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Kalendarz liturgiczny
06 grudnia 2009 r. – NIEDZIELA

II Niedziela Adwentu

Imieniny: Mikołaja, Emiliana, Jaremy
LITURGIA SŁOWA:
Ba 5, 1-9
PSALM 126
Flp 1, 4-6. 8-11
EWANGELIA: Łk 3, 1-6
07 grudnia 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ambrożego, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
Iz 35, 1-10
PSALM 85
EWANGELIA: Łk 5, 17-26
08 grudnia 2009 r. – WTOREK
Niepokalane Poczęcie NMP
Imieniny: Marii, Wirginii, Światozara
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15
PSALM 98
Ef 1, 3-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 1, 26 – 38
09 grudnia 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Wiesława, Leokadii, Nataszy
LITURGIA SŁOWA:
Iz 40, 25-31
PSALM 103
EWANGELIA: Mt 11, 28 – 30
10 grudnia 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Danieli, Julii, Loretty
LITURGIA SŁOWA:
Iz 41, 13-20
PSALM 145
EWANGELIA: Mt 11, 28-30
11 grudnia 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Damazego, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
Iz 48, 17-19
PSALM 1
EWANGELIA: Mt 11, 16 – 19
12 grudnia 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Joanny, Aleksandra
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1-4. 9-11
PSALM 80
EWANGELIA: Mt 17, 10-13

II

ROK KAPŁAŃSKI
N IEDZ IEL A A DW E N T U

EWA NGEL I A : Ł k 3 , 1 - 6
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie jego ścieżki”
Minął tydzień Adwentu. Wysłuchaliśmy nauk rekolekcyjnych.
O ten czas „ noc przeminęła, a dzień się przybliżył”.
Wiele ścieżek naszego życia zostało wyprostowanych. Trwajmy
w rekolekcyjnych postanowieniach, aby droga przyjścia Pana
była prosta i bez korków, jak autostrada.Jeżeli taką drogą
dotrzemy do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia „ Wszyscy
ujrzą zbawienie Boże”.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Zwyczajem
tych świąt obdarowujemy się upominkami. Na terenie
naszej paraﬁi żyją ubogie rodziny. Podobnie jak w ubiegłych
latach chcielibyśmy je wspomóc, by te święta były
szczęśliwsze. Jeżeli ktoś by chciał zrobić paczkę świąteczną
dla dzieci z tych rodzin, to można podejść do choinki
i wybrać sobie ozdobę choinkową i obdarować konkretne
dziecko. Nie podajemy konkretnych danych, tylko
płeć i wiek dziecka, aby zachować anonimowość
obdarowanych osób. Przygotowane paczki z numerkiem
z ozdoby choinkowej, prosimy o dostarczenie do
kancelarii paraﬁalnej do dnia 15 grudnia.
Za pośrednictwem zespołu duszpasterskiego dotrą
one do potrzebujących dzieci. Ozdobę choinkową wziętą
z kościoła prosimy zawiesić na choince, w domu, jako
wyraz solidarności z potrzebującymi. Zwracamy się również
z serdeczną prośbą, aby do paczek nie wkładać owoców,
ponieważ do świąt ulegną zepsuciu.

RORATY
• Dla młodzieży i dorosłych
codziennie o godz. 600
•Dla dzieci
od poniedziałku do piątku o godz. 1630
Moja Paraﬁa | 1

ADWENT — OCZEKIWANIE NA …
„Adwent” — co to właściwie oznacza? Adwent jest słowem wziętym z łaciny, a znaczy tyle, co „przyjście”, „obecność”.
W języku świata starożytnego był to termin techniczny, określający przybycie dostojnika, urzędnika, szczególnie zaś
uroczyste przybycie króla lub cesarza na prowincję.
Słowo to przejęli chrześcijanie, aby wyrazić swój szczególny stosunek do Chrystusa. On jest dla nich Królem, który
zstąpił na tę marną „prowincję”, jaką jest ziemia, i chce ich obdarzyć świętem swojego przyjścia. On jest Tym, w którego
obecność wierzą zebrani na liturgii świętej.
Adwent przypomina nam dwie rzeczy: najpierw, że obecność Boga w świecie już się zaczęła, że w sposób ukryty
Bóg jest już teraz obecny; po drugie, że Jego obecność dopiero się zaczęła, że się jeszcze nie wypełniła i jest w trakcie
ciągłego stawania się i dojrzewania. Jego obecność już się zaczęła, a my, wierni, jesteśmy tymi, przez których Bóg chce
być obecny w świecie. Przez naszą wiarę, nadzieję i miłość chce słać nieustannie swoją światłość w ciemną noc ziemską.
Światła, które zapalamy tą zimową porą, są równocześnie pociechą i przestrogą, są pocieszającą pewnością, że „Światłość
świata” już wzeszła w noc betlejemską i przemieniła nieświętą noc ludzkich grzechów w świętą noc Boskiego przebaczenia.
Zasadniczym elementem Adwentu jest czekanie, będące równocześnie nadzieją. Adwent wyraża, po prostu, treść
chrześcijańskiego czasu i historii w ogóle. Jezus przedstawił to w wielu przypowieściach: o sługach czekających na
powrót pana, zapominających o nim i zachowujących się tak, jakby sami byli panami; o pannach czekających na
oblubieńca, a także w przypowieści o siewie i żniwie. Tak — zawsze na coś w życiu czekamy. Gdy jesteśmy dziećmi,
chcemy się stać dorośli, jako dorośli czekamy na jakieś osiągnięcia, czekamy na sukcesy, później na chwilę spoczynku,
aż wreszcie przychodzi czas, w którym dochodzimy do wniosku, że jeśliśmy chcieli tylko zdobyć jakiś zawód, osiągnąć
jakieś stanowisko, i nie mamy już czegoś więcej się spodziewać to zbyt mała była nasza nadzieja... Ale ludzkość nigdy
nie przestała spodziewać się lepszych czasów. Chrześcijaństwo ufa, że przez całą historię idzie Pan, że kiedyś zbierze
wszystkie nasze łzy i troski, tak że wszystko znajdzie swoje wytłumaczenie i wypełnienie w Jego królestwie. Skoro On
istnieje, nie ma bezsensownego i pustego czasu. Z Bogiem każda chwila jest sama w sobie wartością. Z Bogiem można
się zawsze jeszcze czegoś spodziewać. Wtedy ani wiek podeszły, ani stan niedołężny nie są ostatecznym progiem życia,
z którego można już tylko patrzeć wstecz. Człowiek wierzący zawsze z nadzieją czeka na to, co ma nadejść, na to, co się
ma jutro zdarzyć, a czas pozornie bezużyteczny może stać się dlań najwyższą formą dojrzewania.

SYMBOLE ADWENTOWE:

Roraty - Tak nazywa się Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny,
odprawiana przez cały adwent w dni powszednie. Nazwa ta pochodzi
od słów pieśni na wejście: „Rorate caeli desuper” - „Spuśćcie rosę
niebiosa”. Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy św. roratniej
sięgają XII w. W wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce.

Świeca roratnia - Biała świeca ozdobiona białą lub niebieską wstążką, zapalana

w czasie Mszy św. roratniej. Jest symbolem Maryi, którapodobnie jak jutrzenka
wyprzedza wschód słońca, tak Ona poprzedziła przyjście Jezusa.

Wieniec adwentowy - Znany jest w Polsce od ponad 160 lat.

Na zielonym wieńcu umieszcza się 4 świece. Cała rodzina gromadząc
się w niedzielny wieczór przy wspólnej modlitwie zapala kolejne
świece jako znak czuwania i gotowości na przyjście Jezusa. Wieniec
adwentowy posiada bogatą symbolikę: światło, zieleń i krąg, które
oznaczają wspólnotę oczekującą w miłości i radości na przyjście Pana.
W Wigilię Bożego Narodzenia 4 palące się świece oznajmiają przyjście
Jezusa który jest światłością świata.
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Adwentowy patron: Św. Mikołaj z Miry
Mikołaj urodził się w Patras
w Grecji ok. 270 r. Był jedynym
dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi
modłami. Od młodości wyróżniał
się nie tylko pobożnością, ale
także uczuleniem na niedolę
bliźnich. Po śmierci rodziców,
swoim znacznym majątkiem,
chętnie dzielił się z potrzebującymi.
Tak np. ułatwił zamążpójście trzem
córkom zubożałego szlachcica,
podrzucając im skrycie pieniądze.
O tym wydarzeniu wspomina
Dante w swoim eposie.
Wybrany na biskupa miasta Miry
(obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością
pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. „Cuda”,
które czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Kiedy cesarz
Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci
za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku,
św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich
wiernych ułaskawienie.
Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie
gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera
cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy,
jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem
własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech
ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli
wypłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie św. Mikołaja
podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana
i Maksymiliana (pocz. wieku IV) Święty został uwięziony. Uwolnił go
dopiero edykt mediolański w roku 313. Święty Mikołaj uczestniczył
także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym
potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza.
Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł po
nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352).
Ciało Świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało
do roku 1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta
włoskiego Bari.
Często współcześni ludzie zadają pytanie: „czy wierzysz w Świętego
Mikołaja”. Naśladując Świętego Biskupa każdy z nas może być nie tylko
Świętym ale i Mikołajem dla bliźnich, szczegolnie tych w potrzebie.

Na Roraty
W ten poranek adwentowy
idźmy wszyscy do Kościoła.
Wstawaj dziecino moja,
aby nie spóźnić się na roraty –
mówi babcia twoja.
Idźmy wolno i ostrożnie –
nocka ledwie dnieje.
A w Kościele tyle ludzi
Zebrało się.
Tyle świec pali się.
Pan organista gra tak ładnie.
Matka Boża w Ołtarzu
bardzo rada, że przyszliśmy
pomodlić się do Niej.
Witaj nam Maryja –
dałaś światu Syna.
Syn Boży zlitował się
nad całą ludzkością.
i grzechy nam podarował .
Powitamy Cię Jezu
narodzony – wyczekiwany
tysiące lat.
Będzie w sercach ludzkich
radość i nadzieja
na zbawienie nasze.

Stefan Suwała
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INFORMACJE

i

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca, w naszej świątyni jest to Niedziela
Adoracyjna, zamiast kazania będzie adoracja Najświętszego
Sakramentu.
2. Jak co roku, dzisiaj, w II Niedzielą Adwentu obchodzimy
„Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu
na Wschodzie”. Przed kościołem są zbierane oﬁary do puszek
na ten cel.
3. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na
budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
4. Msza Święta Hospicyjna dziś o godz. 1430.
5. Dzisiaj o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny, Msza Święta
w intencji rodzin.
6. Nabożeństwo adwentowe o godz. 1700.
7. We wtorek, 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP. Msze Święte w naszym kościele będą odprawiane
o godz. 600, 800, 930, 1800.
9. Od jutra, w kancelarii paraﬁalnej można zgłaszać dzieci do
Chrztu podczas Świąt Bożego Narodzenia. Wymagane
dokumenty to: akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
oraz zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych, z paraﬁi ich
zamieszkania, że mogą pełnić posługę Chrzestnego.
Sakrament Chrztu Świętego będzie udzielany w kaplicy Świętej
Rodziny: 25 grudnia o godz. 1130 i 1300; 26 grudnia o godz. 1300.
10. Zachęcamy do nabycia świec, ekumenicznej akcji „Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom”. Od lat na naszych wigilijnych stołach
zapalamy świece CARITAS jako wyraz naszej solidarności
z biednymi. Hasło tegorocznej, już XV akcji to: „Bądźmy świadkami
miłości”.
11. Ponieważ 13 grudnia wypada w niedzielę, Nabożeństwo
Fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących będzie
w poniedziałek, 14 grudnia
12. W przyszłą niedzielę, 13 grudnia o godz. 1530 Msza Święta dla
dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii
Świętej i ich rodziców. W czasie tej Mszy zostaną poświęcone
medaliki.
13. Także w przyszłą niedzielę, 13 grudnia, o godz. 1800 zostanie
odprawiona Masza Święta w intencji pielgrzymów oraz
o beatyﬁkację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II.
14. Przez cały Adwent, po każdej porannej Mszy Roratniej,
serdecznie zapraszamy młodzież przygotowującą się do
bierzmowania na skromne śniadanie do kawiarenki przed
wyruszeniem do szkoły.
15. Nasza młodzież przed kościołem rozprowadza oryginalne
stroiki i ozdoby świąteczne - zysk będzie przeznaczony na
doﬁnansowanie wyjazdu feryjnego dla młodzieży z naszej paraﬁi.
16. Dzisiaj nasza młodzież Oazowa bardzo serdecznie zaprasza
wszystkich, po każdej Mszy św., do paraﬁalnej kawiarenki na
niedzielną kawę i domowe ciasto.

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali

29 listopada 2009 r.

Szymon
Kolasiński
Bartosz
Wojtuniak

Dzieckiem Bożym jestem ja...
Odeszli do Pana

Eleonora Czerwiec ( l. 86)
Marian Skierczyński ( l. 82)
Jadwiga Michalczyk ( l.79)
Anna Zaręba ( l. 75)
Wiesława Oleksak ( l.59)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
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