Numer: 40/2012

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 02.12.2012 r.
8.00
9.30 + Bolesława Garwol (1 rocz. śm.)
11.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski dla Krzysztofa z
okazji 1 urodzin
12.30 + Kazimiera Usnarska (13 rocz. śm.)
19.00 za parafian
Poniedziałek: 03.12.2012 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 + Zbigniew Błaszczak (30 dni po pogrzebie)
Wtorek: 04.12.2012 r.
06.30 + Janina Pajdak (16 rocz. śm.); Stanisław, Ryszard, Tytus
18.00
Środa: 05.12.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 06.12.2012 r.
06.30 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii - I
Róża Żywego Różańca
18.00 + Bolesław Szafarewicz (30 rocz. śm.)
Piątek: 07.12.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 O dobre przygotowanie się parafian do Świąt Bożego Narodzenia - III Róża Żywego Różańca
Sobota: 08.12.2012 r.
18.00 Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które
płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.– II Róża Żywego Różańca.
Niedziela: 09.12.2012 r.
8.00
9.30 + Stanisław (18 rocz. śm.)
11.00 + Tadeusz Sumisławski (18 rocz. śm.)
12.30
19.00
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Roraty: wtorek i czwartek godz. 6.30
Roraty i świeca roratnia.
Skąd wzięła się nazwa roraty i dlaczego świece nazywamy "świecami
roratnimi"?
Nazwa "roraty" pochodzi od
pierwszych słów pieśni towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św. w okresie
Adwentu: "Rorate coeli de super...
(niebiosa rosę spuśćcie nam z góry...)". W Polsce najstarsze ślady Mszy św. Roratniej sięgają XIII
w. Według zachowanych dokumentów Msza św. roratnia gromadziła liczne rzesze wiernych w katedrze wawelskiej. Wszystkie
stany państwa (król, duchowieństwo, senatorowie, szlachta, rycerze, mieszczanie i chłopi, kolejno zapalali jedną świecę siedmioramiennego świecznika wypowiadając słowa: "jestem gotowy na sąd
Boski". Dzisiaj, w nawiązaniu do tej pięknej, średniowiecznej tradycji, symbolem naszej gotowości na przyjście Jezusa są cztery
świece zapalane w kolejne tygodnie Adwentu.
Świeca roratnia (zwana też roratką) jest jeszcze jednym ważnym symbolem w naszej liturgii. Ta płonąca świeca, ozdobiona
często niebieską wstęgą, przypomina nam postać Maryi, Matki Jezusa, która jest dla nas najlepszym przykładem gotowości na przyjęcie oczekiwanego Mesjasza.
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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.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 02.12.2012 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.
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. Zapraszamy w grudniu 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;
4. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę, 02 grudnia po Mszy św. o godz. 9 30; dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej w
poniedziałek 03 grudnia o godz. 18 00; Krąg Biblijny – czwartek, 06 grudnia po Mszy św.
wieczornej; zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę, 08 grudnia o godz. 10 00; koło
plastyczne w sobotę 08 grudnia o godz. 1100; próba dzieci biorących udział w parafialnych
jasełkach w sobotę, 08 grudnia o godz. 1300;
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek będziemy się modlić o powołania kapłańskie i zakonne. Spowiedź święta pierwszopiątkowa od godz. 1700. Na progu Adwentu serdecznie zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty. W tym dniu nie będzie odwiedzin chory w domach z posługą sakramentalną. Ze względu na święta Bożego Narodzenia odwiedziny będą w piątek 21
grudnia od godz. 0900. W sobotę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze Świętą o godz. 1800.
6. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla najbardziej potrzebującej młodzieży i dzieci z naszej parafii. Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca taca zbierana podczas
Mszy św. przeznaczone będą na inwestycję parafialne. Na dzień dzisiejszy została uporządkowana i poprawiona instalacja elektryczna w kościele, a w domu parafialnym prace związane z instalacją elektryczną trwają. Za pomoc i wsparcie finansowe Bóg zapłać.
7. Parafialny Zespół Caritas rozpoczął akcję Wigilijne Dzieło Pomocy. Nabywając świece
na stół wigilijny wspieramy najbardziej potrzebujących. W niedzielę 09 i 16 grudnia 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
na miarę możliwości wsparcie, poprzez ofiarowanie produktów spożywczych, chemii domowej, słodyczy czy zabawek, dla najuboższych wśród nas.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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