Nr 41/2014 (362) 7 XII 2014 rok
II Niedziela ADWENTU
Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85 (84); 2 P 3, 8-14; Mk 1, 1-8

Czas Adwentu ma dwa zasadnicze odniesienia: oczekiwanie i obecność. Adwentowemu
oczekiwaniu towarzyszy głęboka radość, bo jest ono przepełnione nadzieją wynikającą z pewności, że Bóg zawsze dotrzymuje swych obietnic. Historia Izraela była nacechowana wielowiekowym, intensywnym oczekiwaniem. Paradoksalnie, przybierało na sile wtedy, gdy w sytuacji
kary na skutek odstępstw i grzechów lud Bożego wybrania wołał o miłosierdzie i obficie go
doznawał. Głosząc, że czas kolejnej kary i oczekiwania na miłosierdzie dobiega końca, prorok
Izajasz opiewa miłość Boga we wspaniałym hymnie, w którym pojawia się obraz pasterza:
„Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie”.
Chociaż mroki zła są przerażające, słychać w nich potężne wołanie: „Oto Pan Bóg przychodzi
z mocą i ramię Jego dzierży władzę”. Chrześcijańskie oczekiwanie potrzebuje cierpliwej wytrwałości. Podczas gdy ludzie są niecierpliwi w stosunku do Boga, św. Piotr podkreśla, że Bóg jest
cierpliwy w stosunku do nas. W świecie nie brakuje rozmaitych przejawów zła, ale to wcale nie
znaczy, że Bóg jest bezsilny albo że sprawy tego świata Go nie obchodzą. Przeciwnie, hojnie
udziela swoich łask i cierpliwie czeka. „Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia”. Jego moc sprawi, że na końcu czasów nastanie nowe niebo i nowa
ziemia, „w których będzie mieszkała sprawiedliwość”. Jak spełnione zostały wszystkie obietnice
Boże, tak doczeka się spełnienia również ta, najważniejsza, od której zależy nasz wieczny los.
Adwent to także obecność. Początek Ewangelii według św. Marka opowiada o Janie Chrzcicielu, poprzedniku Pana. Głosząc konieczność nawrócenia i udzielając chrztu oczyszczenia,
wskazywał na Jezusa: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”. My znamy Tego, który jest „mocniejszy”, opowiedzieliśmy się po Jego stronie i działa On w nas mocą Ducha Świętego. Jezus Chrystus, nowy Adam,
który wyzwolił ludzkość z sideł grzechu pierworodnego, jest z nami i pośród nas. Podczas Rorat
wołamy: „Rorate caeli desuper” (Spuście rosę, niebiosa), lecz zarazem wyznajemy, że Oczekiwany już przybył. Eucharystia jest sakramentem Jego obecności. Światło jaśnieje, a czas oczekiwania ma zupełnie inny charakter niż w biblijnym Izraelu, oczekujemy bowiem na pamiątkę narodzenia Syna Bożego. Papież Benedykt XVI zachęcał: „Powinniśmy być wdzięczni za to, że sam
Bóg wszedł w świat jako nowe źródło dobra”. Chrześcijańskie przeżywanie Adwentu przynosi
pociechę, że oczekujemy Tego, który nam się objawił i dzięki Niemu „wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski
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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
w poniedziałek 16:30, od wtorku do piątku o godz. 18:00.

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)
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8.XII – Poniedziałek)
Msze Św. o godz. 6:00, 8:30, 10:00, 16:30, 18:00
„ Go dz i na Ł a s ki ” – 8 grudnia od 12.00 do 13.00
Kochani, zbliża się Godzina Łaski – która przypada w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten łączy się z objawieniem Maryi. – To 8 grudnia 1947 r. w Montichiari
we Włoszech Maryja powiedziała:
Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i
zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta
Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym
czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.
Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany
nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.
Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie związane z samym tylko wymiarem duchowym. W Godzinie
Łaski niejeden z nas przekona się, że Bóg nie neguje znaczenia ciała. Człowiek chory dostąpi uzdrowienia; Wyrwie się z nałogu; Przestanie być niewolnikiem grzechu. Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski nie
poproszą o nic dla siebie. Będą modlić się za dziecko, które zgubiło drogę, za żonę, która ciężko choruje. Może znajdą się
tacy, którzy będą się nawet modlili za swoich wrogów, o nawrócenie grzeszników, idących do piekła. Maryja czeka…
W Czwartek od godz. 16:00 spotkanie formacyjno – modlitewnedla Wspólnoty Krwi Chrystusa i wszystkich chętnych.

W Czwartek o godz. 17:45 z okazji Roku Życia Konsekrowanego zapraszamy
do wspólnej modlitwy Nieszporami, które odbędą się w kościele.
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 krótkimnr
kazaniem
rekolekcyjnym
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Intencje mszalne
6:00
8:00
10:00
16:30

Poniedziałek 08 XII
1. W intencji Miriam z okazji rocznicy urodzin

Rdz 3,9-15.20 Ps 98 Ef 1,3-6.11-12 Łk 1,26-38

1. + Józef, Marianna, Ludwik, Barbara, Hugon, Barbara, Henryk

6:00

1. + Tekla i zm. z rodziny
1. + Zdzisław Lewandowski i zm. z rodziny
1. W int. Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych
2. W int. Ojczyzny ,Radia Maryja, TV Trwam
Wtorek 09 XII
1. + Szczepan, Kamila, Helena, Władysław, Franciszek

8:00

1. + Jolanta Klich i zm. z rodz.iny

18:00

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

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

1. Intencja zbiorowa
Środa 10 XII
Iz 40,25-31 Ps 103 Mt 11,28-30
1. + Janina i Wacława Nowik
1. W int. Parafii
1. + Zygfryd Rejewski 1 r. śm. i zm. rodzice
2. W int. Wiktorii Kakojejko w 70 r. urodzin z prośbą o Boże bł. i opiekę Najświętszej Maryi Panny
Czwartek 11 XII
Iz 41,13-20 Ps 145 Mt 11,11-15
1. + Irena Mazurek
1. + Waldemar Teresiński
1. + Henryk Pych 1 r. śm
2. + Kazimiera Fabiak
Piątek 012 XII
Iz 48,17-19 Ps 1 Mt 11,16-19

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

1. + Mariusz, Ireneusz Stępowcy i zm. z rodziny
1. +Jerzy i Alfons Czarnecki
2. Tadeusz Burda
3. + Maria, Kazimierz, za zmarłych z rodziny
Sobota 13 XII
Syr 48,1-4.9-11 Ps 80 Mt 17,10-13
1. + Agnieszka, Stanisław Olszewscy, Eugenia, Hieronim Chmielewscy i zm. z rodz
1. + Czesław Orzeszek
1. W int. O. Generała, O. Prowincjała i za Zgr. Redemptorystów
2. O Boże bł. i opiekę MBNP w dniu ur dla Kazimiery
1. + Józef Wnuczyński
2. + Jan i Stanisława Szalikowscy , Krystyna Zydel
Niedziela 14 XII
Iz 61, 1-2a. 10-11 Ps: Łk 1 1 Tes 5,16 -24 J 1,6-8.19-28
1. + Stefania Tkacz i zmarłych z rodz. Tkacz i Tyrawskich
1. + Waleria Sołtysik
1. + Tomasz Mazurek, Krystyne i Mariannę Samowskie i zm. z rodz.
1. + Ryszard, Krystyna, Leszek Jędrzejczyk

13:00

1.

16:30
18:30

1. + Roman Klonowski
1. + Eleomora Przybyła, Władysław, rodzeństwo

18:00

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

Karmel

W intencji Parafii

1. OCD
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PENITETCJARIA APOSTOLSKA – URBIS ET ORBIS

DEKRET
O ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu
R o k u Ży ci a Kon sek ro w an eg o .
Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno Penitencjarię Apostolską, aby
zgodnie ze zwyczajem określone zostały warunki dla zyskania daru Odpustów, którego
Ojciec Święty Franciszek z okazji nadchodzącego Roku życia konsekrowanego zamierzył
udzielić dla odnowy Instytutów zakonnych w duchu zawsze najwyższej wierności charyzmatowi założyciela, a wiernym na całym świecie dać błogosławioną okazję dla umocnienia
Wiary, Nadziei i Miłości w jedności z Kościołem Rzymskim, ze specjalnego polecenia Biskupa Rzymskiego Penitencjaria Apostolska chętnie udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego)
wszystkim i poszczególnym członkom Instytutów Życia Konsekrowanego oraz innym pobożnym wiernym prawdziwie skruszonym i kierującym się miłością, który można uzyskać
od pierwszej niedzieli Adwentu tego roku aż do dnia 02 lutego 2016, w którym rok życia
konsekrowanego zostanie uroczyście zamknięty, a który mogą także ofiarować, na sposób
wstawienniczy, za dusze wiernych zatrzymane w czyśćcu:
a) w Rzymie (…)
b) każdorazowo we wszystkich Kościołach partykularnych, w dniach diecezjalnych
poświęconych życiu konsekrowanemu oraz w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z racji Roku życia konsekrowanego, a także gdy pobożnie nawiedzą katedrę lub inne
święte miejsce wyznaczone za zgodą ordynariusza miejsca, lub jakiś kościół klasztorny albo
kaplicę klasztoru klauzurowego i tam publicznie odmówią Liturgię godzin lub przynajmniej
przez odpowiedni okres czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być
zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz
pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.
(…)
Zatem aby, ze względu na miłość pasterską, ułatwić przez władzę kluczy Kościoła
dostęp do osiągnięcia Bożego przebaczenia, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby kanonicy penitencjarni, kapitulni, kapłani Instytutów życia konsekrowanego a także inni, którzy posiadają odpowiednią władzę do udzielania sakramentu pokuty, ochoczo i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często udzielali Komunii Świętej chorym.
Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres Roku Życia Konsekrowanego.
Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 23 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, roku 2014 od Wcielenia Pańskiego.
Maurus Kard. Piacenza
Penitencjariusz Większy

Bp Krzysztof Nykiel
Regent
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