ADWENT 2017

Niedziela 03.12.2017
P bloki przy ul. Wapienickiej 13, 15, 17
A ul. Zwrotna, Zosi, Błatnia, Szczera, Jaworzańska strona parzysta od ul. Szczerej
do ul. Tadeusza
K domki Leśników przy ul. Kopytko i ul. Storczyków
M ul. Jaworzańska od ul. Storczyków do ul. Zapora
Poniedziałek 04.12.2017
A ul. Wapienicka bez bloków oraz ul. Międzyrzecka od Cieszyńskiej do kościoła
Wtorek 05.12.2017
P ul. Słowiańska, Celtycka, Handlowa, Soplicy, Lodowa i Szewska
M ul. Nowiny i Diamentowa
Czwartek 07.12.2017
K ul. Rudawka, Bohaterów Monte Cassino, domy na trasie Golicz – Pietrzak –
Wojtuś i ul. Szyprów oraz blok przy ul. Relaksowej 12
Sobota 09.12.2017
P ul. Pomarańczowa, Krakusa i Opalowa
M nowe szeregowce przy ul. Kaskadowej, ul. Kopczyńskiego, Bieńka i Balladyny
A ul. Jaworzańska strona nieparzysta od ul. Palenica do ul. Cieszyńskiej
Niedziela 10.12.2017
P ul. Kminkowa i Tymiankowa
K blok przy ul. Lajkonika 9, dom nr 6 i ul. Jaskrowa
A ul. Mazurska od nr 101 do nr 33

Poniedziałek 11.12.2017
A Jaworze Dolne od p. Wiencek do p. Jana Wąsowicza, ul. Agrestowa, Bielska,
Kasztanowa, Głogowa, Olszynowa (domy po przeciwnej stronie ul. Bielskiej należą
do parafii Jaworze)
Wtorek 12.12.2017
P ul. Kolberga, Swojska, Prądnicza, Topazowa, Rubinowa od ul. Topazowej do
Perłowej
Czwartek 14.12.2017
K ul. Czujna i Zagłoby
Piątek 15.12.2017
M ul. Hanki, Kameliowa i Kmicica
Sobota 16.12.2017
P ul. Agawy ( początek od ul. Storczyków )
K ul. Miętowa od ul. Jaworzańskiej do ul. Storczyków i ul. Słodka
A ul. Kaskadowa bez nowych szeregowców ( początek od p. Kubalów)
Niedziela 17.12.2017
A ul. Gminna, Mazurska od nr 33 i 36 do ul. Dzwonkowej i ul. Suwalska
K ul. Tartaczna, Smocza, Dębowiec i Łowiecka
Poniedziałek 18.12.2017
A ul. Poranna i Słomiana
Wtorek 19.12.2017
M ul. Tylna, Piekiełko i ul. Potok (początek od ul. Tylnej 10)
Czwartek 21.12.2017
K blok przy ul. Twórczej 11, 28 i ul. Regera 16

BOŻE NARODZENIE 2017 I NOWY 2018 ROK
Środa 27.12.2017
M ul. Świt, Dworska, Folwarczna, Oleandrów, Zwierzyniecka do ul. Hożej nr
parzyste
K ul. Międzyrzecka od kościoła do ul. Alabastrowej
A ul. Kopytko po stronie „Afy” bez domków Leśnika, ul. Biwakowa, ul. Zapora strona
nieparzysta od sklepu do ul. Jaworzańskiej i ul. Koperkowa
Czwartek 28.12.2017
P ul. Jagienki strona nieparzysta i Potok 29 (początek od ul. Cieszyńskiej)
K ul. Perłowa, Jantarowa, Zwierzyniecka od ul. Międzyrzeckiej do torów
A ul. Komandorska, Praska oraz Długosza 82 i 83
Piątek 29.12.2017
P ul. Jagienki strona parzysta i ul. Wielkiego Księcia Witolda (początek od ul.
Cieszyńskiej)
M blok przy ul. Lajkonika 7
K blok przy ul. Twórczej 28c, 30 i 34
Sobota 30.12.2017
P ul. Antyczna (początek od p. Klimczaka)
M ul. Sobieskiego od mostu do ul. Komandorskiej i ul. Dożynkowa
A ul. Sabały, Działkowców, Wypoczynkowa, domy p. Lenartowiczów przy ul.
Regera, ul. Sobieskiego od mostu do ul. Międzyrzeckiej bez bloków
Wtorek 02.01.2018
M blok przy ul. Relaksowej 16
K blok przy ul. Relaksowej 16
A ul. Zniczowa, ul. Cieszyńska od. p. Sachajdaka do Domu Nauczyciela włącznie i
dom przy ul. Cieszyńskiej 387

Środa 03.01.2018
P ul. Światopełka i Starej Baśni (początek przy ul. Światopełka115)
M ul. Kominiarska, Laury, Lubiana i ul. Zwierzyniecka od ul. Dworskiej do ul. Hożej
nr nieparzyste
K ul. Zapłocie Duże od torów, Kadłubka i Szybowcowa 23b
Czwartek 04.01.2018
P ul. Marzanny i Danusi
M ul. Potok od Jagienki do Średniej, ul. Średnia, Horeszków i Jankiela
A ul. Tadeusza i pobliskie domy przy ul. Szczerej
Piątek 05.01.2018
P ul. Palenica, Pierwiosnków i Smutna
K ul. Zapora od lasu do sklepu obie strony do sklepu i ul. Zapora strona parzysta od
sklepu do ul. Jaworzańskiej
A ul. Cieszyńska od ul. Jaworzańskiej do mostu strona parzysta, ul. Twórcza,
Rusałki, Regera od torów kolejowych do ul. Cieszyńskiej oraz Zapłocie Duże od
Cieszyńskiej do torów
Sobota 06.01.2018
P ul. Jaworzańska strona parzysta od ul. Tadeusza do ul. Cieszyńskiej i ul.
Świetlista
M ul. Bożka, Przy Torach, Zagajnik, Filona i Zakątna
A ul. Dzwonkowa od p. Bykowskiego do torów kolejowych i ul. Augustowska
Niedziela 07.01.2018
M Osiedle „Zacisze” przy ul. Zapora 17 oraz Zapora 23 b, c, f i 25 c, e, f
A Osiedle „Promienne” przy ul. Zwierzynieckiej
K ul. Szafirowa i Alabastrowa
Poniedziałek 08.01.2018
P ul. Harnasiów i Hoża
M ul. Pieczarkowa
K ul. Regera od torów kolejowych do ul. Ludowej, ul. Przesmyk i Ludowa oraz
Diamentowa 25/2
Wtorek 09.01.2018
M ul. Zapora za lasem, Rumiankowa, Kaszyska, Miętowa od ul. Zapora do ul.
Storczyków i pobliskie domy przy ul. Kopytko
K ul. Darniowa, Dziewanny, Dzwonkowa do torów kolejowych oraz Bielska 135 i 314
A ul. Juranda, Telimeny i Gerwazego
Środa 10.01.2018
P blok przy ul. Zwierzynieckiej 14 klatki od I do IV włącznie
M blok przy ul. Zwierzynieckiej 14 klatki od V do VII
K ul. Jaworzańska od ul. Zapora do ul. Palenica, ul. Leśników i Sztabowa

Czwartek 11.01.2018
P ul. Gagarina strona nieparzysta i ul. Rubinowa od Gagarina do potoczka
M Jaworze Dolne od p. Jakubiec do p. Parkitnego, ul. Bielska, Cieszyńska,
Jesionowa i Wierzbowa
A ul. Dworcowa i ul. Gagarina strona parzysta
Piątek 12.01.2018
P blok przy ul. Wapienickiej 3 od X do V piętra włącznie
K blok przy ul. Zwierzynieckiej 24
A blok przy ul. Wapienickiej 3 od parteru do IV piętra włącznie
Sobota 13.01.2018
P blok przy ul. Zwierzynieckiej 26
M blok przy ul. Wapienickiej 7 od parteru do IV piętra włącznie
K blok przy ul. Wapienickiej 7 od X do V piętra
Niedziela 14.01.2018
P blok przy ul. Wapienickiej 5 od parteru do IV piętra włącznie
M blok przy ul. Wapienickiej 5 od X do V piętra włącznie
K blok przy ul. Zwierzynieckiej 28
Poniedziałek 15.01.2018
M blok przy ul. Zwierzynieckiej 18 klatka III
K blok przy ul. Zwierzynieckiej 18 klatka I
A blok przy ul. Zwierzynieckiej 18 klatka II
Wtorek 16.01.2018
P blok przy ul. Zwierzynieckiej 22
M ul. Jaskrowa 11 i 13
A ul. Wojskiego, Klasyków i pobliskie domy przy ul. Tadeusza
Sobota 20.01.2018 (Uwaga: kolęda rozpoczyna się o godz.10.00)
bloki przy ul. Sobieskiego 432, 434, 436, 438 i 442 (dwóch księży)
bloki przy ul. Wapienickiej 34 i 34a
oraz kolęda dodatkowa – od godz. 14.00
Kochani parafianie
„KTO WAS PRZYJMUJE,
MNIE PRZYJMUJE” / Mt 10,40/
powiedział Chrystus do Apostołów. Polecił im również: „Gdy do jakiego domu
wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeżeli tam mieszka człowiek godny
pokoju, wasz pokój spocznie na nim”. / Łk 10.5 - 6/.
Rozpoczęliśmy Adwent i zbliża się Boże Narodzenie, a tym samym czas odwiedzin
duszpasterskich kapłana tzn. kolęda. Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem
publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego,
jakim jest rodzina z Kościołem parafialnym, a tym samym i powszechnym. Wizyta kapłana
ma charakter małej liturgii sprawowanej w domowym sanktuarium. Dlatego dzień ten

powinien być dla wszystkich szczególnym przeżyciem. Im rodzina jest bardziej związana z
Kościołem, im większy panuje w niej duch chrześcijański, im głębsza jest jej religijność, tym
głębiej i radośniej przeżywa spotkanie ze sługą Kościoła jakim jest kapłan. Tak jak Chrystus
szedł z miłością do wszystkich ludzi, jako Pasterz do swych owiec, tak samo kapłan, w imieniu
Chrystusa idzie do Parafian jako „do swoich”. Dlatego oczekuje od wszystkich, którzy są
powierzeni jego duszpasterskiej trosce, życzliwego przyjęcia i miłej atmosfery. Oby czas
wizyt duszpasterskich stał się dla całej wspólnoty parafialnej źródłem umocnienia
wzajemnych więzów jedności i świadomości, że wszyscy razem tworzymy jeden Chrystusowy
Kościół.
UWAGI DOTYCZĄCE NASZYCH SPOTKAŃ KOLĘDOWYCH
1.Pierwszorzędnym celem odwiedzin kolędowych jest przyniesienie do rodzin
mieszkających na terenie naszej Parafii błogosławieństwa Bożej Dzieciny. O to
błogosławieństwo dla rodzin, które w danym dniu przeżywać będą kolędę modlimy się już
na porannej Mszy św.. Stad o ile to możliwe zapraszamy Was całymi Rodzinami w tym dniu
do udziału we Mszy św. i przyjęcia Komunii św. aby nie była to tylko modlitwa samych
kapłanów.
2. Na kolędzie starajmy się uczestniczyć w komplecie rodzinnym.
3. Na stole nakrytym obrusem powinny być: krzyż, Pismo św., zapalone świece, naczynie z
wodą święconą, kropidło. Jeśli w domu nie ma wody święconej to należy powiadomić
kapłana, by ją poświecił. Można też wodę święconą zabrać z kościoła z naczynia
znajdującego się pod chórem. Ministranci też noszą kropidło.
4. W zasadzie poświęcenie nowego domu powinno nastąpić poza kolędą, gdyby jednak ktoś
chciał to uczynić w ramach kolędy, to powinien to wcześniej zgłosić, by kapłan zabrał
odpowiednie modlitwy.
5.Dzieci i młodzież przygotowują do podpisu zeszyt z religii z wklejonymi znakami
obecności na Mszy św. i z comiesięcznej spowiedzi św. w ramach dnia eucharystycznego.
6. Na czas kolędy zamknijmy psy biegające po posesji i te przebywające w domu czy
mieszkaniu.
7. Jeżeli kolęda zaczyna się i kończy się dalej od probostwa, to bardzo Was prosimy o
przywiezienie i odwiezienie księdza i ministrantów za co już teraz ogromnie Wam
dziękujemy.
8. Ofiary, które mamy zamiar przeznaczyć dla parafialnej służby liturgicznej, wkładamy do
niesionej przez nich ministranta skarbonki. Ministranci są zobowiązani wszystkie ofiary
złożyć do wspólnej ministranckiej kasy.
9. Ofiary jakie zwyczajowo składane są kapłanowi, będą przeznaczone na cele zgodnie z
zarządzeniem Kurii Diecezjalnej a więc dla kapłana, parafii i diecezji. Jeżeli jakiejś rodziny
nie stać na złożenie ofiary, to niech nie składa, ale niech to nigdy nie będzie powodem nie
przyjęcie kapłana z Bożym błogosławieństwem lub jakiś niepotrzebnych i niemiłych
komentarzy.
10. Spotkanie z kapłanem na kolędzie jest czasem jedyną okazją do szczerej rozmowy,
postawienia pytań, przedstawienia propozycji duszpasterskich, uwag czy zastrzeżeń.
Wykorzystajmy tę okazję.

