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Pierwsza Niedziela Adwentu: (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7; Ps 80; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie
jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom
staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o
pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz
co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»

Chrystus – „Odkupiciel nasz” przychodzi, „czuwajcie”.
W pierwszym czytaniu prorok Izajasz wzbudza w swoich słuchaczach wielką tęsknotę za Bogiem
nazwanym Odkupicielem, Ojcem, Stworzycielem. Dlatego za największą tragedię człowieka prorok
uznaje pozostawienie z daleka od Boga, bunt przeciw Niemu oraz nieczułość na wszelkie sprawy
związane z wiarą. Życie bez Boga pozbawione jest wszelkiej trwałości (jest ono jak „zwiędłe liście
niesione przez wiatr”) i wartości (czyny „Jak skrwawiona szmata”). Jest to prawdziwa niewola i
owoc ludzkiej „winy” (grzechu niewiary w Boga). Ekspresywne obrazy przedstawione w pierwszym
czytaniu wyrażają z jednej strony miłosierdzie, ojcostwo Boga, a z drugiej – całkowitą zależność
człowieka od Niego, ludzką słabość i przemijalność. Stąd też gorliwe wołanie proroka o definitywne
objawienie się mocy Boga: „Obyś rozdarł niebiosa”. Modlitwa ta zostaje wzmocniona w psalmie
responsoryjnym (Ps 80): Boże, „odnów nas”, „daj nam zbawienie”, „daj nam nowe życie”. Te tęsknoty człowieka, który bez Boga skazany jest jedynie na błądzenie i marne życie (niezdolne do czynów
miłości i wiary), św. Paweł opisze w sposób następujący: „Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje
objawienia się synów Bożych […], że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, aby
uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (Rz 8, 19.21; por. 2Tes 2,7). Spełnienie tych tęsknot i
proroctw dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa. W czasie Jego chrztu w Jordanie „rozdarły się
niebiosa” (Mk 1,10), przez co Ojciec z nieba objawił ludziom, że już na zawsze będzie z nimi. Natomiast w czasie Jego męki na Krzyżu zasłona przybytku „rozdarła się na dwoje, z góry na dół” (Mk
15,38) po to, by człowiek w Chrystusie miał przystęp do Świętego Boga i został przez Niego przemieniony (por. DH 83). To odkupieńcze przyjście „Pana domu” jest teraz dane w darze uczestnikom
zgromadzenia liturgicznego.
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2017/2018,Zeszyt homiletyczny, s.12-13.

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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Rodzice przygotowują dziecko do Pierwszej spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św. (11)
Zadanie 1. Przygotujcie wraz z dzieckiem wieniec adwentowy i połóżcie w widocznym
miejscu w pokoju, gdzie najczęściej rodzinnie spędzacie czas.
Zadanie 2. W ramach Waszej wspólnej modlitwy wieczornej w tym miesiącu dodajcie jako
szczególną modlitwę - Dziesięć Przykazań Bożych.

Płomień Miłosierdzia – XXIII Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom
Świeca Caritas na przestrzeni lat stała się
jednym z najważniejszych i najbardziej
rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce.
Płomień każdej wigilijnej świecy daje szansę na lepszą przyszłość dzieciom z ubogich
rodzin, którymi opiekują się Diecezjalne
Caritas w Polsce.
Historia akcji
Pomysł ogólnopolskiej akcji Caritas, Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom, zrodził się w ośrodku
pomocy dla dzieci niepełnosprawnych w Rusinowicach w 1993 r. na zebraniu dyrektorów Caritas
Diecezjalnych, któremu przewodniczył ks. Marian
Subocz, ówczesny i obecny dyrektor Caritas Polska. W szybkim tempie pomysł zamienił się w nieodłączny symbol polskiej Wigilii, a miliony polskich dzieci w burzliwych czasach przemiany systemowej zaczęły otrzymywać pomoc za pośrednictwem rozwijających się Caritas Diecezjalnych.
Od 1996 roku 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata, w ostatnich latach są to dzieci
– ofiary wojny syryjskiej i irackiej. Od jubileuszowego 2000 roku akcja organizowana jest wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od tego momentu odbywa się także wspólna, ekumeniczna inauguracja.Inicjatywa corocznie
spotyka się z życzliwym odzewem. Liczba świec rozprowadzanych w parafiach przez Caritas Diecezjalne
rosła od 260 tysięcy w 1994 roku do 4,5 mln w 2003 roku. Obecnie Caritas rozprowadza w Polsce ok. 3 mln
świec.
Komu i jak pomagamy
Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płoną świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Polacy
nabywając je, wspierają dzieci z ubogich rodzin z terenu swojej parafii lub diecezji. Pozyskane wpływy przeznaczone są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach oraz na pomoc edukacyjną.
Pomagając dziecku – wpływasz na sytuację całej rodziny. Przywracasz jej niejednokrotnie wiarę w drugiego
człowieka i w lepszą przyszłość, jeśli nie własną to dzieci, w których rodzice pokładają nadzieję. Przez lata
działalności Caritas udało się poprawić kondycję materialną, moralną i duchową setek tysięcy polskich rodzin.
http://wigilijnedzielo.caritas.pl/info/
Świece rozprowadzane są przed kościołem przez dzieci i młodzież działającą w Szkolnych Kołach Caritasu
oraz przez przedstawicieli naszego Caritasu parafialnego, także przez Panie z Biura Radia Maryja.
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Intencje mszalne:
Karmel godz. 7 – Int. OCD
Poniedziałek 04 XII – Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11
600 1. O błog. Boże i opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Barbary Grzelak
800 1. + Zofia Gabrukiewicz w 1 r. śm., Mirosław
1800 1. Msza św. zbiorowa za zmarłych; 2. + Barbara, Marianna, Jarosław - Skorupscy
Karmel godz. 730 Wtorek 05 XII – Iz 11, 1-10; Łk 10, 21-24
600 1.
800 1. + Marianna, Jadwiga, Stanisław, Henryk, Jan, rodzice, teściowie, dziadkowie
1800 1. Nowenna Nieustanna – intencja zbiorowa; 2. O błog. Boże, nadzieję i siłę w walce z chorobą dla Barbary
30

Szczepanowskiej oraz o błog. Boże dla grona Przyjaciół; 3. + Stefania Nykiel w 1 m-c po śm.
Karmel godz. 730 -

Środa 06 XII – Iz 25, 6-10a; Mt 15, 29-37

600
800
1800

1.
1. + Genowefa Bartoń
1. + Czesław Szuksta; 2. + Franciszek, Czesław, Irena, Anna, Roman, Wanda, Stanisław, Marta,
rodzice, teściowie, dusze w czyśćcu cierpiące
Karmel godz. 730 – O powołania kapłańskie i zakonne i
Czwartek 07 XII – Iz 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27
świętość kapłanów
600 1. O błog. Boże dla Henryki i Stanisława
800 1. + Maria Kniter; 2. + Tekla Ziółkowska; 3. + O błog. Boże i opiekę MBNP dla Marii Błaszczyk
1800 1. O powołania kapłańskie i zakonne;2.+Irena Sokołowska w 1 m-c po śm., zm. z rodz. Tomiałojć;
3. + Kaczyńscy: Bernard w 1 r. śm., Piotr, Bogumiła; 4. W int. Stanisławy o łaskę przebaczenia i
pojednania z synową
Piątek 08 XII – Rdz 3, 9-15; Ps 98; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38
Karmel godz. 730 - Int. OCD
00
1. Dziękczynno – błagalna w dniu urodzin Miriam
6
800 1.
1100 1. Ku czci i uwielbieniu matki Bożej Niepokalanie Poczętej
1630 1. + Benedykt Nowodworski w 1 m-c po śm.; 2. + Sławomir Nowicki w 1 r. śm., Stefan, Zbigniew
1800 1. + rodzice: Antoni Kowalski, Stefania, zm. z rodziny
2400 1. W int. mężczyzn - uczestników nocnego czuwania
Sobota 09 XII – Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147; Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8 Karmel godz. 730 - + Helena i
Zdzisław Sarbscy
600 1. + Wiesława, Zygfryd, rodzice, rodzeństwo
800 1. + Szczepan, Kamila, Helena, Władysława, Franciszek
1100 1. W int. O Generała, O. Prowincjała, Zgromadzenia Redemptorystów; 2. + Leokadia
1800 1. + z rodziny Piętków i Jakowickich
Niedziela 10 XII – Ba 5, 1-9; Ps 126; Flp 1, 4-6. 8-11; Łk 3, 1-6
Karmel godz. 730 – Int. OCD
00
1. + Ptak: Karolina, Józef, Mieczysława; Michał Mizdal, Jan Tuszyński, dziadkowie
7
830 1. + Waleria Sołtysik
1000 1. + Jadwiga i Stanisław Piórkowscy
1130 1. + Janina i Jan Koprowscy, Monika i Józef Kędzierscy
1300 1. + Dziękczynno – błagalna w 45 rocz. sakr. małżeństwa Ewy i Jerzego Półtoraków
1630 1. Stanisław Żabiński
1830 1. + Stefania Tkacz, zm. z rodziny Tkacz i Tyrawskich

WYDARZENIE PARAFIALNE 8 grudnia 2017 - Niepokalane Poczęcie Maryi
GEST EWANGELIZACYJNY

Parafianie zostaną zaproszeni do wyjścia z zapalonymi lampionami (świecą) z domu do
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na nieszpory 8 grudnia o godz. 17.30. (Pomyślmy czy jest ktoś w naszej rodzinie wśród znajomych, kto przeżywa trudności z wiarą i
wykorzystajmy okazję, że pomodlimy się o światło wiary i w intencji tej osoby zapalimy
świecę, z którą pójdziemy do kościoła). Na świecy naklejamy tekst – "nie bój się uwierzyć".
(Z Listu do Parafian – Bądź po stronie Jezusa)
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1.

Ogłoszenia: I Niedziela Adwentu – 03 XII 2017 r.
Niedziela 03 grudnia: (I Niedziela Adwentu)

- Msze św. sprawujemy w niedzielę o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 8:00 do 16:00.
- godz. 15:30 – I Katecheza przedchrzcielna dla rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dzieci.
- Składka przeznaczona na dalsze prace wykonywane w naszym kościele.
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Msze św. w dni powszednie o godz. 6:00, 8:00, 11:00 (tylko w sobotę), 18:00.
- Spowiedź św. w dni powszednie: od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30, dodatkowo w piątek
od godz. 19:00 do 20:30; w niedzielę 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
- adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie w godz. 8:30 - 17:30.

- godz. 17:15 zmiana tajemnic różańcowych.
Dzień imienin O. Waldemara Michalskiego,RORATY
do wspólnej2017
modlitwy z Solenizantem zapraszamy na Mszę
00
MSZA
O 17.30
GODZ.6
(w Sanktuarium
Matki
Bożej
Nieustającej
Pomocy)
św. o godz.
18:00ŚW.
- godz.
- wypominki
i modlitwa
do św.
Michała
Archanioła.
Uwaga! W czasie Adwentu w dni powszednie nie będzie Mszy św. o godz. 7 00.
Msza św. roratnia z udziałem dzieci we wtorek i w czwartek, z udziałem młodzieży w środę
i w piątek. Zapraszamy!!!

W poniedziałek 04 grudnia: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 – nabożeństwo za zmarłych i Msza św. zbiorowa za zmarłych.
3. We wtorek 05 grudnia: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem
próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
2.

INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH NA GRUDZIEŃ 2017
Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie,
współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu
nowych pokoleń.
Intencja misyjna: Aby misjonarze pochodzący z naszej parafii w swojej pracy misyjnej mogli doświadczać pomocy materialnej i duchowej z naszej strony .
Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 5 grudnia 2017 r. o godz. 1715.
4.

W środę 06 grudnia: (Dzień powszedni)

- godz. 17:30 - modlitwa do św. Michała
Archanioła.
5. W czwartek 07 grudnia: (Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i Doktora Kościoła)

- godz. 17:30 nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

6. W piątek 08 grudnia:

(Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny)

- Msza św. godz. 6:00, 8:00, 11:00, 16:30
(dzieci), 18:00. Nieszpory o godz. 17:30.
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od
15:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 20:30.
- godz. 12:00 Godzina Łaski
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

- 20:45 modlitwa na zakończenie dnia - kompleta.

- od godz. 17:30 nocne czuwanie mężczyzn
z Mszą św. o północy.

7.

W sobotę 09 grudnia: (Dzień powszedni)

- po Mszy św. roratniej – godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, a po Mszy św. o
godz. 11:00 nabożeństwo maryjne.
8. W
Adwentu)

niedzielę 10 grudnia: (II Niedziela

- Zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi na
Wschodzie.
- godz. 15:30 – II Katecheza przedchrzcielna dla
rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dzieci.
W opłatki na stół wigilijny można zaopatrywać się
przy wyjściu z kościoła, w zakrystii, kancelarii parafialnej i przy furcie klasztornej.

Kancelaria Parafialna czynna jest: wtorek, środę, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730;
w sobotę w godz. 900 – 1030. Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
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