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INTENCJE MSZALNE - I niedziela Adwentu 

Niedziela: 27.11.2011 r. 

8.00 + Kjeld Hjuler Nielsen 

9.30 + Bogdan Jóźwiak (27 greg.) 

11.00 + Stanisława Oleniec (30 dni po pogrzebie) 

12.30 + Ryszard Pajdak (8 rocz. śm.) i zm. z rodz. Pajdaków 

19.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Alicji Ligenza  
z okazji urodzin 

Poniedziałek: 28.11.2011 r. 

18.00 1) + Bogdan Jóźwiak (28 greg.) 

2) + Helena, Józefa, Marianna Makarewicz; Stanisława, Józef 
Pąsik 

Wtorek: 29.11.2011 r. 

18.00 1) + Bogdan Jóźwiak (29 greg.) 

2) O Boże błogosławieństwo dla Alicji z okazji 30 urodzin 

Środa: 30.11.2011 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 1) intencje nowennowe 

2) + Bogdan Jóźwiak (30 greg.)  

Czwartek: 01.12.2011 r. 

06.30  

18.00  

Piątek: 02.12.2011 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 03.12.2011 r. 

18.00  

Niedziela: 04.12.2011 r. 

8.00 + Michał Bachmatiuk 

9.30 + Genowefa, Władysław Rachuba; Barbara, Piotr Korończak 

11.00 + Janina Pajdak, zm. z rodz. Pajdaków 

12.30 W intencji wnuczki Izabeli Francis, która przystępuje do I Komu-
nii Świętej w Zambii - o dary Ducha Świętego, błogosławieństwo 
Boże oraz szczęśliwy powrót do domu 

19.00 + Stefania 
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Adwent  

Z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który 
rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia 
Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia 
Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery 
kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym 
nowym roku liturgicznym. 

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów: 1. czasu, w którym kieru-
jemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale 
na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie); 2. 
czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pań-
skiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. 
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest 
czytanie ciągłe księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za 
wyczekiwanym Mesjaszem.  

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testa-
mentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał 
świat na przyjście Jego Syna, m.in. Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. 
Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygoto-
wania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca 
do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojedna-
nia. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na 
przykład Wielki Post . 

Jak czytamy w "Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza" z 
1969 r.: "Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do 
uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze 
przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym 
przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku 
oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych 
względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania".  

Numer: 13/2011  
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Liturgia słowa  - I niedziela Adwentu 

 

I czytanie (Iz 63,16b-17.19b;64,3-7) Tyś, Panie, naszym Ojcem, 

"Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz 
nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe 

na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi 

i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił 

przed Tobą skłębiły się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, 
żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność. 

Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają 

o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli przeciw To-
bie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a 

wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadli-

śmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzy-
wał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skry-

łeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, 

Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk 

Twoich jesteśmy my wszyscy.  

II czytanie (1 Kor 1,3-9) Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana 
Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam 

w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we 

wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystu-
sowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy 

oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie 

umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego 

Jezusa Chrystusa Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Sy-

nem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.  

Ewangelia  (Mk 13,33-37) Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważaj-

cie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się po-

dobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, po-
wierzył swoim 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, mówię wszystkim: Czuwajcie!  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 27.11.2011 r. 

 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent – czas naszego przygotowania na 

spotkanie z przychodzącym Chrystusem, Zbawicielem Świata. Dzieci i młodzież 

wraz z rodzicami zapraszamy na Roraty we wtorek i czwartek o godz. 630. Po 

wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych zapraszają wszystkich 

na wspólne śniadanie do domu parafialnego. 

2. Dzisiaj podczas każdej Mszy św. zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. 

Opłatki będzie można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu oraz  

w kancelarii parafialnej. 

3. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej alumna z Arcybiskupiego Wyższego 

Seminarium Duchownego, który razem z nami pragnie się modlić o powołania 

kapłańskie i zakonne oraz wyrazić wdzięczność za modlitwę, pomoc duchową  

i materialną na rzecz naszego Szczecińskiego Seminarium. 

4. Pozostały nam ostatnie dni modlitwy za zmarłych. Zapraszamy na wypominki, 

które w naszym kościele są w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej,  

a w niedzielę o godz. 1830. Zachęcamy również do ofiarowania za bliskich nam 

zmarłych Mszy św. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Ministrantów i kandy-

datów na ministrantów wraz z rodzicami zapraszamy w czwartek na Mszę Świętą 

wieczorną, podczas której będziemy się modlić o powołania kapłańskie i zakon-

ne. Po Eucharystii tradycyjnie już zapraszamy do domu parafialnego na poczę-

stunek. Natomiast zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę, 3 grudnia  

o godz. 1000, a ministrantów o godz. 1100 w domu parafialnym. 

6. W pierwszy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość 

spowiedzi świętej od godz. 1700. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną  

w piątek od godziny 900. 

7. Zmiana tajemnic Różańca Świętego w przyszła niedzielę po Mszy Świętej  

o godz. 930 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”  

i biuletynu parafialnego „Okno”. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego  

i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

Proboszcz 


