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RORATY: PN. - SOB., GODZ. 6.15! 

8.12, g. 12.00-13.00 
GODZINA ŁASKI! 



EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO  3, 1-12 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Zgoda i pokój 
Dzisiejsze Słowo Boże jest przepełnione nadzieją. Nadzieją, której dziś tak bardzo nam po-
trzeba. W czasach chorób, manipulacji i wojen potrzebujemy otuchy i zapewnienia, że wszyst-
ko będzie dobrze. I właśnie to dostajemy. Wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlę-
ciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu (…), Lew też jak wół będzie jadał 
słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 
Brzmi jak utopia? Ależ nie. Czyż nie byliśmy świadkami właśnie takiego pojednania w 
chwili śmierci papieża, św. Jana Pawła II? A skoro nasz papież, jako człowiek potrafił zjed-
noczyć w jednej chwili cały świat, to ilekroć więcej może Bóg? 
Tylko zanim to się wydarzy, musimy udać się do Jana Chrzciciela, wyznać swoje grzechy i 
pochylić głowę z pokorą. Czy mamy na tyle odwagi i siły, by uznać się za słabych i oddać 
Bogu to, co w nas złe? Nie potrafimy być jednością na jednym osiedlu, bo sąsiad obgaduje 
sąsiada. Nie możemy liczyć na współpracownika, bo ten oczernia nas za plecami. Nie 
możemy też liczyć na siebie jako naród, bo jesteśmy tak zwaśnieni i podzieleni, że nad-
chodzące Święta to pole bitwy poglądów politycznych i mądrości życiowych. Tymczasem 
już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego 
owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.                                             Sebastian Niemkiewicz 

Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą 
łaską Bożą i znowu staną się wierne i miłujące Boga. 
Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, 
jeżeli dobrzy ludzie modlić się będą za bliźnich. 

8 grudnia, godz. 12.00 - 13.00 
Zapraszamy na godzinę łaski do 

naszego kościoła! 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

W księgarni można się 
jak co roku zaopatrzyć w 
lampiony na roraty. Cze-
kają też już kalendarze 
na rok 2023. 



BAL  ANDRZEJKOWY  DZIECI 

    Czciciele św. O. Pio udali się na Święty Krzyż (woj. 
świętokrzyskie), aby uczestniczyć w Ogólnopolskim Nocnym 
Czuwaniu Modlitewnym w intencji Kościoła i Ojczyzny. Przy 
Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego wraz z Matką Bożą i św. O. 
Pio adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czu-
wanie wypełnione również było Modlitwą Ekspiacyjną za zniewa-
żanie Krzyża Świętego, rozważaniem Drogi Krzyżowej, modlitwą 
Różańcową i Koronką do Bożego Miłosierdzia. 
   Po konferencji „Św. O. Pio wobec Jezusa Chrystusa Ukrzyżowa-
nego” zawierzyliśmy Bogu i św. Patronowi naszych bliskich, Para-
fię, naszych Kapłanów i nas samych, abyśmy po ziemskiej wę-
drówce osiągnęli szczęśliwe życie wieczne. 
    Bliska obecność Świętych Relikwii w czasie całonocnego czu-
wania była dla nas duchową ucztą. 

 

Rok Jubileuszu 700-lecia pierwszej parafii 
Jarosławia i 500-lecia Kapituły Kolegiackiej  
rozpoczęty! 

Wyjazd do Zakopanego, 16.01 - 21.01.2023, cena 777,77 zł. Zapisy w księgarni do końca 

grudnia. W programie wyprawa nad Morskie Oko, Kalatówki, Krzeptówki, skocznia, Dolina i 
Termy Chochołowskie, Bachledówka i Gubałówka, możliwe codzienne zjazdy na nartach. 


