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I

II Niedziela Adwentu: (Iz 11, 1-10; Ps 72; Rz 15, 4-9; Mt 3, 1-12)

Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie…
Wchodzimy coraz głębiej w Adwent. Dziś górnicy radują się swoim świętem, czyli „Barbórką”. Dzieci
czekają już na Świętego Mikołaja. Te dni są niejako z konieczności wpisane w Adwent. Tak czy inaczej,
przeżywamy, każdy na swój sposób, przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Jedni biegając po sklepach, gdzie można spotkać całe stada „niby-mikołajów”, gdzie świąteczny wystrój już od dawna ma zachęcać do wzmożonych zakupów.
Świat proponuje nam swój styl świętowania, gdzie liczy się blichtr, błyskotka, świecidełko. Dziś jest,
a jutro już nie przedstawia żadnej wartości i można je ze spokojem wyrzucić na śmietnik, bo jutro będzie
coś innego ważne, coś innego będzie na topie, coś innego będą reklamować jako najlepsze, najdoskonalsze,
a zarazem z potężnym upustem, niemal za darmo, bo promocja, bo ileś tam procent jest gratis itp.
Świat proponuje nam swój styl świętowania, gdzie ważne jest, co na stole, ilu i jacy będą goście, a jak się
z nimi umawiać i zapraszać to oczywiście tylko na Facebooku.
Świat proponuje nam świętowanie, gdzie nieistotne i przestarzałe są już tradycyjne listy i kartki świąteczne, bo są gotowe życzenia SMS-owe, ale nie ma czasu ani okazji do rzeczywistego spotkania, do pobycia razem bez pośpiechu, do rozmowy niekoniecznie o trudnościach życia codziennego, o polityce
czy aferach i komisjach.
Wreszcie świat proponuje nam Boże Narodzenie bez Boga, bez Chrystusa – bo coraz częściej
to „gwiazdka”, prezenty gwiazdkowe itp. Coraz rzadziej w Europie – a przez naśladownictwo również
w Polsce – mówi się wyraźnie, co naprawdę świętujemy i zapominamy do czego się przygotowujemy.
Są już miejsca w chrześcijańskiej Europie, gdzie niemile widziana jest szopka, choinka czy kolęda.
A wszystko z racji politycznej poprawności, czy też lęku przed inną kulturą.
Na szczęście słowo Boże jest niezmienne i niezmienni są tzw. prorocy Adwentu, czyli Izajasz,
św. Jan Chrzciciel i Maryja.
(…) Jan woła do nas na samym wstępie:
Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo Boże.
Dziś zapewne od razu znaleźliby się tacy, którzy udowadnialiby, że skoro przybywa ten, na którego tyle
czasu czekano, to nie można się smucić, nie czas na odmawianie sobie zabaw, ujmowanie pokarmu – przeciwnie, to czas radości. Tu przypomnieć można dyskusje toczone w prasie czy Internecie sprzed nieodległego czasu. Wchodziły wtedy nowe przykazania kościelne zatwierdzone przez Stolicę Apostolską dla
Kościoła w Polsce. Najistotniejsze było, czy w Adwencie można tańczyć i czy w Wigilię można jeść mięso.
Jakież spłycenie rzeczywistego wymiaru adwentowego czuwania. Jednak komuś zależy, by nie stało już
proroka na miarę Jana Chrzciciela, byśmy słuchali tylko tych odzianych w miękkie szaty, wygodnie mieszkających i mówiących ciepłym głosem – ważne jest to, czym teraz żyjesz!
Tymczasem przychodzący Pan przynosi przede wszystkim możliwość narodzenia się na nowo, do innego,
wyższego życia. Czeka tylko na gest dobrej woli ze strony człowieka. I tego gestu żąda teraz w jego imieniu
Jan. Żąda od ludzi wszystkich stanów, bo wszystkich jednakowo posyła w wody Jordanu, (c.d. na str.2)
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PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

10 –14.12.2016 r.

10 grudzień (sobota)
godz. 1800 – Msza św. i kazanie rekolekcyjne
11 grudzień (niedziela)
00

30

00

30

00

30

godz. 7 , 8 , 10 , 11 , 13 , 16 , 1830 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
12 grudzień (poniedziałek)
godz. 600 – Roraty z krótkim kazaniem rekolekcyjnym
godz. 1000, 1630, 1930 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Rekolekcje adwentowe dla dzieci – Msza św. o godz. 1800
13 grudzień (wtorek)
godz. 600 – Roraty z krótkim kazaniem rekolekcyjnym
godz. 1000, 1630, 1930 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Rekolekcje adwentowe dla dzieci – Msza św. o godz. 1800
godz. 1730 – Nowenna Nieustanna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
14 grudzień (środa)
00

godz. 6 – Roraty z krótkim kazaniem rekolekcyjnym
godz. 1000, 1630, 1930 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
Rekolekcje adwentowe dla dzieci – Msza św. o godz. 1800
Spowiedź św.
Poniedziałek, wtorek i środa – pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.
Rekolekcje prowadzi Ks. dr Łukasz Łaszkiewicz, wykładowca WSD w Paradyżu
(c.d. ze str. 1)by przez symboliczny gest obmycia z win, przygotować ich serca na przyjęcie Tego, który
wkrótce chrzcił będzie Duchem Świętym i ogniem.
Przygotowanie drogi Panu i prostowanie ścieżek to nic innego jak zerwanie z grzechem. I tego żąda
twardo i nieustępliwie Jan nad Jordanem.
Może warto w tym kontekście spojrzeć na nasz Adwent. Jak go przeżywamy? Czy widzimy tylko wieniec
adwentowy, roratnie świece, tęskne, chwytające za serce pieśni:
Archanioł Boży Gabriel, Spuście nam na ziemskie niwy czy też Oto Pan Bóg przyjdzie.
Jakże często nasz Adwent nas już niczym nie straszy, niczego nie żąda, pozwala sercu spać w dawnym brudzie. Jednak taki Adwent, który nie przeprowadzi przez nawrócenie, pokutę i konfesjonał, nie jest chrześcijańskim Adwentem. I nie wprowadzi w Boże Narodzenie, choćby była i Wigilia, i choinka, i kolędy, i prezenty, i goście!
A przecież warto pamiętać – Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie… (…)
O. Marian Krakowski CSsR, Duszpasterz w Parafii Św. Józefa i Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4617/8426/ii-niedziela-adwentu.html
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INTENCJE MSZALNE
Iz 35, 1-10; Ps 85; Łk 5, 17-26

Poniedziałek 05.12

6:00
8:00
18:00
Karmel

1. O błog. Boże w dniu urodzin Henryki i Stanisława oraz za zm. Agnieszka, Stanisław, Eugenia, Hieronim
1. + Czesława Poduch (gr.1)
1. W int. zmarłych – Msza św. zbiorowa
1. W int. Elżbiety
Wtorek

6:001.
8:00
18:00
Karmel

Środa

6:00
8:00
18:00
Karmel

Iz 40, 1-11; Ps 96; Mt 18, 12-14

06.12

1. W int. Parafii
1. + Genowefa Barton
1. W intencjach podziękowań i próśb złożonych na Nowennę Nieustanną
1. + Czesława Poduch (gr.2)
Iz 40, 25-31; Ps 103; Mt 11, 28-30

07.12

1. + Andrzej Magiera (int. od rodziny Marii i Stanisława Ciarach)
1. + Aleksander Zaliński w 1 mies. po śm.; 2. + Małgorzata Pokońska, Barbara i Henryk Szczepańscy
1. + Czesław Szuksta w1 r. śm.; 2. + Kopania: Barbara, Edward, Irena; 3. O szczęśliwe poczęcie dla
Kasi i Radka
1. + Czesława Poduch (gr.3)
Rdz 3, 9-15; Ps 98; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38

Czwartek 08.12

6:00
8:30
10:00
16:30
18:00
Karmel

1.
1.
1.
1.
1.
1.

O błog. Boże dla Miriam w dniu 19 rocz. urodzin
+ rodzice: Antoni i Stefania Kowalscy
Ku czci matki Bożej Niepokalanej
+ Leokadia Stojek
+ Elżbieta Barańska w 1 r. śm., Jan Heyda
Int. OCD

Piątek
6:00
8:00
18:00
Karmel

09.12

Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19

1. + Wiesława Sznajder
1.+ Czesława Poduch (gr.5); 2. + Szczepan, Kamila, Helena, Władysława, Franciszka
1. + Aleksander Zaliński (int. od siostry Leokadi z rodz.); 2. +Waldemar Chrostowski;
3.+Tekla Ziółkowska
1. Int. OCD
Sobota

10.12

Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80; Mt 17, 1-13

6:001. 1.
8:00 1. + Czesława Poduch (gr.6); 2. + Stanisława i Jan, Krystyna Szałkowscy
1. W int. O. Generała, O. Prowincjała i Zgromadzenia Redemptorystów; 2. + Andrzej Łabejszo;
11:00
3. + Zofia Zbrzeska w 1 r. śm.
18:00 1.+ Danuta Musielak w 1 r. śm., Marcin Musielak
Karmel 1. Int. OCD
Niedziela 11.12

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

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Iz 35, 1-6a. 10; Ps 146; Jk 5, 7-10; Mt 11, 2-11

+ Ryta, Stanisław, Janusz Koleśnik
+ Waleria Sołtysik
+ Tomasz mazurek, Krystyna Sarnowska, Jan, Marianna, Genowefa, rodzice, teściowie
+ Waldemar Teresiński
Dziękczynno – błagalna w 80 rocz. urodzin Dominika
+ Stefania Tkacz, zm. z rodz. Tkacz i Tyrawskich
+ Stefania i Jan Pietras, zm. dziadkowie z rodziny Pietras i Adamczyk
+ Helena i Zdzisław Sarbscy

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.
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Ogłoszenia: II Niedziela Adwentu – 04 XII 2016 r.
1. Niedziela 04 grudnia: (I 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.

2.- godz.
W poniedziałek
grudnia:
(Dzień powszedni)
9:00 Msza05
św.
na zakończenie
Roku Szkolnego dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły
- Msze
św. sprawujemy
Podstawowej
nr 1. o godz. 6:00, 8:00, 18:00.

-godz.
17:30
modlitwy za ozmarłych;
godz.
18:00
Msza św. zbiorowa za zmarłych.
- Msze
św. sprawujemy
godz. 6:00,
8:00,
18:00.
3. We wtorek 06 grudnia: (Dzień powszedni)
- Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 8:00, 18:00.
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb
i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.

4. W środę 07 grudnia: (Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 8:00, 18:00.
- godz. 17:30 nabożeństwo do św. Michała Archanioła.

5. W czwartek 08 grudnia: (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny)
- Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 8:30, 10:00, 16:30, 18:00.
- godz. 12:00 – Godzina Łaski ( kaplica Miłosierdzia Bożego).
- godz. 15:30 – Sotkanie modlitewne Wspólnoty Krwi Chrystusa (kaplica Miłosierdzia Bożego)

6. W piątek 09 grudnia: (Dzień powszedni)
- Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 8:00, 18:00.
- Spowiedź św. od godz. 7:00 do 10: i od 15:00 do 21:00.
- godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 17:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

7. W sobotę 10 grudnia: (Dzień powszedni)
- Msze św. o godz. 6:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- godz. 7:30 – godzinki ku NMP.
- godz. 11:30 – Nabożeństwo maryjne.
8. W niedzielę 11 grudnia: (Trzecia Niedziela Adwentu)
- Rekolekcje Adwentowe będą trwać do środy 14 grudnia.
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Godz. 15:30 – II 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.

W opłatki na stół wigilijny można zaopatrywać się w zakrystii,
kancelarii parafialnej i przy furcie klasztornej.
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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