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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg
przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z
martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i
urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród
nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych
świętych, którzy mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i
Pana Jezusa Chrystusa! Rz 1,1-7
Paweł Apostoł pisząc do chrześcijan zamieszkałych w Rzymie, przedstawia siebie
przede wszystkim jako sługę Chrystusa Jezusa czyli osobę, która do Niego należy i
przestrzega Jego przykazań. To od samego Chrystusa otrzymał misję apostolską i
tym samym został przeznaczony do głoszenia Bożej Ewangelii czyli Dobrej
Nowiny, w której dopełniają się obietnice Starego Przymierza, szczególnie
zapowiadane przez proroków, a której treścią jest życie Jezusa w jego ludzkim i
boskim wymiarze. Działalność misjonarska Apostoła jest skierowana do chrześcijan szczególnie
wywodzących się z pogaństwa. Apostoł czyni wszystko, aby dali oni posłuch wierze i w ten sposób Jezus był
uwielbiony w ich życiu. Ich bowiem Bóg w Jezusie umiłował, wybrał i wezwał do świętości życia. To życie
realizuje się we wspólnocie Kościoła, w przestrzeni Bożej łaski i Bożego pokoju, darów Ojca i Syna. A ja jak
siebie przedstawiam? Czy obok imienia i nazwiska, pełnionej funkcji, zawodu, który wykonuję, ukazuje
siebie jako sługę Chrystusa? Trzeba mi pamiętać, że być sługą Chrystusa to coś więcej niż być Jego
pracownikiem. Pracownik pracuje od do, a sługa jest do dyspozycji stale. Czy pamiętam o tym? Czy dlatego,
że nie posiadam od samego Pana przeznaczenia, misji do głoszenia Ewangelii jak św. Paweł, automatycznie,
z łatwością, lekką ręką zwalniam się z obowiązku głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie? Czy zdaję sobie
sprawę, że jestem do tego zobowiązany z mocy chrztu czy bierzmowania, sakramentu małżeństwa czy
Eucharystii nie mówiąc już o kapłaństwie? Kiedyś dałem posłuch wierze, z poganina stałem się
chrześcijaninem, czy nie próbuje teraz ze wszystkich sił dokonać odwrotnego procesu? Czy ja nie poganieję?
Czy czuję się umiłowanym przez Boga? Czy Pan Bóg może liczyć na to samo z mojej strony? Czy jestem tu
na ziemi ambasadorem Bożego pokoju i świętości? Czy dbam o systematyczny przypływ Bożej łaski do
mojego serca? Czy składając życzenia innym, życzę im obfitości Bożej łaski i Bożego pokoju a nie tylko
zdrowia i materialnej pomyślności? Czy jestem dumny z tego, że należę do wspólnoty Kościoła katolickiego?
Czy wspólnota Kościoła jest dumna z mojej przynależności? Zaplanuję sobie jak przeżyję ostatnie dni
adwentu ze szczególnym uwzględnieniem spraw duchowych.

Okno na świat z naszej parafii (Karolina Siodłak)
Przez możliwości jakie daje nam XXI wiek możemy wiele spraw zobaczyć w innym świetle. Poznać go
lepiej i zaznajomić się z nim. W wirtualnym świecie jedno okno poświęcone jest naszej parafii.
Mija już rok od założenia naszej strony internetowej www.parafiajelen.pl. Naszą stronę odwiedziło już
wiele osób i myślimy, że wzrośnie zainteresowanie wiadomościami online. Spotkać tam możemy intencje

mszalne, ogłoszenia, nabożeństwa oraz podział na grupy parafialne. Dla zainteresowanych czeka historia
naszej parafii. Poznamy tu bliżej naszych duszpasterzy i pooglądamy zdjęcia robione podczas różnych
świąt. Strona ta umożliwia nam odsłuchanie transmisji na żywo z kościoła. Przydatne jest to szczególnie
dla osób w podeszłym wieku, które chcą uczestniczyć w modlitwie, a nie mogą udać się do kościoła.
Wirtualny świat nie zawsze jest taki kolorowy. Spotykamy się tu z prawdą, kłamstwem, plotką. Jest to
nierozłączna cecha przebywania w internecie. Korzystajmy z niego umiejętnie! Będzie on wtedy
bezpieczny i pożyteczny. Wiedzmy, że nasza bezmyślność w sieci może kogoś urazić, a nawet
spowodować tragedię.
Pragniemy więc, aby nasza strona była zasługą parafian, dlatego tez apelujemy o pomoc w tworzeniu
strony. Czekamy na pomysły i sugestie. Ta strona będzie miła Bogu jeśli będziemy tworzyć ją razem, bo
przecież parafia online tętni życiem. Zobacz to sam !!!

Życzymy radości z odkrywania tajemnicy Bożego Narodzenia, które
ogłasza miłość Boga do każdego człowieka. Niech te święta będą
czasem uwielbienia Boga, który przez swoje Narodzenie
wywyższył nasze człowieczeństwo. Niech ta prawda dodaje
nam siły i pomaga w codziennym trwaniu przy Chrystusie
Życzą Wasi Duszpasterze

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA (OD STYCZNIA DO LIPCA 2011R.)
1. UL. WIOSNY LUDÓW 108- 94 I 19-17
8 STYCZEŃ
2. UL. WIOSNY LUDÓW 92- 76 i 15
15 STYCZEŃ
3. UL. WIOSNY LUDÓW 74- 54 i 13- 7
22 STYCZEŃ
4. UL. WIOSNY LUDÓW 52- 34
29 STYCZEŃ
5. UL. WIOSNY LUDÓW 32- 10
5 LUTY
6. UL. WIOSNY LUDÓW 8- 2 i UL. WYGODA 44-34
12 LUTY
7. UL. WYGODA 32-20 i 19- 9
19 LUTY
8. UL. WYGODA 18- 4 i 7- 1
26 LUTY
9. UL. WYGODA 21- 39
5 MARZEC
10. UL. WYGODA 41- 61
12 MARZEC
11. UL. WYGODA 63-83 i 56
19 MARZEC
12. UL.WYGODA 85- 103 i s. p. ośrodek i 62- 66
26 MARZEC
13. UL. NA STAWACH I BANASIKA
2 KWIECIEŃ
14. UL. DRABOWE BAGNO
9 KWIECIEŃ
15. UL. PASTWISKOWA
16 KWIECIEŃ
16. UL. WITKIEWICZA- Godz. 13.30 ( Po święceniu pokarmów) 23 KWIECIEŃ
17. UL. W. ANCZYCA
30 KWIECIEŃ
18. UL. PROKSY
7 MAJ
19. RODZICE DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH
14 MAJ
20. UL. KSIĘCIA JÓZEFA
21 MAJ
21. UL. BANACHIEWICZA
28 MAJ
22. UL. M. KOSZUTSKIEJ
4 CZERWIEC
23. UL. STARZYŃSKIEGO
11 CZERWIEC
24. UL. NA BŁONIACH- 1 – 5
18 CZERWIEC
25. UL. NA BŁONIACH 6- 10
25 CZERWIEC

KOLĘDA 2010/2011 KS. ADRIAN
27.12. PONIEDZIAŁEK- od g. 9.00 ul. Biały Brzeg, Leśnej Osady,
Lokacji, Na Grobli, Łęgowa, Wielkich Łowów
28.12. WTOREK - od g.9.00 ul. Kosów, Rzepeckiego,Osadników,
Nad Brzegiem, Nadrzeczna, K. Bożka
29.12. ŚRODA- od g.9.00 ul. Zwycięstwa od mostu do pp. Smalcerz nr 138
30.12. CZWARTEK- od g. 9.00 ul. Zwycięstwa od nr 136a pp. Simka do
nr 101 pp. Bartyzel i 90 pp. Parszywka
31.12. PIĄTEK- od g. 9.00 ul. Mały Dół, Wielki Dół
03.01.PONIEDZIAŁEK – od g.15.00 ul. Zwycięstwa od nr 88 i 99 do 62 i 69
oraz ul.Żurawia
04.01. WTOREK – od g. 15.00 ul. Zwycięstwa od nr 60 i 67 do nr 35a i 34
05.01. ŚRODA - od g.15.00 ul. Zwycięstwa od nr 31 i 30 do Rynku a po
drodze ul. Poddane
06.01.CZWARTEK - od g.10.00 ul. Dolna
08.01. SOBOTA

od g. 9.00 ul. ks. Sulińskiego, od końca w kierunku
Rynku

10.01. PONIEDZIAŁEK- od g. 15.00 ul. Celników, Rynek, Flisaków
11.01. WTOREK- od od g. 15.00 ul. Sielec i Koniówki
12.01. ŚRODA- od g. 15.00 ul. 700- lecia 1- 13, Wygoda- od mostku do
Rynku
13.01. CZWARTEK – od g. 9.00 ul. Lipinka- od końca do nr 1
14.01. PIĄTEK – od g. 15.00 ul. Kunickiego
KOLĘDA 2010/2011 KS. PROBOSZCZ
27.12. PONIEDZIAŁEK- od g. 9.00 ul. Wiosny Ludów od pp. Bigaj do
nr 118 do pp. Wojciechowskich
28.12. WTOREK- od g. 9.00 ul. Wiosny Ludów od pp. Paszcza nr 112 do
p. Wojtaszak nr 48
29.12. 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
30.12. CZWARTEK- od g. 9.00 ul. 700-lecia
31.12. PIĄTEK- od g. 9.00 ul. Na Stawach
03.01. PONIEDZIAŁEK- od g. 15.00 ul. Drabowe Bagno i Pastwiskowa
04.01. WTOREK- od g. 15.00 ul. Witkiewicza i Anczyca
05.01. ŚRODA – od g. 15.00 ul. Proksy, Księcia Józefa i Banachiewicza
06.01. CZWARTEK- od g. 10.00 ul. Zelwerowicza

07.01. PIĄTEK- od g. 9.00 ul. Wygoda od mostku do autostrady
08.01. SOBOTA- od g. 9.00 ul. Koszutskiej, Starzyńskiego i Galla Anonima
10.01. PONIEDZIAŁEK- od g. 15.00 ul. Bagno i Szulgacza
11.01. WTOREK – od g. 15.00 ul. Wawrzyńskiej i Prądzyńskiego
12.01. ŚRODA – od g. 15.00 ul. Czerwieńskiego i Wańkowicza
13.01. CZWARTEK – od g. 15.00 ul. Omturowców i Słonimskiego
14.01. PIĄTEK – od g. 15.00 ul. Na Błoniach od nr 1 do 7B pp. Leśniak i
Parzyste do nr 16 p. Żelazko
15.01. SOBOTA – od g. 9.00 ul. Na Błoniach od nr 9 pp. Dziadosz i
Parzyste od nr 18 pp. Nawroccy- do końca
22.01. SOBOTA- od g. 9.00 KOLĘDA POPRAWKOWA!

IV NIEDZIELA ADWENTU 19.12.2010R.
1.
Dziękujemy parafianom z ul. Wiosny Ludów, a byli to : za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary w
kwocie zł. W wigilię, w piątek o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Wiosny Ludów od 148 do 130 i od 23
do 21. W gablocie wisi porządek sprzątania kościoła na pierwsze półrocze 2011r. Prosimy zapoznać się z nim,
tak by wspólnie z sąsiadami zaplanować sobie tę posługę na rzecz naszej Wspólnoty.
2.
W czwartek od 8.30 odwiedziny chorych z Sakramentami świętymi. Prosimy do środy zgłaszać swoich
bliskich, tych których nie odwiedzamy w I piątki miesiąca.
3.
Także w czwartek, 23 grudnia, pół godziny przed wieczorną Mszą św. modlimy się za przyczyną Św.
Ojca Pio z ucałowaniem jego relikwii.
4.
Do piątku roraty o 6.45. Zachęcamy, aby skorzystać z Sakramentu Pokuty, codziennie przed Mszami
swiętymi. Nie będziemy spowiadać w Boże Narodzenie. W piątek 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 sobotę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Zarówno w pierwszy jak i drugi dzień świąt Msze św. jak
w każdą niedzielę. W drugi dzień świąt święto św. Rodziny. Taca przeznaczona na uczelnie katolickie.
7.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Dzisiaj kolejny numer gazetki parafialnej m.in. z
porządkiem sprzątania na pierwsze półrocze 2011r. Kolęde- wizytę duszpasterską rozpoczniemy w
poniedziałek 27.12. - 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 „ Skaldów” 09.01. o g. 18.00. Bilety
są do nabycia w kościele i w niektórych sklepach w Jeleniu w cenie 20 zł. Dzieci i młodzież gimnazjalna mają
wstęp wolny.
9.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej Wspólnoty + Władysława Żurawika z ul. Wiosny Ludów,
Władysławę Lipka z ul. Wygoda, Adama Bożka z Dębu, Bronisławę Figura z ul. Zwycięstwa. Prośmy Boga o
niebo dla nich.
10. Spotkajmy się zatem przy żłóbku na Pasterce. Niech nam Bóg Błogosławi.

