45 + Irena Tarka- od rodz. Plata
9.00 + Jan Banasik- od sąs. Duda, Purat i Bigaj
16.00 + Władysława i Edward Banasik i zięć Jan
18.00 + Ryszard Wolak- od rodz. Dylus
Wtorek 22.12.09.
6.45 1) + Ryszard Wolak- od kolegów z komisji Regulacji Energetyki 2) + Kazimierz Stromowski- od ucz. pog.
9.00 + Honorata Chacuś- od ucz. pogrzebu
10.30 O zdrowie dla żony- od męża
16.00 + Jan Banasik- od rodziny Dym i Kuzak 18.00 + Marian Proksa- od sąs. z bloku nr 11 z ul. 11 listopada
Środa 23.12.09.
6.45 1) + Ryszard Wolak- od rodziny Gażów z dziećmi
2) + Władysława Larysz- od sąsiadow
17.00 1) + Irena Tarka- od bratowej Marii Więcek z rodziną
2) + Wiktor Proksa i rodzice Antoni i Anna
Czwartek 24.12.09. WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
6.45 1) + Ryszard Wolak- od pracowników ZRE Kraków przy EL. Siersza
2) + Anna i Karol Smalcerz, Zofia i Stanisław Fiedor
3) + Irena Tarka- od ucz. pogrzebu
24.00 Pasterka
1) Za Parafian 2)+Józefa 1r.śm. i Władysław 31r.śm. Orzechowscy-od córki i syna z rodzinami
3)+ Józef Karweta i rodzice z obu stron
Piątek 25.12.09. UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA
7.00 + Ryszard Wolak- od pracown AFS z Bielska- Białej 9.00 + Adam Boba c. Mieczysława wnuk Sławomir i Edward
11.00 + Józef Rzepa 3r.śm.- od żony i córki z rodziną 15.00 Chrzty 18.00 + Stanisława Dyląg 1r.śm. i rodzice
Sobota 26.12.09.ŚW. SZCZEPANA
7.00 + Stanisław i Teofila Oleś i zmarłe rodzeństwo
9.00 + Krystyna Pluta- od Żurawików, Kosteckich i Dubielowej z okrągla
11.00 Roczki
1) Paulina Żurawik- od babci i wujka 2) Anna Kruk- od chrzestnej z rodziną 3) Olaf Dylus- od rodziców
15.00 + Adam Banasik i rodzice z obu stron 18.00 + Ryszard Wolak- od kolegów z Połańca
Niedziela 27.12.09.ŚWIĘTEJ RODZINY
7.00 + Franciszka i Michał Witoń
9.00 + Władysław Braska 3r.śm.- od żony z rodziną
11.00 + Irena Tarka- od Wiesławy Pypłacz z rodziną
15.00 1) + Ryszard Wolak- od chrzestnego Gustawa Kwaśniewskiego 2) + Maria Banasik- od syna Andrzeja z rodziną
18.00 + Irena Tarka- od koleżanki Gieni Fatyga
INTENCJE MSZALNE 28.12.- 03.01.2010 R.
Poniedziałek 28.12.09
7.00 1)+ Ryszard Wolak- od koleżanek i kolegów z wydziału kontroli jakości
2) + Władysława Larysz- od bratowej Stanisławy Larysz z rodziną 17.00 + Irena Karweta – od brata z rodziną
Wtorek 29.12.09.
7.00 1) + Władysława Larysz- od ucz. Pogrzebu 2) + Irena Karweta- od sąs. z ul. Wygoda i Słonimskiego
17.00 + Maria i Kazimierz Wilkosz
Środa 30.12.09r.
7.00 1) + Janina Wabik- od córki z zięciem 2) + Irena Tarka- od kuzynki Wiesławy Starczynowskiej
17.00 + Ryszard Wolak- od koleżanek i kolegów wydz. Remontów El. Siersza
Czwartek 31.12.09r.
7.00 + Ryszard Wolak- od Gertrudy Borońskiej
17.00 1) + Irena Tarka- od syna Jacka z rodziną 2) + Władysława Larysz- od córki Marii z mężem
Piątek 01.01.10r. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI- NOWY ROK
7.00 + Irena Tarka- od Władysławy Tarka z rodziną
9.00 W 77 ur.Wandy Józefiak-Garmulewicz-od córek Kazimiery i Gabrieli z rodzinami
11.00 + Mieczysław Mzyk- od żony z dziećmi 15.00 W 70 ur. Zygmunta- od żony i dzieci
18.00 + Ryszard Wolak- od kolegi Artura i Doroty Kukulskich z synem
Sobota 02.01.10r.
7.00 1) Z Róży św. Agnieszki 2) + Stanisław Gryzło- od ucz. pogrzebu
17.00+ Irena Tarka- od swatowej Teresy Knapik
Niedziela 03.01.10r.
7.00 + Irena Tarka- od rodz. Herdów i Obrzutów
9.00 + Emanuel Wilkosz- od żony
11.00 + Władysław Datoń- od rodz. Bolek z Kanady 15.00 Chrzty
18.00 + Helena Stromowska- od córek, zięcia i wnuków z rodzinami

