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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana:
Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń
wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące
słowa: Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z
pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś,
wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce
mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie
nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim,
obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy w
ypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z
twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na
wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich.
Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. Przede
Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. 2 Sm 7,1-16
Król Dawid miał wyczucie w swojej relacji z Panem Bogiem. W pewnym momencie swego królowania, kiedy Pan
poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, uświadomił sobie, że to nie wypada, aby on, król, mieszkał w pałacu
cedrowym, a Arka Boża, znak Tego, któremu to wszystko zawdzięcza, tylko w skromnym, przenośnym namiocie. Jego
duchową intuicję potwierdził prorok Natan. Jakie jest moje duchowe wyczucie w relacji z Panem Bogiem? Czy zdaję
sobie sprawę, kto pomaga mi poskromić wszystkich moich duchowych wrogów? Czy dbam, aby Panu Bogu dobrze się
mieszkało we mnie i ze mną? A może dbam tylko o swoje warunki mieszkaniowe? Jak mieszka się Panu Bogu i gdzie,
wcale mnie nie interesuje? (przecież ma niebo) Jak często skazuję Pana Boga na swoistą "bezdomność"? Czy interesuję
się też, jak żyje się, czy mieszka moim bliźnim? Jeżeli źle, to czy staram się na miarę moich możliwości im pomóc?
Ostatecznie z ust proroka Natana król Dawid dowiedział się, że nie jest wolą Pana Boga, aby On zbudował Mu stały
dom. To uczyni jego następca na izraelskim tronie, jego syn. Dawid dowiedział się też, że to Pan zbuduje i utwierdzi
jego dom i królestwo na wieki. Relacja pomiędzy Panem Bogiem a kolejnym następcą na dawidowym tronie będzie
miała znamiona relacji ojcowsko-synowskiej. Nawet gdyby kolejni następcy Dawida sprawiali kłopoty (a sprawiali i to
jakie), odwracali się do Niego plecami, szli za obcymi bogami, to On, Pan będzie wprawdzie ich karcił rózgą upomnień
i ciosami synów ludzkich, lecz nie cofnie danego słowa. Dynastia dawidowa przetrwa na wieki. I trwa do dziś w
Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata. Czy ja moje codzienne życie, mój dom buduję na mojej relacji z Panem? Czy
ta relacja ma znamiona relacji ojcowsko-synowskiej? Czy to w Panu Bogu codziennie utwierdzam siebie, to co robię,
to co mówię, to kim jestem? Czy utwierdzam Boże panowanie w swoim życiu? Czy jestem gotowy z Jego strony
przyjąć wszelkiego rodzaju karcenie, które ma mnie przywołać do porządku, zawrócić z błędnej drogi, przywołać do
opamiętania i nawrócenia? Czy zdaję sobie sprawę, że karcenie ze strony Pana jest przejawem Jego ojcowskiej miłości
do mnie, syna, córki? Pan nie cofa danego mi słowa, jest wierny, a ja? Jak często wycofuję się z danego słowa?
Pomodlę się o owocne przeżycie ostatnich, adwentowych dni, o dobrą adwentową spowiedź, za tych, którzy jeszcze nie
wiedzą, gdzie spędzą wigilijny wieczór, martwią się, czy znajdą miejsce przy wigilijnym, świątecznym stole. A może
znajdą je przy moim stole?!

DROGA JEZUSA – NASZĄ DROGĄ ( ks. M. Maliński)
Co roku to samo. Co roku przeżywamy historię życia Jezusa. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na
miesiąc śledzimy, patrzymy, czujemy Go - żyjącego na naszej ziemi.

Ale strzeżmy się, żeby to nie było wpatrywanie się tylko w Jezusa i w Jego historię. Bo tak naprawdę, to jest również
nasza historia. W Jego dziejach odtwarza się nasz los. A Jezus uczy nas swoim życiem, jak powinniśmy postępować w
sytuacjach analogicznych do tych, które miały miejsce w Jego życiu.
Wpatrzony w Jezusa narodzonego w stajni musisz być świadomy tego, że przyjdzie chwila, kiedy będziesz w
podobnej sytuacji jak On. Patrząc na Jezusa leżącego w zimnie i ciemności, płaczącego w żłobie, wiedz o tym, że
będziesz czuł się nieraz tak, jak bezradny malutki Jezus niezauważony przez ludzi, powitany jedynie przez pasterzy. I
przyjdzie czas, kiedy będziesz spędzał swoje dnie w ubóstwie i w niedostatku.
I może się zdarzyć, że będziesz szukał zagubionego swojego dziecka. Że będziesz prześladowany jak Jezus.
Wyśmiany jak On. Skazany jak On. Że umrzesz za wcześnie. Na krzyżu cierpienia.
Ale będziesz miał również chwile radosne. Bo będziesz się modlił szczęśliwy - jak On na górze Przemienienia. Prawie
że cię ludzie będą nosili na rękach - jak Jezusa w Niedzielę Palmową. Będziesz miał powodzenie i sukcesy. Żeby ci się
wtedy nie przewróciło w głowie - jak Jezusowi się nie przewróciło. Dla Niego zawsze najważniejszy był Bóg-Ojciec i
pełnienie Jego woli.
Bóg, w Swojej odwiecznej Miłości do człowieka, po raz kolejny przypomina
znak EMMANUELA.
Pragnie, byśmy Go na nowo przyjęli do siebie tak, jak Maryja i Józef.
Powtarza do każdego z nas – „Nie bój się”!
W tę Noc Betlejemską dzieląc się opłatkiem z każdym z Was pragniemy
wspomnieć słowa wieszcza Cypriana Kamila Norwida: "Jest w moim kraju
zwyczaj, że w dzień wigilijny przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na
niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny najtkliwsze przekazując
uczucia w tym chlebie".
Niech ogarnie Was uczucie radości, miłości i szczęścia rozlewając się obfitością
łask, które niech Nowonarodzone Dziecię Boże wniesie w życie Wasze i Waszych
Rodzin. Niech składany pokłon u żłóbka wprowadzi w Was poczucie
bezpieczeństwa i pokoju w Nowym 2012 roku dając siłę do realizacji Marzeń,
o które warto walczyć; Radości, którymi warto się dzielić; Przyjaciół, z którymi
warto być i Nadziei bez której nie da się żyć.
Opromienionych miłością Bożej Dzieciny Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym Roku, życzą Wasi

Duszpasterze

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
7 STYCZEŃ

7 KWIECIEŃ

Nadrzeczna

14 STYCZEŃ
21 STYCZEŃ
28 STYCZEŃ

Zwycięstwa od nr 76 do 82 i od nr 77 do
93
Zwycięstwa 84 do 90 i 95 do 105a
Zwycięstwa 92 do 102 i 107 do 121
Dolna – do połowy

14 KWIECIEŃ
21 KWIECIEŃ
28 KWIECIEŃ

4 LUTY

Dolna – druga połowa

5 MAJ

11 LUTY

12 MAJ

3 MARZEC

Zwycięstwa 104 do 106 i 123 do 129 i ul.
Mały Dół
Zwycięstwa 108 do 120 i 131 do 141
Zwycięstwa 122 do 128 i 143 do 151 i
ul. Wielki Dół
Zwycięstwa 130 do 138 i 153 do 157

2 CZERWIEC

10 MARZEC

Zwycięstwa 140 do 150 i 159 do 169

9 CZERWIEC

17 MARZEC
24 MARZEC

Zwycięstwa 152 do 158 i 171 do 181
Zwycięstwa 160 do 174 i 183 do 189

16 CZERWIEC
23 CZERWIEC

31 MARZEC

Osadników, Rzepeckiego i Kosów

30 CZERWIEC

K. Bożka – do połowy
K. Bożka- druga połowa
Zwycięstwa 176 do 182 i 191 do
197 i ul. W. Łowów
Zwycięstwa 184 i 199 i ul.
Łęgowa
Zwycięstwa 186 do 188 i 201 i
ul. Na Grobli
Rodzice Dzieci I- Komunijnych
Zwycięstwa od 190 do 192 i od
203 do 207 i ul. Lokacji
Zwycięstwa 192a i 209 i ul.
Leśnej Osady
Zwycięstwa- pozostałe rodziny i
ul. Biały Brzeg
Celników i Żurawia
Wiosny Ludów 184 do 160 i pp.
Bigaj i Kustro z ul. Zelwerowicza
Wiosny Ludów od 158 do 150 i
41 do 25

18 LUTY
25 LUTY

19 MAJ
26 MAJ

KOLĘDA 2011/2012 KS. PROBOSZCZ
27.12. WTOREK- od g. 9.00 ul. Biały Brzeg, Leśnej Osady, Lokacji, Na Grobli, Łęgowa
28.12. ŚRODA - od g.9.00 ul. Kosów, Wielkich Łowów, Rzepeckiego, Osadników, Nad Brzegiem, Nadrzeczna
29.12. CZWARTEK- od g.9.00 ul. Zwycięstwa od mostu do 162 i do 181
30.12. PIĄTEK- od g. 9.00 ul. Zwycięstwa od od 160 i od 179 do 159 i do 136a

02.01.PONIEDZIAŁEK – od g. 9.00 ul. Zwycięstwa od 157 i od 134 do 139a i do 118 oraz po drodze ul. Wielki Dół
03.01. WTOREK – od g. 9.00 ul. Zwycięstwa od nr 139 i od 112 do 101 i do 86 oraz po drodze ul. Mały Dół
04.01. ŚRODA - od g. 9.00 ul. Zwycięstwa od 97 i od 84 do 62 i 69 oraz ul. Żurawia
05.01.CZWARTEK - od g. 9.00 ul. Dolna od nr 1
07.01. SOBOTA - od g. 9.00 ul. K. Bożka od nr 1
09.01. PONIEDZIAŁEK- od g. 9.00 ul. Zwycięstwa od nr 60 i 67 do 35a i do 34
10.01. WTOREK- od od g. 9.00 ul. Zwycięstwa od nr 31 i od 30 do Rynku i po drodze ul. Poddane
11.01. ŚRODA- od g. 9.00 ul. 700- lecia 1- 13, Wygoda- od mostku do Rynku
12.01. CZWARTEK – od g. 9.00 ul. Celników, Rynek i Flisaków
13.01. PIĄTEK – od g. 9.00 ul. Ks. Sulińskiego od końca do Rynku
14.01. SOBOTA – od g. 9.00 ul. Lipinka od nr 1
17.01.WTOREK – od g.15.00 ul. Sielec
18.01. ŚRODA – od g. 15.00 ul. Koniówki
KOLĘDA 2011/2012 KS. TOMASZ
27.12. WTOREK- od g. 9.00 ul. Wiosny Ludów od pp. Bigaj do nr 118 do pp. Wojciechowskich
28.12. ŚRODA- od g. 9.00 ul. Wiosny Ludów od pp. Paszcza nr 112 do p. Wojtaszak nr 48
29.12. CZWARTEK- od g. 9.00 ul. Banasika, ul. Wiosny Ludów od p. Wolak nr 46 do końca, i ul. Wygoda- parzyste
nr 44- 24- do mostku
30.12. PIĄTEK- od g. 9.00 ul. 700-lecia od nr 1
31.12. SOBOTA- od g. 9.00 ul. Na Stawach
02.01. PONIEDZIAŁEK- od g. 15.00 ul. Drabowe Bagno
03.01. WTOREK- od g. 15.00 ul. Pastwiskowa
04.01. ŚRODA – od g. 15.00 ul. Witkiewicza i Anczyca
05.01. CZWARTEK- od g. 9.00 ul. Proksy, Księcia Józefa, Banachiewicza i Koszutskiej
07.01. SOBOTA- od g. 9.00 ul. Wygoda od mostku do autostrady
09.01. PONIEDZIAŁEK- od g. 15.00 ul. Starzyńskiego
10.01. WTOREK- od g. 15.00 ul. Galla Anonima
11.01. ŚRODA – od g. 15.00 ul. Bagno i Szulgacza
12.01. CZWARTEK – od g. 9.00 ul. Prądzyńskiego i Czerwieńskiego
13.01. PIĄTEK – od g. 9.00 ul. Zelwerowicza
14.01. SOBOTA – od g. 9.00 ul. Na Błoniach od nr 1
16.01. PONIEDZIAŁEK – od g. 15.00 ul. Wawrzyńskiej
17.01. WTOREK – od g. 15.00 ul. Wańkowicza
18.01. ŚRODA - od g. 15.00 ul. Słonimskiego
19.01. CZWARTEK – od g. 15.00 ul. Omturowców i Kunickiego
21.01. SOBOTA- od g. 9.00 KOLĘDA POPRAWKOWA!
IV NIEDZIELA ADWENTU 18.12.2011R.
1.
Dziękujemy parafianom z ul. Zwycięstwa , a byli to: za posprzątanie kościoła. W wigilię, w sobotę o tę posługę
prosimy mieszkańców z ul. Zwycięstwa od nr 46 do 60. W gablocie wisi porządek sprzątania kościoła na pierwsze
półrocze 2012r. Prosimy zapoznać się z nim, tak by wspólnie z sąsiadami zaplanować sobie tę posługę na rzecz naszej
Wspólnoty.
2.
W piątek, 23.12. od 8.30 odwiedziny chorych z Sakramentami świętymi. Prosimy do środy zgłaszać swoich
bliskich, tych których nie odwiedzamy w I piątki miesiąca. Nie będziemy odwiedzać chorych w styczniu.
3.
Także w piątek, 23 grudnia modlimy się za przyczyną Św. Ojca Pio z ucałowaniem jego relikwii.
4.
Do soboty roraty o 6.45. Zachęcamy, aby skorzystać z Sakramentu Pokuty, codziennie przed Mszami świętymi.
Nie będziemy spowiadać w Boże Narodzenie. W sobotę 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 niedzielę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Zarówno w pierwszy jak i drugi dzień świąt Msze św. jak w
każdą niedzielę.
7.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Dzisiaj kolejny numer gazetki parafialnej m.in. z
porządkiem sprzątania na pierwsze półrocze 2012r. Kolęde- wizytę duszpasterską rozpoczniemy we wtorek 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.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej Wspólnoty + Tadeusza Braska z ul. Omturowców. Prośmy Boga
o niebo dla niego.
9.
Spotkajmy się zatem przy żłóbku na Pasterce. Niech nam Bóg Błogosławi.
INTENCJE MSZALNE 19.12.-25.12.2011R.
Poniedziałek 19.12. 11.
6.45 1) + Anastazja Głogowska- od ucz. Pogrzebu
2) + Emilia i Józef Bobrowscy- od swatowej
17.00 + Anna i Jan Kwoka- od wnuczki Teresy z Dziećmi
Wtorek 20.12.11.
6.45 1) + Maria Hacuś 2r.śm. i rodzice z obu stron
2) + Rozalia Jachymczyk- od sąs. Brożków
17.00 + Stanisław Żurawik 5r.śm.- od żony i dzieci z rodzinami
Środa 21.12.11.
6.45 1) + Rozalia Jachymczyk- od Romy Radym z rodziną 2) + Mieczysław Karweta- od kolegów
17.00 Z Koła RM
Czwartek 22.12.11.
6.45 1) + Stanisław Dymucha- od sąs. z ul. Witkiewicza i Wygoda
2) + Mieczysław Karweta- od sąs. ul. Słonimskiego, Wygoda, W. Ludów, Omturowców i Kunickiego
17.00 + Rozalia i Antoni Jachymczyk- od rodziny Śmierciak
Piątek 23.12.11.
6.45 1) + Władysław i Maria oraz syn Władysław i Marian Larysz- od córki Danuty z mężem
2) + Rozalia Jachymczyk- od chrześniaka Leszka z rodziną
17.00 + Stanisław Dymucha- od żony i rodziny Dymucha
Sobota 24.12.11.
6.45 1) + Maria i Stanisław Sojka 2) + Stanisław Proksa, rodziców i teściów
3) + Rozalia Jachymczyk- z Róży Niepokalanego Serca NMP
0.00 PASTERKA
1) Za Parafian
2) W 40ur. Adama
3) + Józefa 3r.śm. i Władysław 33r.śm. Orzechowscy- od córki i syna z rodzinami
Niedziela 25.12.11.
BOŻE NARODZENIE
7.00 W 40r.śl. Irena i Jan Murzyn
9.00 + Barbara Bebak- od teściów
11.00 Roczki: 1. W 18ur. Zbigniewa Kańskiego- od rodziców 2. Maja Katarzyna Łopata 3. Wiktor Adam Pacyga
15.00 Chrzty 18.00 + Rozalia Jachymczyk- od sąs. z Lipinki
INTENCJE MSZALNE 26.12.- 01.01.2012R.
Poniedziałek 26.12.11. ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
7.00 + Stanisław i Teofila Oleś i rodzeństwo Piotr, Józef, Tadeusz, Stanisława
9.00 + Adam Boba, c. Mieczysława, wnuk Sławomir, zięć Edward 11.00 + Anna Oska
15.00 + Józef Rzepa 5r.śm.- od żony i córki z rodziną 18.00 + Władysława Lipka- od rodziny Taborskich i Pluta
Wtorek 27.12.11.
7.00 + Franciszka i Michał Witoń i rodzice 17.00 Roczek Oliwii Mazur
Środa 28.12.11.
7.00 1) + Stanisław Jura
2) + Emilia Bobrowska- z Róży Miłosierdzia Bożego
17.00 + Władysław Braska, rodzice i teściowie
Czwartek 29.12.11.
7.00 1) + Stanisław Dymucha- od chrześniaka Piotra z żoną i rodziną Święcickich
2) + Emilia Bobrowska- od sąs. z ul. Dolnej
17.00 + Tadeusz 1r.śm.
Piątek 30.12.11.
7.00 1) + Mieczysław Karweta- od sąs. z ul. Słonimskiego, Wygoda, W. Ludów, Omturowcow i Kunickiego
2) + Marianna Bożek- od sąs. z ul. Zelwerowicza
17.00 + Stanisław Dymucha- od sąs. z ul. Witkiewicza i Wygoda
Sobota 31.12. 11.
7.00 + Józef Karweta 11r.śm. i rodzice z obu stron
17.00 1) + Władysława Knapik- od syna Bronisława z rodziną 2) + Mieczysław Karweta – od kolegi
Niedziela 01.01.12 NOWY ROK
7.00 + Adam Banasik 9r.śm i rodzice z obu stron 9.00 + Józefa i Mieczysław Banasik i rodzice z obu stron
11.00 + Mieczysław Mzyk i rodzice z obu stron- od żony z rodziną 15.00 + Józef Żaba 1r.śm.- od córki z rodziną
18.00 + Stanisław Dymucha- od córki z rodziną Kosiór i Bajorek

