INTENCJE MSZALNE

Numer: 35/2015

Niedziela: 29.11.2015 r.
8.00
9.30 Za parafian
11.00 + Helena (12 rocz. śm.); + Piotr, Józef; zm. z rodz. Leniart
12.30
19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji z okazji urodzin i dla
Katarzyny z okazji imienin.
Poniedziałek: 30.11.2015 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00
Wtorek: 01.12.2015 r.
6.30
Środa: 02.12.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Łucji z okazji urodzin i o opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy nad całą rodziną
Czwartek: 03.12.2015 r.
6.30 + Janina, Stanisław Pajdak
Piątek: 04.12.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 05.12.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00
Niedziela: 06.12.2015 r.
8.00
9.30 + Aleksander (30 rocz. śm.)
11.00 + Bolesław (33 rocz. śm.)
12.30 + Kazimiera ( 16 rocz. śm.)

Roraty: wtorek i czwartek, godz. 6.30
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza
w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi
Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.
W niektórych miejscach na roratnich Mszach na początku w procesji
z kruchty kościoła do ołtarza z lampionami w ręku idą dzieci. Mszę św. rozpoczyna się przy wyłączonych światłach, mrok świątyni rozpraszają jedynie świece
i lampiony. Dopiero na śpiew "Chwała na wysokości Bogu" zapala się wszystkie
światła w kościele.
Uczestnictwo dzieci w Mszach roratnich wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych postanowień na czas Adwentu. Dzieci często zapisują
te postanowienia na kartkach, składanych następnie przy ołtarzu. Mają one wyrażać wewnętrzne przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć przemiany życia.
Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej
mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa. Innym zwyczajem jest zawieszanie
w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę
świec. Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają
czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.
Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście
śpiewanej w okresie Adwentu - "Rorate coeli" (Niebiosa, spuśćcie rosę).

19.00
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Liturgia słowa - I Niedziela Adwentu
I czytanie (Jr 33,14-16) Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy
wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę
Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą
nazywać: Pan naszą sprawiedliwością.
II czytanie (1 Tes 3,12-4,2) Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech
spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla
was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości
wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze
wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy
was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie
sposobu postępowania i podobania się Bogu - jak już postępujecie stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
Ewangelia (Łk 21,25-28.34-36) Jezus powiedział do swoich uczniów:
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć
będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to
dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża
się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten
dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc
i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.11.2015 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. 6 30. Po wspólnej
modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych zapraszają wszystkich na wspólne
śniadanie do domu parafialnego. W Adwencie ze względu, że we wtorek i czwartek
są roraty nie będzie Mszy św. o godz. 1800. Msze św. w inne dni tygodnia są bez
zmian.
2. Dzisiaj podczas każdej Mszy św. zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny.
Opłatki można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu oraz w kancelarii
parafialnej.
3. Dzisiaj podczas Mszy św. dla dzieci do wspólnoty ministrantów przyjęty zostanie
jeden kandydat. Gratulujemy rodzicom i otoczmy naszą modlitwą ministranta.
4. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Ostatnie „wypominki” dzisiaj
o godz. 1830 i w poniedziałek po Mszy św.; Nabożeństwo do świętego ojca Pio
w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu
zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 17 00 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczornej;
możliwość spowiedzi w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek będziemy się modlić o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Zapraszamy na
Msze św. o godz. 630. Spowiedź święta pierwszopiątkowa od godz. 17 00, Msza św.
wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w piątek o godz. 18 00. Odwiedzin chory
w domach z posługą sakramentalną tego dnia nie będzie. Będą w późniejszym czasie
przed świętami. W pierwszą sobotę miesiąca w szczególny sposób zwracamy się ku
Niepokalanemu Sercu Maryi zapraszamy na Msze św. o godz. 18 00.
6. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, poniedziałek 30 listopada, godz. 18 30; I rok przygotowania do bierzmowania, środa 02 grudnia, godz. 1830; Matki w Modlitwie, piątek 04 grudnia, godz.
1900; koło plastyczne, sobota 05 grudnia, godz. 11 00; zmiana tajemnic Żywego Różańca, niedziela 06 grudnia, po Mszy św. o godz. 9 30.
7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Polecajmy naszemu Ojcu nasze rodziny,
nas samych prosząc o łaski i błogosławieństwo, a dla drogich nam zmarłych o dar
życia wiecznego.
8. Polecamy prasę katolicką: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” i biuletyn parafialny „Okno”.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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