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I Niedziela Adwentu - Jr 33,14-16; Ps 25,4-5.8-10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających
ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z
wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych,
żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na
całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i
stanąć przed Synem Człowieczym.
„Ociężałe Serca”
Balon przygotowywany do startu jest przytrzymywany przy ziemi dodatkowym obciążeniem. Najczęściej bywają to
worki z piaskiem. Zbudowany do latania, nie może wznieść się w niebo z powodu nadmiernego obciążenia. Jeśli ciężar
nie zostanie wyrzucony, balon mimo całej swej sprawności nigdy nie oderwie się od ziemi. Zniszczeje, ale nie zazna
radości latania. Podobnie jest z człowiekiem. Został „zaprogramowany” przez Boga do bardzo wysokich lotów, do
wolności. Może jednak tak obciążyć swe serce, że nigdy nie oderwie się od ziemi i nie zazna szczęścia prawdziwej
wolności. Chrystus mając na uwadze przemijalność świata doczesnego, wzywa do pozbycia się obciążającego balastu
i wzbicia się w górę. Ziemia bowiem ulegnie zniszczeniu, a jej los podzieli to wszystko, co jest z nią związane. Jedynie
ten, kto potrafi nabrać dystansu do doczesności, zostanie ocalony. Chrześcijanin winien żyć w ciągłej gotowości do
startu, obciążony zaś może być jedynie o tyle, by nie utracił kontaktu z ziemią. Chodzi o to, by dobrze spełniając obowiązki doczesne, zawsze zachował wobec nich dystans i wolność. Jezus nazywa doczesność potrzaskiem — a więc
pułapką, która każdego nieostrożnego i ociężałego chwyta w swoje sidła. Nauczyciel z Nazaretu mówi o konkretnych
obciążeniach. Pierwszym z nich jest obżarstwo. Wydaje się, że to słabość mało szkodliwa dla człowieka. Tymczasem
ona jedna może zupełnie przylepić nas do ziemi. Podniebienie może mieć nad nami potężną władzę. Ono jest w stanie
zniewolić człowieka. Obżarstwo może doprowadzić do tego, że człowiek zamiast jeść, by żyć, zaczyna żyć, by jeść.
Drugi rodzaj obciążenia serca, przed którym przestrzega Jezus, to pijaństwo. Tego ostrzeżenia nie trzeba komentować.
Alkohol czy narkotyki rzucają człowieka na ziemię. Odbierają mu wolność. Pijaństwo czyni człowieka ociężałym do
tego stopnia, że nawet nie jest w stanie wycofać się w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. Do szpitala przywieziono
człowieka ze spalonymi plecami. Znalazł się w mieszkaniu, które ogarnął ogień. Wyniesiono go nieprzytomnego.
Upojony alkoholem nie był w stanie uciec przed płomieniami. Jezus również zwraca uwagę na obciążenie serca przez
troski doczesne. Można tak pogrążyć się w zabieganiu o tysiące drobiazgów, które składają się na życie, iż nie będzie
w ogóle czasu ani sił nawet na tęsknotę za innym życiem. Świat bardzo sprytnie usiłuje nas przekonać, jak wiele dóbr
potrzeba do życia godnego człowieka. Początek Adwentu to wezwanie Jezusa do refleksji nad tajemnicą wolności
i wspaniałą perspektywą wzbijania się ku górze. Trzeba jednak sprawdzić, czym jest obciążone nasze serce, co przytrzymuje je w doczesności i nie pozwala odkrywać smaku szczęścia zawartego w wolności. Jezus staje przed nami
i ostrzega: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych,
żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask”.
(Ks. Edward Staniek; http://mateusz.pl/czytania/2015/20151129.htm)

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu
rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Caritas Polska rozpoczyna przedświąteczną akcje charytatywną:
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – „Głodni Miłosierdzia”,
W naszej parafii po Mszach św. w zakrystii, w kancelarii parafialnej i przy furcie klasztornej
można nabyć świece Caritas, które postawimy na stół wieczerzy wigilijnej.
Pieniądze ze sprzedaży świec przeznaczone są na pomoc najuboższym dzieciom.
Świeca mała 6 zł, świeca ozdobna – 10 zł
Zachęcamy do wsparcia tego Dzieła Wigilijnego!!!

W opłatki na stół wigilijny można zaopatrywać się w zakrystii, kancelarii parafialnej i przy furcie klasztornej.
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy / Adwent 2015
Msze święte w niedziele i uroczystości
700; 830; 1000; 1130; 1300; 1630, 1830
Msze św. w dni powszednie:
600 i 800, 1100 (tylko w sobotę), 1800
Msze św. w Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP:
700 i 830, 1000, 1630, 1800
Rekolekcje Adwentowe:
13 do 16 grudnia 2015 r. Msze św. i nauki
rekolekcyjne o godz. 600, 1000, 1700, 1830.
Homilie na Mszy św.
w dni powszednie o 600, 800 i 1800
Spowiedź św.
w dni powszednie od 600 do 700 do 1000 i od
1500 i od 1830 ( w piątek do godz. 2100)
Sakrament Chrztu św.
6 i 26 grudnia 2015 r. o godz. 1300

Nabożeństwa:
- Nowenna Nieustanna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy – w każdy wtorek o godz. 1730
- Nabożeństwo czwartek 3 grudnia o godz. 1730
- Godzina Święta czwartek 3 grudnia o godz. 2100
- Nabożeństwo piątek 4 grudnia o godz. 830 i 1730
- Nabożeństwo I sobotnie 5 grudnia o godz. 1130
Kaplica Bożego Miłosierdzia
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od godziny 8 30 do 1730
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
w każdy piątek o godz. 1500
Koronka do Bożego Miłosierdzia
w każdy dzień powszedni o godz. 1500

NABOŻEŃSTWA PONIEDZIAŁKOWE – godz. 1730
I poniedziałek miesiąca – modlitwa za zmarłych
II poniedziałek miesiąca – modlitwa w intencji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wraz ze św. Janem Pawłem II
III poniedziałek miesiąca – modlitwa za Ojczyznę, Radio Maryja i Telewizję TRWAM
IV poniedziałek miesiąca – modlitwa w intencji rodzin
W naszym sanktuaryjnym kościele w ostatnim czasie miały miejsce uroczystości: Rocznica ustanowienia Sanktuarium,
Diecezjalna uroczystość związana z Rokiem Życia Konsekrowanego, obecność Symboli Światowych Dni Młodzieży
oraz poświęcenie sztandaru Spółki Tramwaje Elbląskie. Bardzo dziękuję za pomoc: Wyższemu Seminarium Duchownemu w Elblągu, Wspólnotom działającym przy naszej parafii: Chórowi „Redemptoris” z dyrygentem p. Leszkiem
Gosk, Pracownikom Biura Radia Maryja, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Ruchowi Światło – Życie, Zespołowi muzycznemu, Braciom i Ojcom redemptorystom, Panu kościelnemu i wszystkim, którzy zadbali o piękny wygląd naszej
świątyni oraz wszystkim Paniom, które dostarczyły wyśmienite domowe wypieki, dziękuję również wszystkim tym,
którzy wzięli udział w powyższych uroczystościach.

Zapraszam na Mszę św. w Waszej intencji w niedzielę 6 grudnia o godz. 1000.
O. Piotr Wiśniewski CSsR, Proboszcz
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Intencje mszalne
6:00
8:00
18:00
Karmel

6:00
8:00
18:00
Karmel

6:00
8:00
18:00
Karmel

6:00
8:00
18:00
Karmel

6:00
8:00
16:30
18:00
Karmel
6:00
8:00
11:00
18:00
Karmel

7:00
8:30
10:00
11:30
13:00
16:30
18:30
Karmel

Iz 49,1-6 lub Rz 10,9-18; Ps 19,2-5ab; Mt 4,18-22
Poniedziałek30.11
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
1. + Tomasz NIewierko; 2. + Ryta i Staniław Kolesnik
1.W int. O. Andrzeja Łosia CSsR; 2. + Waldemar Lemanowicz; 3.+Jadwiga Gulbertowicz ; 4. W int. wypominanych
1. + Andrzej Ziemski, Tadeusz Lipiński
Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Łk 10,21-24
Wtorek
1.12
1. + W int. Parafii
1. + Irena i Antoni Gwara
1. Int. zbiorowe
1. O zdrowie dla Jana Daniuna
Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Mt 15,29-37
Środa
2.12
1.
1. Dziękczynno – błagalna w intencji Konstancji, Danuty i Marii
1. + Grażyna i Ryszard Sołtysiak; 2. + Regina i Stanisław Ciszek; 2. + Halina Wilkus m po śm
1. O zdrowie dla Marty Daniun
Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27; Mt 7,21.24-27
Czwartek 3.12
1. + Franciszek Chrupała, Roman i zm, z rodziny
1. + Zofia Bartoszewicz
1. + Barbara Gryciuk w 1r. śm., Andrzej, Stanisław Zofia i zm. z rodz. 2. + Antoni Chyżyński
1. OCD
Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-31
Piątek
4.12
1. Dziękczynno – błagalna w intencji Barbary Grzelak; 2. + Leszek Jaworski, Ryszard Jędrzejczak
1. Dziękczynno – błagalna w int. Gawlików i Szydłowskich; 2. + Ryszard Kapuściński 1 r. śm. zm. z rodz.
1. + Jadwiga Bednarz 1 m po śm.
1. + Przebłagalna za grzechy ludzkości przeciwko NSPJ
1. OCD
Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Iz 33,22; Mt 9,35-10,1.6-8
Sobota
5.12
1.
1. +. Tekla Ziółkowska; 2. + Marian Śpiewak
1. W int Księdza Biskupa Elbląskiego i Diecezji elbląskiej; 2. + Karolina Józef i zm. z rodz.
1. + Paweł Skoruba w 1m po śm; 2. + Marianna, Jadwiga, Henryk, Jan, zm. rodz.
3. + Szymon Okoński 1 r. śm., Bożena Johnen
1. Wynagradzająca NSPJ i NSM za grzechy świata
Ba 5,1-9Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6Flp 1,4-6.8-11Łk 3,1-6
Niedziela 6.12
1. + Genowefa Bartoń
1. + Józef, Marianna, Ludwik, zm. z rodz. Grajczyk
1 Dziękczynno – błagalna w intencji osób pomagających 2. + Juliana i Aleksander Klimuk zm. z rodz.
1. W int. Andrzeja i jego rodziny
1. Chrzty
1. + Helena, Tadeusz, Jan Bronisław i zm. z rodziny
1. + Helena i Zdzisław Lewandowscy
1. O potrzebne łaski dla S. Aleksandry, nazaretanki

INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA GRUDZIEŃ 2015
Intencja ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie
nam przebacza.
Intencja misyjna: Aby rodziny, w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach
Jezusa znak niezawodnej nadziei.
15
Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 1 grudnia 2015 r. o godz. 17 .

Dziękujemy wszystkim rodzinom i osobom indywidualnym za składane ofiary
na wykonywane prace w naszej świątyni! Bóg zapłać!
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OGŁOSZENIA: I Niedziela Adwentu - 29.11.2015 r.
1.Niedziela 29 listopada: (I Niedziela Adwentu)
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Godz. 17.30 nabożeństwo wypominkowe.
2.Poniedziałek 30 listopada (Święto św. Andrzeja, Apostoła)
Dzień imienin O. Andrzeja Łosia CSsR. Do wspólnej modlitwy z Solenizantem zapraszamy
na Mszę św. o godz. 18:00.
Godz. 18:45 - Spotkanie Rady Parafialnej i Liderów Wspólnot Parafialnych
3. Wtorek 01 grudnia (Dzień powszedni)
Godz. 17:15 zmiana tajemnic różańcowych
Godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Nowenna Nieustanna. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. Środa 02 grudnia (Dzień powszedni)
Godz. 17:30 – Nabożeństwo ku czci Świętego Michała Archanioła
5. Czwartek 03 grudnia (Wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.) - Pierwszy czwartek miesiąca
Godz. 17:30 Modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Godz. 18:00 Msza św.
Godz. 21:00 Godzina Święta (kaplica Miłosierdzia Bożego).
6. Piątek 04 grudnia (Dzień powszedni.) - Pierwszy piątek miesiąca
Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 8:00, 16:30, 18:00; Spowiedź według stałego programu.
Godz. 8:30 i 17:30 – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Godz. 09:00 – odwiedziny chorych
godz. 21:00 – Nocne czuwanie z Mszą św. o północy
7. Sobota 05 grudnia (Dzień powszedni.) - Pierwsza sobota miesiąca
Msze św. odprawiane będą w Sanktuarium o godz. 6:00, 8:00, 11:00, 18:00.
Godz. 7:30 – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Godz. 11:00 – Msza św. sanktuaryjna i nabożeństwo pierwszo-sobotnie
8.Niedziela 06 grudnia (Druga Niedziela Adwentu)
Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
Godz. 10:00 Msza św. w intencji osób wspomagających przygotowanie wydarzeń parafialnych
Godz. 15:30 I Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci
Na Mszę św. o godz. 16:30 zapraszam najmłodsze dzieci i ich rodziców oraz dzieci uczęszczające
do przedszkoli, do klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej i ich rodziców

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego w godz. 8 00 – 1600.
Ofiary złożone na tacę przeznaczone będą na remont dzwonnicy. Bóg zapłać!
Zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
Zmarli od 21 listopada do 26 listopada 2015 – Jolanta Grabowska, Anna Pluta. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Wszystkim Parafianom i Gościom, którzy przebywają na terenie naszej Parafii życzymy
Bożego błogosławieństwa na nowy tydzień.
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Kancelaria Parafialna czynna od wtorku do czwartku
w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730, w sobotę od godz. 900 do 1030
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
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