INTENCJE MSZALNE

Numer: 37/2017

Niedziela: 10.12.2017 r.
8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich prowadzonych
9.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W sposób szczególny
z naszej wspólnoty parafialnej - I Róża Żywego Różańca
11.00 Z okazji 31 urodzin Krzysztofa z prośbą o błogosławieństwo
Boże i zdrowie
12.30 + Andrzej Potaman (8 greg.)
19.00 + Stanisław, Teofila, Jan, Krystyna, Teresa
Poniedziałek: 11.12.2017 r. - Nabożeństwo do św. Ojca Pio
18.00 1)
2)

+ Andrzej Potaman (9 greg.)
+ Tadeusz (23 rocz. śm.), Konstanty (3 rocz. śm.)

Wtorek: 12.12.2017 r. - Roraty
6.30 + Andrzej Potaman (10 greg.)
Środa: 13.12.2017 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 + Andrzej Potaman (11 greg.)
Czwartek: 14.12.2017 r. - Roraty
6.30 + Andrzej Potaman (12 greg.)
Piątek: 15.12.2017 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Andrzej Potaman (13 greg.)
Sobota: 16.12.2017 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP
18.00 + Andrzej Potaman (14 greg.)
Niedziela: 17.12.2017 r.
8.00 Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny, wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.
9.30 W modlitewnej Matek w Modlitwie
11.00 + Andrzej Potaman (15 greg.)
12.30 + Teresa, Franciszek i zmarli z rodziny
19.00 O błogosławieństwo Boże i opiekę matki Bożej dla Grażyny i Doroty
z rodziną
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Skąd się wziął wieniec adwentowy?
Hamburg. Rok 1839. Pastor Johann Heinrich Wichern prowadzi szkołę dla sierot,
której sam jest założycielem. Bardzo troszczy się o to, by jego podopieczni wyszli na
ludzi. Szkoła ma całkiem niezły poziom nauczania, jednak Wichern widzi, że czegoś
ciągle brakuje. Nie. Nie chodzi o zaplecze materialne. Dzieciom brakuje miłości.
Pastor ma świadomość, że nie jest w stanie zastąpić im rodziców. Postanawia jednak
zrobić co w jego mocy i stworzyć w przytułku domową, rodzinną atmosferę. Jednym
z elementów jest zmiana wystroju ośrodka. Razem z wychowankami w I niedzielę
Adwentu zapala
pierwszą świecę
adwentową, umocowaną na sporych
rozmiarów, drewnianym kole. Przez
cały adwent, każdego dnia inne
dziecko zapalało
kolejną świeczkę.
Pło nący
kno t
wzywał podopiecznych do modlitwy
i był zewnętrznym
znakiem zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego. Pomysł okazał
się udany, bo odtąd w sierocińcu
w
Hamburgu
praktykowano go
co roku. Zwyczaj
zresztą
szybko
ro zpo wszechnił
się także w wielu
parafiach luterańskich, a także po
domach ewangelików. W okresie Adwentu gromadzili się wokół wieńca, by rozważać Słowo Boże. Wygląd wieńca przechodził różne modyfikacje. Z czasem drewniane koło przyozdobiono zielonymi, iglastymi gałązkami. Około 1860 r. zrezygnowano
też z 24 świeczek i w zamian za nie ustawiono tylko cztery, większe, z których każda
symbolizowała kolejną niedzielę Adwentu. Do Kościoła katolickiego zwyczaj ten
przeniknął za sprawą niemieckich katolików, na początku XX wieku.
W latach 20. w niemieckich parafiach katolickich był już dosyć popularny. Do Polski
trafił przez ziemie zachodnie, które po wojnie znalazły się pod administracją polską.
Dziś trudno wyobrazić sobie sytuację, aby w kościele zabrakło wieńca adwentowego.
Pomysł pastora z Hamburga stał się częścią naszej, adwentowej symboliki.
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Liturgia słowa - II niedziela Adwentu
I czytanie: (Iz 40,1-5.9-11) Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg.

Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się
skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę
w dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana
przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!
Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą;
równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się
chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to
powiedziały. Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś
głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg
przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim
idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące
prowadzi łagodnie.
II czytanie: (2 P 3,8-14) Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne,
że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka
- ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie
dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu
rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko
w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście
dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy
w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba
i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy
- w pokoju
Ewangelia: (Mk 1,1-8) Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego
przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego
cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja
nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 10.12.2017 r.
1. Zapraszamy, a w szczególności dzieci i młodzież wraz z rodzicami na Roraty we
wtorek i czwartek o godz. 630. Po wspólnej modlitwie rodzice dzieci pierwszokomunijnych zapraszają wszystkich na wspólne śniadanie do domu parafialnego. W tym
tygodniu ze względu, że w czwartek są roraty o 6 30 nie będzie Mszy św. o godz. 1800.
Msze św. w inne dni tygodnia są bez zmian.
2. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: 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.
3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: II rok przygotowania do bierzmowania, poniedziałek 11 grudnia o godz. 1830; opłatek Rad Parafialnych, czwartek 14
grudnia o godz. 1800; opłatek grup parafialnych: Żywy Różaniec, Matki w Modlitwie,
Parafialne Koło Radia Maryja, Caritas, piątek 15 grudnia o godz. 19 00; próba chóru
parafialnego, piątek 15 grudnia o godz. 20 00 w kościele; opłatek ministrantów, sobota
16 grudnia o godz. 1500; opłatek dzieci z koła plastycznego i biorących udział w Jasełkach , sobota 16 grudnia, godz. 1100.
4. Opłatki można nabyć w kościele we wszystkie niedziele Adwentu i w tygodniu po
Mszach św. oraz w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia.
5. Poświęcenie medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej
odbędzie się dzisiaj na Mszy św. o godz. 1230.
6. Parafialny Zespół Caritas kontynuuje akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Dzisiejszej
niedzieli oraz w tygodniu w kościele podczas Mszy świętych wystawiony będzie
przez Caritas kosz na dary, z których zostaną zrobione paczki świąteczne dla ubogich
z naszej parafii. Prosimy o otwartość serca i dziękujemy za każdą pomoc.
7. Dzisiaj po Mszach św. dzieci z parafialnego koło plastycznego wystawiają kiermasz ze świątecznymi dekoracjami. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby koła plastycznego
8. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona
jest na inwestycję parafialne – m.in. zakup organów kościelnych. Szacowany koszt
organów to ponad 100 tyś. zł. Cały czas można pomóc parafii finansowo przez przekazanie darowizny na cele kultu religijnego. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na parafialnej stronie internetowej. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy periodyk
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „L’Osservatore Romano” i biuletyn
parafialny „Okno” w którym oprócz czytań na niedzielę, ogłoszeń parafialnych i intencji mszalnych znajdziemy artykuł ukazujący historię tradycji wieńca adwentowego.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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