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I

III Niedziela Adwentu: (Iz 35, 1-6a. 10; Ps 146; Jk 5, 7-10; Mt 11, 2-11)

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

10 –14.12.2016 r.

10 grudzień (sobota)
godz. 1800 – Msza św. i kazanie rekolekcyjne
11 grudzień (niedziela)
godz. 7 , 8 , 10 , 11 , 13 , 1630, 1830 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
00

30

00

30

00

12 grudzień (poniedziałek)
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
00

13 grudzień (wtorek)
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
godz. 1730 – Nowenna Nieustanna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
00

14 grudzień (środa)
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.
00

Poniedziałek, wtorek i środa – pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.
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Czas Adwentu przechyla się dziś za połowę. (…)
Gdyby chcieć jakimś hasłem objąć dzisiejsze teksty, myślę, że można powiedzieć: cierpliwość i zwątpienie.
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana.
Tego uczy i do tego wzywa nas dziś św. Jakub, jak wzywał wtedy odbiorców swego listu. Czy łatwe jest
takie właśnie trwanie? Każdy kto musiał na coś albo na kogoś czekać, wie, że to nie takie proste.
Jeśli czekałeś na autobus albo pociąg opóźniony, to wiesz, jak się dłuży czas.
Jeśli czuwałeś przy łóżku chorego albo sam leżałeś chory, też doświadczyłeś dłużących się godzin nocy.
Każda minuta wydaje się godziną i niemal zwątpić można, że nadejdzie dzień i znów zacznie się jakiś ruch,
jakieś życie.
Jeśli umówiłeś się z kimś dla ciebie ważnym, też doświadczałeś, że czas jakby stanął w miejscu. Niemal jak
w piosence:
Umówiłem się z nią na dziewiątą ]...], pierwsza, druga wpół do trzeciej, jak ten czas powoli leci! (…)
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy innego mamy oczekiwać?
Tu możemy dopatrzeć się cierpliwości, ale i zwątpienia. Przecież Jan Chrzciciel głosił obecność Mesjasza
wśród ludu. Wiedział, że tuż tuż idzie większy od niego. Pamiętamy to sprzed tygodnia, zapowiedź chrztu
Duchem Świętym i ogniem.
Co się stało w międzyczasie? Jezus wyszedł z wód Jordanu, Jan wskazał Go uczniom, których zresztą niektórych utracił, bo stali się uczniami Jezusa. Tak było z Janem i Andrzejem.
Jan Chrzciciel swoją bezkompromisowością naraził się władcy Herodowi i wylądował w więzieniu. Co mu
teraz pozostało? Cierpliwie czekać na rozwój wypadków! A może opadły go wątpliwości, jak ks. Robaka w
„Panu Tadeuszu”? Może za wcześnie to wszystko powiedział? Może to jeszcze nie ten czas. Przecież żadne
siekiery nie rąbią korzeni, żaden ogień nie spala grzeszników. Czyżby się pomylił? Być może stąd to posłannictwo do Jezusa. Być może stąd to pytanie. Odpowiedź miała go uspokoić, choć Jezus nie powiedział
wprost. Podał znaki, przykłady – swoiste „emotikony”. Zobacz – ten ślepy widzi, ten chromy chodzi, ten
trędowaty znów zdrowy. Patrz i myśl, pamiętając proroctwa.
Nie mamy wątpliwości, że ta odpowiedź Jezusa wystarczyła Janowi, bo on dobrze znał Pismo św. Te znaki,
te czyny wskazywały na Mesjasza. (…)
Zostawmy Jana w więzieniu, on już tam dokończy życie, ale ze świadomością wypełnionej misji! Pójdźmy
krok dalej, czyli zatrzymajmy się przy Jezusie. Posłańcy odeszli, ale został tłum. Trzeba było wykorzystać
okazję, by pochwalić swego poprzednika, czyli Jana Chrzciciela. Robi to w dość oryginalny sposób.
Coście wyszli oglądać? Trzcinę na wietrze? Każdy wie, jak wygląda trzcina. Cienka łodyga, w środku pusta,
chwieje się i kołysze przy najmniejszym podmuchu. Łatwo też ją złamać, właśnie ze względu na tę wewnętrzną pustkę. Niech wolno mi będzie postawić pytanie: Kim jestem?
Kim jestem? – w oczach własnych! Kim jestem? – w oczach ludzi! Kim jestem? – w oczach Bożych!
Być może padnie odpowiedź – niestety, jestem trzciną kołysaną każdym podmuchem zła, fałszu, poddaję się
im, ulegam. Niestety, jestem trzciną pustą wewnątrz, bo nie zadbałem odpowiednio, aby moje wnętrze zostało Bogiem wypełnione. Niestety, jestem trzciną, którą łatwo złamać, bo brak mi mocy Ducha Świętego, na
którego nie otworzyłem się dostatecznie. (…)
Być może człowiekiem w miękkich szatach, bo uwiłem sobie ciepłe gniazdko i za nic w świecie nie mam
zamiaru niczego zmieniać. By użyć papieskiego porównania, jest mi wygodnie na mojej kanapie, w moim
domku. Być może ludzie postrzegają mnie jako wygodnisia, który niczemu ani nikomu nie chce się poświęcić. Natomiast sam chce używać życia. Wspomnijmy, że to właśnie człowiekowi w miękkich szatach Jan
mówił: Nie wolno ci! Może i do ciebie i do mnie podobnie powiedziałby – nie wolno ci zatracić Bożego
obrazu w sobie.
Byłoby pięknie, gdyby można było powiedzieć – ten jest prorokiem! A najpiękniej zabrzmiałoby to w
ustach Jezusa. Gdybym takim był w oczach Bożych.(…)
Jeśli odpowiedzi na pytania nie są satysfakcjonujące, wypadłeś w oczach własnych, w oczach innych i Bożych niekorzystnie, to jeszcze masz czas. Adwent sprawia, że czekamy na przyjście Jezusa. Owszem, jak
najbardziej, ale przecież można to odwrócić. Jeszcze bardziej Jezus czeka, że ty do Niego przyjdziesz, że ty
pozwolisz Mu umacniać siebie, pozwolisz Mu wypełniać twoją pustkę po to, byś stawał się mocarzem ducha. (…)
O. Marian Krakowski CSsR, Duszpasterz w Parafii Św. Józefa i Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4617/8462/iii-niedziela-adwentu.html
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INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 12.12

6:00
10:00
16:30
18:00
19:30
Karmel

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

+ Mariusz i Ireneusz Stępkowscy i zm. z rodziny
+ rodzice: Maria, Kazimierz, zm. z rodziny: Zofia, Ewa, Stefania, Jan, Karol
W int. Duchowej adopcji dziecka Poczętego
+ Czesława Poduch (gr.8)
Int. OCD

Wtorek

6:001.
10:00
16:30
18:00
19:30
Karmel

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

6:00
10:00
16:30
18:00
19:30
Karmel

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

Lb 24, 2-7. 15-17a; Ps 25; Mt 21, 23-27

So 3, 1-2. 9-13; Ps 34; Mt 21, 28-32

13.12

Dziękczynno – błagalna w int. Kazimiery w dniu urodzin
+ Czesława Poduch (gr.9)
+ Rodzice: Maria i Stefan Reszkowie, zm. Anna, Bronisław Lewalscy, zm. z rodzin
+ Janina Piotrowicz w 1 r. śm., Włodzimierz Piotrowicz
W int. Parafii

Środa

14.12

Iz 45, 6b-8. 21b-25; Ps 85; Łk 7, 18b-23

+ Eleonora Przybyła, Władysław, Marian, Krystyna, Władysława
+ Edward Szypulewski
+ Czesława Poduch (gr.10)
Int. OCD
Iz 54, 1-10; Ps 30; Łk 7, 24-30

Czwartek 15.12

6:00
8:00
18:00
Karmel

1.
1.
1.
1.

+ Józef Karaszewski
+ Anastazja, Maria, Jadwiga, Helena, Franciszek, Gerard; 2. + Józef Serdakowski
+ Kazimierz Borejko w 1 r. śm., 2. + Czesława Poduch (gr.11); 3. + Krystyna Naguszewska
+ Henryk, zm. z rodz. Skrebutan

Piątek
6:00
8:00
18:00
Karmel

Iz 56, 1-3a. 6-8; Ps 67; J 5, 33-36

16.12

1. + Kazimierz, Krystyna, Mirosław Strzemieccy, zm. z rodziny
1.+ Helena Apanowicz
1. + Czarneccy: Alfons i Jerzy; 2. + Witold Czarnota
1. + Czesława Poduch (gr.12)
Sobota

17.12

Rdz 49, 2. 8-10; Ps 72; Mt 1, 1-17

6:001. 1.
8:00 1. + Lilia Stancel
1. W int. Osób Życia Konsekrowanego Diecezji Elbląskiej; 2. W int. dobroczyńców Parafii i
11:00
Sanktuarium; 3. + Mieczysław Abako w 1 mies. po śm.
18:00 1.+ Henryk Banach; 2. + rodzice: Zofia i Edmund Szymańscy, Leonarda Szymańska
Karmel 1. + Czesława Poduch (gr.13)
Niedziela 18.12

Iz 7, 10-14; Ps 24; Rz 1, 1-7; Mt 1, 18-24

7:00
8:30

1. + Martyna Feretycka
1. + Józef, Marianna, Ludwik, Hugon, Barbara, Henryk, Barbara, Wanda, Józef

10:00
11:30

1. W int. Ojczyzny, Elbląga, naszej Parafii oraz o dar wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu
1.+ mąż Bogumił Sterna, rodzice i teściowie oraz o błog. Boże i zdrowie dla Celiny w 91 rocz. urodzin

13:00
16:30
18:30
Karmel

1.
1.
1.
1.

W int. Parafii
+ Ewa i Antoni Kempińscy
+ Władysław, Irena, Marcin Wapińscy,
+ Czesława Poduch (gr.14)

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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Ogłoszenia: III Niedziela Adwentu – 11 XII 2016 r.
1. Niedziela 11 grudnia: (III 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.

Oaza młodzieżowa rozprowadza kropidła, sianko, kartki i ozdoby świąteczne. Dochód przeznaczony jest na
ich wyjazdy formacyjno - rekolekcyjne.
2. W poniedziałek 12 grudnia: (Dzień powszedni)
- Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 10:00, 16:30, 18:00, 19:30.
- o godz. 17:30 nabożeństwo w int. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
3. We wtorek 13 grudnia: (Wspomnienie Św. Łucji, dziewicy i męczennicy)
- godz.
Msza św.
na 6:00,
zakończenie
Roku
Szkolnego
- Msze
św. 9:00
sprawujemy
o godz.
10:00, 16:30,
18:00,
19:30. dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły
Podstawowej
nr
1.
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb
- Msze św. sprawujemy
o godz.
6:00, 8:00,
18:00.
i podziękowań,
które zostaną
odczytane
w czasie
nabożeństwa.

4. W środę 14 grudnia: (Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 10:00, 16:30, 18:00, 19:30.
- godz. 17:30 nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
5. W czwartek 15 grudnia: (Dzień powszedni)
- Msze św. sprawujemy o godz. 6:00, 8:00,18:00.

6. W piątek 16 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.
- godz. 17:30 Spotkanie modlitewne Rodziny Szkaplerza Św. Michała Archanioła i Czcicieli Świętych Aniołów
7. W sobotę 17 grudnia: (Dzień powszedni)

- Msze św. o godz. 6:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- godz. 7:30 – godzinki ku NMP.
- godz. 10:00 Spotkanie modlitewne Rodziny Szkaplerza Św. Michała Archanioła i Czcicieli Świętych Aniołów

- godz. 11:30 – Nabożeństwo maryjne.
Spotkanie przedświąteczne pielgrzymów i sympatyków grupy Salvator- Redemptor
w sobotę 17 grudnia. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00.

8. W niedzielę 18 grudnia: (Czwarta Niedziela Adwentu)
Dzień Imienin O. Bogusława Nawracaja. Do wspólnej modlitwy z Solenizantem zapraszamy na Mszę św.
o godz. 11:30
- 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.
- Po Mszy św. o godz. 16:30 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na wspólne tworzenie dekoracji świątecznych. Prosimy, aby dzieci przyniosły jedynie klej i mazaki, inne materiały potrzebne do tworzenia ozdób
będą przygotowane przez organizatorów.
Wszystkim Parafianom i przebywającym na terenie naszej Parafii Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego
na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

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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