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Nr 40/2014 (361) 30 XI 2014 rok
I Niedziela Adwentu 30.11.2014 r.
Iz 63,16b-17. 19b; 64, 3-7 Ps 80 1 Kor 1,3-9 Mk 13,33-37

W związku z rozpoczynającym się Rokiem Życia Konsekrowanego, Komisja Konferencji Episkopatu Polski
ds. Życia Konsekrowanego, pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy, przygotowała „Komunikat”.

Drodzy Siostry i Bracia,
Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał
Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w
Kościele dzisiaj”. Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział: „życie konsekrowane jest złożone,
jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile
wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.
W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących
do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że jest ich ponad dwa
razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie
Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2
lutego 2013 roku papież Franciszek: Pomyślmy jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach,
w szkołach. Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One są tym darem,
tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży.
W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną.
Żyją obok nas i między nami. Od setek lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła i społeczeństwu. Tak bardzo
wrośli w naszą codzienność, iż współcześnie prawie ich nie zauważamy. Niewiele też o nich słychać w mediach, a przecież prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą nam i naszym
rodzinom. Przecież tak wielu z nas korzysta z posługi sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich
sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, słucha i ogląda zakonne media. Nikt z nas nie może też powiedzieć, iż nie jest
dłużnikiem sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie za nasze zbawienie.
Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo dobrą sposobność, byśmy na nowo odkryli wartość całkowitego poświęcenia
się Bogu, którego świadkami są osoby konsekrowane. Byśmy także lepiej poznali życie i specyfikę powołania tych ludzi, którzy
zrezygnowali z kariery, z założenia rodziny, dla większego dobra, jakim jest Bóg. Zachęcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry,
do większego zainteresowania się życiem osób konsekrowanych. Często blisko waszych domów jest jakiś klasztor, czy dom zakonny. Zainteresujcie się codziennością osób, które w nich żyją, nawiążcie z nimi osobisty kontakt, spróbujcie zrozumieć, dlaczego
wybrali taką drogę. Pomoże to w głębszym zrozumieniu własnego powołania oraz odpowiedzialności za dar życia, który otrzymaliśmy wszyscy od Boga.
W ciągu najbliższego roku będzie też wiele wydarzeń, organizowanych po to, byśmy uświadomili sobie lepiej rolę osób
konsekrowanych w Kościele. Będziemy mogli poznać bogactwo ich charyzmatów, niezwykłe życie świętych, różnorodność dzieł,
które prowadzą. Niech to wszystko prowadzi nas do dziękczynienia Bogu, który nieustannie wzywa kobiety i mężczyzn,
by świadectwem życia konsekrowanego potwierdzali głęboką myśl świętej karmelitanki Teresy z Avila, iż „temu, kto posiadł
Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy.”
Niech Rok Życia Konsekrowanego, który rozpoczniemy w pierwszą niedzielę adwentu, będzie również okazją do modlitwy
za tych którzy realizują swe powołanie w zakonach w Instytutach Świeckich, czy w Indywidualnych Formach Życia Konsekrowanego. Niech będzie czasem modlitwy o nowe, święte powołania do służby Bogu i ludziom we wspólnocie Kościoła.
Bp Kazimierz Gurda - Przewodniczący Komisji; ds. Życia Konsekrowanego KEP.
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RORATY 2014
MSZA ŚW. O GODZ. 600 (w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy)
Uwaga! W czasie Adwentu w dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 7 00.

Msza św. adwentowa dla dzieci,
na którą przynoszą lampiony, będzie odprawiana w tym tygodni
od poniedziałku do czwartku o godz. 18:00, w piątek o godz. 16:30.

Zapraszamy!!!
OPŁATKI na stół wigilijny można zaopatrywać się w zakrystii, kancelarii
parafialnej i przy furcie klasztornej.
Spotkanie Rady Parafialnej i Liderów Wspólnot Parafialnych
Poniedziałek 8 grudnia 2014 r. po Mszy św. o godz. 18:00
(Sala św. Alfonsa de Liguoriego w podziemiach kościoła)
Informacja Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Rekolekcje Adwentowe dla osób żyjących w związku niesakramentalnym
W dniach 07 - 09 grudnia 2014 r. w Kościele Bożego Ciała w Elblągu.
Rozpoczęcie - Niedziela: Msza św. z nauką - godz. 17.00
Poniedziałek - Wtorek: godz. 19.00
Nauki rekolekcyjne będzie głosił Diecezjalny Duszpasterz Rodzin.
Ks. dr Mariusz Ostaszewski
Spotkanie dla rodziców dzieci uczęszczających do klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej.
7 Grudnia (Niedziela) po Mszy św. o godz. 11:30
PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 13 –17 XII 2014 r.
Prowadzi: o. Witold Radowski C.Ss.R.
13 grudzień (sobota) - godz. 1800 – Msza św. i kazanie rekolekcyjne
14 grudzień (niedziela) - godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1500,1630, 1830 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
dla dorosłych
15 grudzień (poniedziałek) - godz. 1000, 1700, 1830 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych
godz. 600 – Roraty z krótkim kazaniem rekolekcyjnym
16 grudzień (wtorek) - godz. 1000, 1700, 1830 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych
godz. 1800 – Nowenna Nieustanna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
godz. 600 – Roraty z krótkim kazaniem rekolekcyjnym
17 grudzień (środa) - godz. 1000, 1700, 1830 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla dorosłych
godz. 600 – Roraty z krótkim kazaniem rekolekcyjnym
Spowiedź św. - Dorośli: Poniedziałek, wtorek i środa – 930 - 1100 i 1630 - 1930

Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania – rok I
7 Grudnia (Niedziela) kolejne spotkanie formacyjne. Tym razem o godz. 17: 00.
Zap r aszam d o p od zi emi k o ści oł a. P o sp o t k an iu Eu ch ar y sti a o g. 18: 30
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Intencje mszalne
Poniedziałek 01 XII
6:00
8:00
18:00

1. W int. mamy
1. Intencja zbiorowa za zmarłych
Wtorek 02 XII

Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Mt 8,5-11

Iz 11,1-10; Ps 122,1-2.7-8.12-13.17; Łk 10,21-24

6:00
8:00
18:00
6:00
8:00
18:00

6:00
8:00

18:00

1. Intencja zbiorowa
Środa 03 XII
Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Mt 15,29-37
1. + Franciszek rodzice zm. z rodziny oraz za duszę w czyśćcu cierpiące
1. + Bogusław Doroszewski 1 m. po śm.
2. W int. Barbary o zdrowie i dobre wyniki badań oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny
1. + Elżbieta Rynkowska
2. + Antoni Chyżyński
3. + Józef, Zofia, Maria, Teresa
Czwartek 04 XII
Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27; Mt 7,21.24-27
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Niepokalanej dla Barbary i Wandy Grzelak
2. oraz Romany i Lidii Włoszczyńskich
1. + Ryszard Kapuściński oraz zm. z rodziny
2. + Anna, Barbara, Hugon, Marianna, Józef, Ludwik, Barbara, Henryk, Wanda, Józef
1.
2.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MBNP dla Heleny
Dziękczynno Błagalna za Dariusza i Doroty Czerniak i ich dzieci z prośbą o dary Duch Św.

Piątek 05 XII

Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-31

6:00
8:00
16:30

1.
1.

+ Leokadia Nowakowska 1 m. po śm. Stefania i Jakub Pięta Jan Nowakowski
+ Za zmarłą Mariannę, Jana, rodziców i dziadków, Jafwiga

18:00

1.

Przebłagalna za grzechy ludzkości przeciwko NSPJ

6:00
8:00
11:00
18:0

6:00
8:30
10:00
11:30

Sobota 06 XII
Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Mt 9,35-10,1.6-8
1. Boże błog. i opiekę MBNP i o zdrowie dla Henryka, i Stanisława
1. + Marianna Śpiewak 1 r. śm.
2. + Genowefa Bartosz
1. W int. Ks. Biskupa
2. + Karolina i Józef Mieczysław Ptak, Michał Mizdal, Genowefa i Stefan Frankowscy
1. + Adela Brzozowska i Antoni Kulesza
2. + Ryszard Waldziński
Niedziela 07 XII
Iz 40,1-5.9-11 Ps 85 2 P 3,8-14 Mk 1,1-8
1. + Wacław Siedlecki
1. + Antoni i Stefania Kowalscy, rodzeństwo i zm. z rodziny
1. + Julianna, Aleksander, Konstanty, Władysław, Jan, Klimuk
1. + Józef Sajkiewicz oraz zm. z rodziny Romanowskich i Sajkiewiczów

13:00

1.

16:30
18:30
Karmel

1.
1.
1.

Chrzty
+ Helena, Tadeusz, Jan, Bronisław i zm. z rodziny
+ Janusz Wasiłyszyn oraz zm. rodziców i dziadków
OCD
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Ogłoszenia: I Niedziela Adwentu - 30.11.2014 r.
1.

W niedzielę 30 listopada: (I Niedziela Adwentu)
 Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
 Dzień imienin O. Andrzeja Łosia CSsR
 Godz. 17:30 – nabożeństwo wypominkowe za zmarłych.
 Klerycy WSD w Elblągu będą rozprowadzać w naszej parafii kalendarze na rok 2015

2.

W poniedziałek 01 grudnia: (Dzień powszedni)
 W I poniedziałek grudnia w naszej świątyni spotykamy się na modlitwie za naszych zmarłych.
O godz. 1730 na modlitwie różańcowej, a następnie o godz. 1800 na Mszy św. polecamy Bogu
wszystkich zmarłych. Serdecznie zapraszamy to wspólnej modlitwy za naszych zmarłych!

3.

We wtorek 02 grudnia: (Dzień powszedni )
 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.

W środę 03 grudnia: (Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera)
 Godz. 18:45 – spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

5.

W czwartek 04 grudnia: (Dzień powszedni; Pierwszy czwartek miesiąca)
 Godz. 17:30 nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie i zakonne
 Godz. 18:00 Msza św. o nowe powołania kapłańskie i zakonne, po Mszy św. spotkanie w salce
dla rodziców ministrantów i LSO
 Godz. 21:00 Godzina Święta (w kaplicy Miłosierdzia Bożego)

6.

W piątek 05 grudnia: (Dzień powszedni. I piątek miesiąca)
 Godz. 9:00 – odwiedziny chorych w domach
 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa godz. 8:30
 Godz. 17:30 adwentowe nabożeństwo pokutne. Msza św. sprawowana będzie o godz. 18:30
 Godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 Od godz. 16:00 spowiedź św. dla dzieci, o godz. 16:30 – Msza św.
 Godz. 18:45 – spotkanie formacyjne Arcybractwa Honorowej Straży NSPJ
 Godz. 21:00 rozpoczęcie nocnego czuwania, ze Mszą św. o godz. 24:00

7.

W sobotę 06 grudnia: (Dzień powszedni; Pierwsza sobota miesiąca)
 Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 8:00, 11:00, 18:00.
 Godz. 10:30 nabożeństwo pierwszo-sobotnie
 Godz. 11:00 Msza św. na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego w Diecezji Elbląskiej. Mszy św. przewodniczyć
będzie Ks. Bp Jan Styrna. Zapraszamy do wspólnej modlitwy z osobami konsekrowanymi z Diecezji Elbląskiej.

8.

W niedzielę 07 grudnia: (II Niedziela Adwentu)
 Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego w godz. 8:00 – 16:00
 Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
 PoMszy św. ogodz. 11:30 spotkanie dla rodziców dzieci uczęszczających do klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej.
 Ofiary złożone na tacę przeznaczone będą na zapłatę wykonanych prac w naszej świątyni. Bóg zapłać!
 Zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi na Wschodzie

Parafia Św. Mikołaja w Elblągu serdecznie zaprasza na uroczystość odpustową patrona Parafii Św. Mikołaja, która odbędzie się w sobotę 6 grudnia 2014 r. o godz. 11.00. Proboszcz Parafii ks. Stanisław Błaszkowski
W dniach od 12 do 14 grudnia w naszej parafii organizowany jest kurs „Nowe życie”. Jest on przeznaczony dla wszystkich,
którzy ukończyli 18 rok życia a nie przekroczyli 45 roku życia. Szczegółowe informacje udziela o. Przemysław Ilski C.Ss.R.
Wszystkim Parafianom i Gościom, którzy przebywają na terenie naszej Parafii życzymy Bożego
błogosławieństwa na nowy tydzień.
o. Piotr Wiśniewski C.Ss.R.
Proboszcz
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