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EWANGELIA: Mk 13, 33-37

„Mówię wszystkim:
Czuwajcie”.

Rozpoczynamy kolejny Adwent, który oznacza przyjście, zjawienie się.
Podczas Adwentu Kościół obchodzi tajemnicę dwojakiego objawienia
Chrystusa: objawienia łaski i objawienia chwały. Całe życie Kościoła
możemy nazwać Adwentem, który poświęcony jest rozważaniom poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. Okres Adwentu jest przygotowaniem
do tej uroczystości. Jak się do niej przygotować? „Mówię wszystkim:
Czuwajcie”. Są to słowa Chrystusa. „Nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie (...), aby przychodząc nie zastał was śpiących”. Czuwajmy i bądźmy
przygotowani na spotkanie z Jezusem. Czujne wyczekiwanie nie zwalnia
nas z obowiązków życia codziennego. Polega na tym, by być czujnym
i nie pozwolić zastać się nieprzygotowanym. Żyjmy tak, jakby każdy kolejny
dzień był naszym ostatnim dniem życia, po którym nastąpi spotkanie
z Jezusem. Czuwajmy i przygotujmy nasze dusze na przyjście na świat
Jezusa, jako małego dzieciątka. Zwykle w Adwencie przeżywamy rekolekcje. Jak będzie w tym roku? Udział w Roratach i spowiedź raczej są
pewne. Korzystajmy z nich. Tegoroczny Adwent to kolejne wezwanie, by być gotowym na przyjęcie w swoim
sercu Boga. Właściwie przeżyty Adwent pozwala z wielką radością spieszyć na Pasterkę. Bądźmy tego świadomi
i czuwajmy. Bardzo potrzebna jest modlitwa, aby w tym trudnym czasie nie ulec grzesznym odchyleniom.
Pamiętajmy o przypowieści o dziesięciu pannach. Oby nam nie brakło „oliwy” w oczekiwaniu na przyjście Pana.
„Rorate caeli” – „O spuście rosę niebiosa z góry! Obłoki niech ześlą z deszczem Sprawiedliwego”. Czuwajmy więc.
Adam Żak

ŻYCZENIA

Księdzu Proboszczowi
Lucjanowi Andrzejowi Rożkowi SAC
ślemy najlepsze życzenia imieninowe.
Niech Pan obdarza Pasterza naszej Parafii
najlepszym zdrowiem i mocą słowa,
by prowadził nas bezpiecznie
wprost w ramiona Boga Wszechmogącego.
Niech Królowa Apostołów, św. Józef i św. Andrzej
wypraszają łaskę odkrywania nowych horyzontów,
by każdy, kto jest spragniony prawdy i miłości,
mógł odnaleźć ją w naszej parafii.
Ad multos annos, Księże Proboszczu!
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MOIM BLISKIM
ZMARŁYM...

Chłód. Rozgwieżdżone niebo
i księżyc świecący wysoko. Kilkanaście płomyków zniczy wokoło w zasięgu wzroku i cisza. I tylko nasze
kroki słychać na kostce brukowej
cmentarnej alejki...

Sakrament chrztu świętego w październiku
przyjęło ośmioro dzieci.

8

Sakrament małżeństwa w październiku
przyjęło pięć par.

5

Odeszli w październiku do Pana:
Michał Juszczak /l. 36/
Eugeniusz Michalski /l. 58/
ks. Mirosław Dragiel SAC /l. 60/
Zbigniew Dzwonka /l. 74/
Józef Wziątek /l. 75/
Edmund Jan Kacprzak /l. 75/
Elżbieta Kodera /l. 75/
Mieczysław Gawęda /l. 76/
Stanisław Szydło /l. 84/
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Stanisława Kowalska /l. 85/
Ryszard Jan Jatczak /l. 85/
Bronisława Dąbrowska /l. 89/
Janina Rosik /l. 90/
Eugeniusz Wróbel /l. 90/
Kazimiera Serafin /l. 91/
Marianna Ziółkowska /l. 93/
Adam Polis /l. 93/

Tak bardzo lubię przechadzać się
tymi alejkami. Czasem sama z różańcem w ręku, gdy uciekam, bo życie
dokucza, czasem z przyjaciółmi, z rodziną. Tu każda modlitwa głośno
wypowiedziana, czy wyszeptana,
zaniesiona zostaje na skrzydłach
aniołów do nieba. Przed Boży tron...
Cmentarze są takie piękne. Tylu
bohaterów tu spoczywa i tylu zwyczajnych ludzi. Każdy miał piękne
życie. Każdy kochał i był kochany.
Wszyscy śpią wiecznym snem. Pożegnani przez rodzinę, przyjaciół,
znajomych. Lecz w ostatnim momencie życia, nawet jeśli trzymani
za rękę przez bliskich (choć w tym
roku bardzo często zupełnie sami
jak palec - z powodu epidemii), granicę musieli przejść sami. A tam
spotkanie z Jezusem i Jego Miłosierdziem i Sprawiedliwością. Tam
stanęli w Prawdzie. Przed obliczem
Najwyższego. Od tego momentu,
sami dla siebie już nic nie mogą.
Tylko zdani są na nasze modlitwy,
odpusty, ofiarowaną Komunię świętą
i Boże Miłosierdzie. Czekają. To w naszych działaniach upatrują pomocy...
Jak pisze św. s. Faustyna w swoim
Dzienniczku (Dz. 20): „Ujrzałam Anioła
Stróża, który mi kazał pójść za sobą.
W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem,
dokończenie na 3 stronie

KANCELARIA
PARAFIALNA
czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 830 – 930.
Popołudniu
– od 1600 do 1800.
W soboty od 800 do 1000.

ŻYCZENIA

Naszym Siostrom Zmartwychwstankom,
s. Barbarze Teresie Pańkowskiej CR
i s. Barbarze Jadwidze Maleszewskiej CR
z okazji imienin życzymy,
by Jezus umacniał Siostry mocą
i błogosławieństwem.
Niech Matka Najświętsza
czuwa nad Siostrami tak,
jak czuwała przy żłóbku
i przy krzyżu swego Syna
- z największą miłością i czułością.
Ad multos annos, Siostro Barbaro Tereso i Siostro Barbaro Jadwigo!

a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo
gorąco, ale bez skutku dla siebie,
my tylko możemy im przyjść
z pomocą”.
W tym roku, z racji epidemii, było
trochę inaczej. Nie przez pierwszy
tydzień listopada, ale przez cały
miesiąc można było nawiedzać
cmentarze, aby przez 8 dni ofiarować odpust zupełny za zmarłych.
Trochę zabiegana i zmęczona
dopiero pod koniec miesiąca nawiedzałam cmentarze, licząc każdy
dzień, aby pomóc duszom w czyśćcu
cierpiącym. To najpiękniejszy i największy dar jaki mogę im ofiarować. Moim bliskim zmarłym...
Ela

SŁODYCZE ZOSTAWMY DZIECIOM

Adwent tego dziwnego 2020 roku
właśnie się rozpoczął. Powoli kierujemy się do Betlejem, aby doświadczyć
Cudu nad Cudami - Narodzenia
Boga-Człowieka.
Adwent to także czas wzmożonego oczekiwania na koniec świata,
na ostateczne przyjście Jezusa
(tzw. Paruzja). Spotkamy się wtedy
z Bogiem twarzą w Twarz. Adwent
przypomina, że mamy czuwać i być
gotowi na TAKIE SPOTKANIE z Panem.
Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia.
Pan przybędzie niespodziewanie.
Ale wcześniej chce pomóc człowiekowi przygotować się na to
NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE.

PROGRAM ADORACJI
W I PIĄTEK GRUDNIA
g. 0830 cisza
g. 1030 różaniec /RRN/
g. 1100 cisza /RRN/
g. 1230 Kościół Domowy
g. 1330 Intronizacja NSPJ
g. 1500 Msza św. i Nabożeństwo
g. 1615 Odnowa w Duchu Świętym
g. 1715 błogosławieństwo
g. 1720 wypominki i Msza święta
g. 1830 wznowienie Adoracji, cisza
g. 2100 indywidualne błog. i Apel

My – ludzie mediów i internetu
– nie potrafimy czekać, nie chcemy
czekać, wszystko ma być „na wczoraj”. Jesteśmy niecierpliwi. Dajemy
siebie za mało - wymagamy od innych za dużo...
Co zrobić, żeby się nie rozminąć
z Bogiem? Co zrobić, by nie przegapić SPOTKANIA?
Podejmijmy proste adwentowe
zobowiązania. Wypełnijmy Adwent
miłością. Np. postanowieniem, że
codziennie będę modlić się za jedną
osobę, której nie lubię. To nie jest
łatwe, ale możliwe. Odmawiaj jedną
dziesiątkę różańca w jej intencji.
Słodycze zostawmy dzieciom.
Jadwiga Kulik

KONKURS DLA DZIECI
W DUŻEJ GAZETCE
Drodzy Czytelnicy naszej Gazetki! Drogie Dzieci!
Dziś zaczynamy Nowy Rok Naszej Wiary!
Zaczyna się nowe i z ufnością – pomimo epidemii –
powracamy do Konkursów dla Dzieci
i do zwyczajnego formatu naszej „Mojej Parafii”.
Dziś pierwszy konkurs od dłuższego czasu!
W każdym konkursie, drogie Dzieci,
będziecie zbierać punkty i za jakiś czas
– jak epidemia pozwoli – otrzymacie wspaniałe nagrody.
Dzisiejszy konkurs znajdziecie na mojaparafia24.pl
Dzięki zdalnej szkole – spokojnie znajdziecie też
i zdalny Konkurs!
Zapraszamy do udziału!
I prosimy śledzić każdy numer Gazetki
i stronę mojaparafia24.pl,
bo nie będziemy nikogo szukać, by wręczyć mu nagrodę.
Macie być zwarci i gotowi, by nagrodę odebrać!
Redakcja
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KALENDARZ
LITURGICZNY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
29 listopada 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Fryderyka, Błażeja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
PSALM 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19
2. czytanie: 1 Kor 1, 3-9
EWANGELIA: Mk 13, 33-37
30 listopada 2020r. - PONIEDZIAŁEK
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
Imieniny: Justyny, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 49, 1-6
PSALM 19, 2-3. 4-5ab
2. czytanie: Rz 10, 9-18
EWANGELIA: Mt 4, 18-22
1 grudnia 2020r. – WTOREK
Imieniny: Natalii, Sobiesławy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 11, 1-10
PSALM 72, 1b-2. 7-8. 12-13. 17
EWANGELIA: Łk 10, 21-24
2 grudnia 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Aurelii, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 25, 6-10a
PSALM 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
EWANGELIA: Mt 15, 29-37
3 grudnia 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Franciszka, Lucjusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 26, 1-6
PSALM:
118, 1bc i 8-9. 19-20. 21 i 25. 26-27a
EWANGELIA: Mt 7, 21. 24-27
4 grudnia 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Barbary, Krystiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 29, 17-24
PSALM 27, 1bcde. 4. 13-14
EWANGELIA: Mt 9, 27-31
5 grudnia 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Geralda, Krystyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 30, 19-21. 23-26
PSALM 147A, 1b-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny. Od zeszłego roku
rozważamy hasło: „Eucharystia daje życie”. Podtytuł tego roku to:
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. W Adwencie przygotujmy także
dobrze nasze serca na Święta Bożego Narodzenia przez udział
w Roratach, spowiedź świętą i Nowennę do Dzieciątka Jezus.
2. Dzisiaj o godz. 1230 Msza święta w intencji Księdza Proboszcza Lucjana
Andrzeja Rożka SAC z okazji jego imienin, Pamiętajmy o Księdzu
Proboszczu także w naszych osobistych modlitwach.
3. Trwamy w modlitwie wypominkowej za zmarłych.
Do 13 grudnia zapraszamy na różaniec codziennie o godz. 1720.
4. Jeszcze dziś i jutro za pobożne nawiedzenie cmentarza i za odmówienie
modlitw za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, który można
ofiarować wyłącznie za zmarłych.
5. W Adwencie zapraszamy na Roraty, czyli Msze święte ku czci Matki Bożej.
Msze święte roratnie dla dorosłych i młodzieży będą o godz. 600
(od poniedziałku do soboty). Roraty dla dzieci i ich rodzin,
w tym tygodniu, we wtorek i czwartek o godz. 1900 oraz w sobotę
o godz. 700. Prosimy dorosłych, młodzież i dzieci o przynoszenie
na Roraty lampionów.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W I czwartek o godz. 1800 Msza święta o nowe i święte powołania.
7. W I piątek spowiedź (także dla dzieci) podczas porannych Mszy świętych
oraz od godziny 1720. Do chorych kapłani – ufamy – że udadzą się
w piątek przed Świętami Bożego Narodzenia. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w I piątek miesiąca w kaplicy Świętej Rodziny
w godz. 830 – 2100. O godz. 1500 – jak w każdy piątek – Msza święta
i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
8. W I sobotę miesiąca Nabożeństwo wynagradzające Sercu Matki Bożej
o godz. 1700, o godz. 1720 różaniec i wypominki.
9. W przyszłą niedzielę, 6 grudnia, o godz. 930 Msza święta w intencji
s. Barbary Teresy i s. Barbary Jadwigi z okazji ich imienin.
10. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Dzień Modlitw i Pomocy
Materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Po Mszach świętych
będzie można złożyć do puszek ofiary na ten cel.
11. Poświęcone opłatki wigilijne można nabywać w naszej parafii tylko
w zakrystii i kancelarii. Nikt w imieniu parafii nie rozprowadza
opłatków na naszych osiedlach.
12. Do nabycia są też świece Caritas na stół wigilijny. Dochód ze sprzedaży
świec jest przeznaczony na pomoc ubogim.

Roraty sprawiają,
że Boże Narodzenie staje się wyjątkowe...

Msze święte roratnie dla dorosłych i młodzieży będą o godz. 600 (od poniedziałku do soboty).
Roraty dla dzieci i ich rodzin, w tym tygodniu,
we wtorek i czwartek o godz. 1900 oraz w sobotę o godz. 700.
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