nr 40/2016 (444) 27 XI 2016

I

I Niedziela Adwentu: (Iz 2, 1-5; Ps 122; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44)

Rozpoczynamy Adwent. Który to już raz w twoim życiu? Tyle razy słyszeliśmy już wyjaśnienia samego pojęcia
i wiemy, że oznacza ono przyjście. Wydaje się, że nic nowego już nie da się powiedzieć. I chyba masz rację, jeśli
tak uważasz. Pytanie tylko, czy faktycznie mamy wymyślać wciąż coś nowego, czy raczej przypominać na nowo
to, co dawno powiedziano. O jakim, o czyim przyjściu mówimy? Kogoś bardzo ważnego dla historii człowieka
oraz świata. Tak naprawdę On już przyszedł, a nawet jest. Wielu nie zauważyło, mimo że zapowiedzi dawno
wybrzmiały. To pierwsze przyjście dokonało się raz na zawsze i nie powtórzy się w taki sam sposób. Dlatego
Kościół u początku Adwentu zwraca uwagę na inne przyjście. To ostateczne, kiedy zakończy się historia człowieka. Zwiemy je paruzją. Tego przyjścia nikt nie będzie w stanie przegapić!
To dlatego dziś Izajasz odsyła nas aż do końca czasów. Stanie się na końcu czasów…
Co takiego ma się wtedy stać? Coś ważnego, bo oto wszystkie ludy idą do świątyni po naukę. Nie byle czego
uczyć się mają. Mają uczyć się dróg Pańskich. Jeśli to się stanie, nadejdzie era mesjańskiego pokoju. Takiego, o
którym możemy tylko pomarzyć w naszym świecie. Odkąd sięgam pamięcią, mówiło się o wojnach. Najpierw tej
wielkiej światowej, której skutki odczuwaliśmy przez całe lata, a nawet w jakiś sposób do dziś odczuwamy. Potem były wojny w Wietnamie i na Bliskim Wschodzie. Nie tak znów dawno na Bałkanach i w Zatoce Perskiej.
Nie lepiej było w Afryce, by wspomnieć choćby nieszczęsną wojnę na wytępienie między Hutu i Tutsi w Rwandzie. Daleko zatem światu do prawdziwego pokoju, bo i dziś coraz więcej mówi się o zagrożeniach dla Europy i
świata. Aż chciałoby się powtórzyć raz jeszcze za niezapomnianym Zagłobą z „Potopu”:
Panie! Panie! Kiedy Ty dasz spokój tej Rzeczypospolitej, a staremu Zagłobie ciepły przypiecek i piwo grzane...
niechby i bez śmietany...
Gdzie ratunek? Nauczyć się dróg Pańskich. Niestety, człowiek nie chce za bardzo tymi drogami chodzić, nawet
nie bardzo chce się tych dróg uczyć. Stąd daleko jeszcze do czasu, gdy kuźnie zaczną pracować pełną parą, przekuwając narzędzia wojny w narzędzia rolnicze.
Sobór Watykański II naucza, że „pokój nie jest prostym brakiem wojny (…) lecz słusznie i właściwie zwie się
dziełem sprawiedliwości”. I tu widzimy, jak dzisiejszemu światu i człowiekowi daleko do tak rozumianego pokoju. Za wiele jeszcze niesprawiedliwości zarówno w życiu społecznym, politycznym jak i w rodzinnym. I znów
św. Paweł przychodzi ze swoją trafną diagnozą, jak powinniśmy żyć.
Nie wyuzdanie i hulanki – tego niestety wiele obserwujemy, a może i stajemy się uczestnikami. Przykładów nie
potrzebujemy tu przytaczać, wystarczy patrzeć, czym karmi nas kino, teatr, książka czy film, a nawet (niby) niewinna reklama. Czystość i umiarkowanie winny stawać się naszym codziennym doświadczeniem.
Nie kłótnie i zazdrości, czego tak wiele w naszym narodzie, w naszych rodzinach czy miejscach pracy. Znów
przykłady niepotrzebne, bo mamy ich na pęczki, oglądając obrady sejmu, jakiekolwiek programy publicystyczne,
gdzie pojawią się ludzie z przeciwnych obozów politycznych. Tylko zgoda i szacunek dla każdego człowieka
mogą prowadzić do prawdziwego pokoju.
I jeszcze jedno warto zauważyć. Trudno zbudować pokój w świecie, jeśli brakuje pokoju w sercu człowieka. Tego
pokoju brak tam, gdzie zło i grzech. To dlatego Kościół nieustannie wzywa do nawracania się, to dlatego nawołuje do pojednania się z Bogiem. To dlatego w parafiach proponowane są rekolekcje, które mają odnawiać naszą
więź z Chrystusem przychodzącym i obecnym. (…)
O. Marian Krakowski CSsR, Duszpasterz w Parafii Św. Józefa i Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniuhttp://www.slowo.redemptor.pl/pl/1278/8456/i-niedziela-adwentu.html
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Przemówienie programowe sekretarza generalnego I sde (lineamenta)
ks. dr. hab. Stefana Ewertowskiego prof. UWM
Komisja przygotowawcza - aula WSD Elbląg – 1 lipca 2016 (część XI)
I SYNOD DIECEZJI ELBLĄSKIEJ - DOJRZALI W WIERZE I ŻYCIU
3. FORMY UDZIAŁU I WSPÓŁPRACY
Synod jak i poszczególne Komisje pracują w oparciu o przepisy prawa kanonicznego i regulamin I synodu
diecezji elbląskiej. Na każdym etapie prac synodu wszyscy zainteresowani "mają prawo kontaktować się z
biskupem i przedstawiać mu swoje dezyderaty". Można kontaktować się z sekretarzem synodu telefonicznie,
również drogą pocztową oraz internetową. Na stronie internetowej diecezji utworzona zostanie podstrona,
zawierająca aktualne informacje oraz dokumenty. Synod: E-mail: kuria@elblag.opw.pl
Prowadząc wszelkie dyskusje, przedstawiając nawet skrajne opinie, należy z całą odpowiedzialnością zwracać
uwagę na to, czy aby nie podejmuje się retorycznej walki ze "złem", oskarżając innych, a szczególnie struktury, instytucje, w istocie gubiąc dobro jakie jest naszym udziałem. Ważniejsze są zadania wyznaczające nadzieję i misję duszpasterską, jaką winniśmy ciągle na nowo podejmować.
http://diecezja.elblag.pl/diecezja/i-synod-diecezji-elblaskiej/nowa-strona/

W opłatki na stół wigilijny można zaopatrywać się w zakrystii, kancelarii parafialnej i przy furcie klasztornej.
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy / Adwent 2016
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:
10 do 14 grudnia 2016 r.
Msze św. i nauki rekolekcyjne o godz.
600, 1000, 1630, 1800, 1930.
Homilie na Mszy św.
w dni powszednie o 600, 800 i 1800
Spowiedź św.
w dni powszednie od 700 do 1000 i od 1500 od
1830 ( w piątek do godz. 2100)
Sakrament Chrztu św.
4 i 18, 26 grudnia 2016 r. o godz. 1300

Nabożeństwa:
- Nowenna Nieustanna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy – w każdy wtorek o godz. 1730
- Nabożeństwo czwartek 1 grudnia o godz. 1730
- Godzina Święta czwartek 1 grudnia o godz. 2100
- Nabożeństwo piątek 2 grudnia o godz. 730 i 1730
- Nabożeństwo I sobotnie 3 grudnia o godz. 1130
Kaplica Bożego Miłosierdzia
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od godziny 830 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
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 28.11

6:00
8:00
18:00
Karmel

Wtorek

6:001.
8:00
18:00
Karmel

Iz 4, 2-6; 4b-5; Ps 122; Mt 8, 5-11

1. + za zmarłych sąsiadów z ul. Gwiezdnej 20
1. + Piotr Biernat (gr.28); 2. + Zdzisław Lekiewicz
1. W int. wypominanych; 2. W int. rodzin; 3. + Stanisław Skowroński, syn Krzysztof
1.
29.11

Iz 11, 1-10; Ps 72; Łk 10, 21-24

1. + Zofia, Konstanty, Władysława, Jan, zm. z rodz.: Gleba, Skobiałko, Szukało, Życzkowskich
1. W int. wypominanych; 2. + Piotr Biernat (gr.29);
1. W intencjach podziękowań i próśb złożonych na Nowennę Nieustanną
1. W intencji Parafii

Rz 10, 9-18; Ps 19; Mt 4, 18-22
Środa
30.11
1.
1. + Piotr Biernat (gr.30); 2. + Czesław Tuński w 1 r. śm.; 3. + Tomasz Niewierko
1. W int. O. Andrzeja łosia CSsR; 2. W int. wypominanych; 3. + Waldemar Lemanowicz; 4. + Jadwiga
18:00
Gulbertowicz
Karmel 1. + Andrzej Ziemski, Tadeusz Lipiński
Iz 26, 1-6; Ps 118; Mt 7, 21. 24-27
Czwartek 01.12
6:00 1.
8:00 1.
18:00 1. O powołania kapłańskie i zakonne; 2. + Bożena Mallon; 3. + Stefan Cytacki w 1 mies. po śm.
Karmel 1. O powołania kapłańskie i misyjne oraz o świętość kapłanów
Iz 29, 17-24; Ps 27; Mt 9, 27-31
Piątek
02.12
6:00 1.
8:00 1.
16:30 1. + z rodziny Gryciuk: Barbara, Andrzej, Zofia, Stanisław i z rodziny Kopyść: Maria i Stefan
18:00 1. Wynagradzająca NSPJ za grzechy ludzkości; 2. + Józef Kędzierski w 1 mies. po śm. ; 3. + Barbara Wajnert
Karmel 1.
Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147, 11-14; Mt 9, 35 – 10,1. 5. 6-8
Sobota
03.12
6:001. 1.
8:00 1. + Franciszek, Wanda, Roman, Stanisław, zm. z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 1. W int. Ks. Bpa Elbląskiego i Diecezji; 2. + Adela Brzozowska, Antoni Kulesza
18:00 1. + Antonina Krasowska, Wacław i Regina; 2. + Antoni Chyżyński, zm. z rodziny
Karmel 1. Int. OCD
Iz 11, 1-10; Ps 72; Rz 15, 4-9; Mt 3, 1-12
Niedziela 04.12
7:00 1. O błog. Boże dla Barbary Grzelak w dniu imienin
8:30 1. + Marianna, Jadwiga, Henryka, Jan, rodzice, dziadkowie z rodzin
10:00 1. + Julianna, Aleksander, Konstanty, Włodzimierz Klimuk
11:30 1. + Ryszard Kapuściński i zm. z rodziny
13:00 1. Dziękczynno – błagalna w int. Andrzeja, Justyny i Franciszka
16:30 1. + Leszek Jaworski, Ryszard Jędrzejczyk
18:30 1. + Ryszard i Dariusz Waldzińscy
Karmel 1. Int. OCD
6:00
8:00

Msze św. w dni powszednie odprawiamy o godz. 6:00 (Roraty), 8:00, 11:00 (tylko w sobotę), 18:00
(Msza św. adwentowa z udziałem dzieci, które przynoszą z sobą lampiony).
Msza św. o godz. 8:00 odprawiana będzie w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

Caritas Polska rozpoczyna przedświąteczną akcje charytatywną:
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom!!!
Od 27 XI 2016 r. po Mszach św. oraz w zakrystii, w kancelarii parafialnej i przy furcie klasztornej
można zaopatrzyć się w świece wigilijne, które zapalone zostaną podczas wieczerzy wigilijnej.

Zachęcamy do wsparcia tego Dzieła Wigilijnego!!!
MOJA PARAFIA nr 40/2016 (444) - 3 -

Ogłoszenia: I Niedziela Adwentu – 27 XI 2016 r.
1. Niedziela 27 listopada: (I Niedziela Adwentu).
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 1830.
- Zbiórka do puszek na Caritas parafialną.
- Godz. 17:30 – Nabożeństwo wypominkowe.

2. W poniedziałek 28 listopada: (Dzień powszedni)
-godz. 17:30 Wypominki; godz. 18:00 Msza św. w intencji rodzin.
- Godz. 18:45 - Spotkanie Rady Parafialnej i Liderów Wspólnot Parafialnych

3. We wtorek 29 listopada: (Dzień powszedni)
- godz. 7:30 Nabożeństwo wypominkowe.
godz.
9:00nabożeństwo
Msza św. na
zakończenie
RokuProsimy
Szkolnego
dla nauczycieli
i dzieci
ze Szkoły
- -godz.
17:30
Nowenny
Nieustannej.
o składanie
do skarbony
pod chórem
próśb
Podstawowej
nr
1.
i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
Dziś rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

4. W środę 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. 17:30 Nabożeństwo wypominkowe.
5. W czwartek 01 grudnia: (Dzień powszedni. Pierwszy czwartek miesiąca)
- godz. 17:30 nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
- godz. 21:00 – Godzina święta ( w kaplicy Miłosierdzia Bożego).

6. W piątek 02 grudnia: (Dzień powszedni. Pierwszy piątek miesiąca)
- Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 8:00, 16:30, 18:00
- Spowiedź św. od godz. 7:00 do 10: i od 15:00 do 21:00.
- godz. 9:00 – odwiedziny chorych w domach.
- godz. 7:30 i 17:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
- godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 18:45 – spotkanie formacyjne Arcybractwa Honorowej Straży Najśw. Serca Pana Jezusa.
- od godz. 21:00 rozpocznie się nocne czuwanie z Mszą św. o północy.

7. W sobotę 03 grudnia: (Wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. Pierwsza sobota miesiąca)
- Msze św. o godz. 7:00, 8:30, 11:00, 18:00; godz. 7:30 – godzinki ku NMP
- godz. 11:30 – Nabożeństwo pierwszo-sobotnie wraz z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem.
8. W niedzielę 04 grudnia: (Druga 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.
- Na Mszę św. o godz. 16:30 zapraszamy rodziców z najmłodszymi dziećmi i z dziećmi uczęszczającymi
do przedszkoli, do klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej.
- Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na wykonywane prace w naszej świątyni.
- Zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
- Godz. 15:30 – I Spotkanie dla rodziców przygotowujących się do chrztu św. swoich dzieci.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego
na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
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.
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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