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Kalendarz liturgiczny
2 grudnia 2012r. - NIEDZIELA
Imieniny: Pauliny, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Jr 33, 14-16
PSALM 25(24),4bc-5ab.8-9.10 i 14
1 Tes 3, 12 – 4, 2
EWANGELIA: Łk 21, 25-28. 34-36
3 grudnia 2012r.- PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Franciszka, Klaudii, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
Iz 2, 1-5
Psalm 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9
EWANGELIA: Mt 8, 5-11

I NIEDZIEL A
A DW E N T U
E WA N G E L I A : Ł k 2 1 , 2 5 - 2 8 . 3 4 - 3 6
„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie.”

Koło naszego życiowego kalendarza, a zgodnie z nim – kalendarza
liturgicznego, zaczyna dziś nowy bieg. Rozpoczyna się Adwent, czas
nadziei, czas oczekiwania na podwójne przyjście Chrystusa: w ciele (Boże
Narodzenie), w chwale (Sąd Ostateczny). Obydwa wydarzenia powinny
4 grudnia 2012r. – WTOREK
być oczekiwane z nadzieją czuwającą. „Módlcie się w każdym czasie.” Ten
Imieniny: Barbary, Bernarda, Krystiana
czas rozpoczynamy rekolekcjami, czuwaniem. Ewangelia ukierunkowuje
LITURGIA SŁOWA:
nas na koniec czasów. W centrum wydarzeń jest Syn Człowieczy. „A gdy się
Iz 11, 1-10
to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy.” Aby ten dzień „nie
Psalm 72(71),1-2.7-8.12-13.17
spadł na nas znienacka”, należy codziennie żyć w czujnym oczekiwaniu.
EWANGELIA: Łk 10, 21-24
„Czuwajcie więc i módlcie się...” oczekując na radość przyjęcia Chrystusa
5 grudnia 2012r. – ŚRODA
w ciele.
Imieniny: Edyty, Henryka, Norberta
LITURGIA SŁOWA:
Iz 25, 6-10a
PSALM: 23(22),1-2a.2b-3.4.5.6
EWANGELIA: Mt 15, 29-37

6 grudnia 2012r. – CZWARTEK
Św. Mikołaja
Imieniny: Mikołaja, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
Iz 26, 1-6
PSALM 118(117),1 i 8-9.19-21.25-27a
EWANGELIA: Mt 7, 21. 24-27
7 grudnia 2012r. – PIĄTEK
Imieniny: Agaty, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
Iz 29, 17-24
PSALM 27(26),1.4.13-14
EWANGELIA: Mt 9, 27-31
8 grudnia 2012r. – SOBOTA
Niepokalane Poczęcie NMP
Imieniny: Marii, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15
PSALM: 98(97),1.2-3ab.3cd-4
Ef 1, 3-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

Adam Żak

Poniedziałek, wtorek i środa
(3, 4 i 5 grudnia)

AD 2012
Prowadzi ks. Wojciech Świderski SAC
pallotyn ze Świętej Katarzyny
dyrektor Duszpasterstwa Powołań

dla dorosłych i młodzieży
- godz. 6:00, 9:30, 17:00, 19:00.
dla dzieci - godz. 16:00

Spowiedź święta
wtorek od godz. 9:00
i od godz. 16:00

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Powiem ci więcej, o synu mój: czy nie
chcesz mieć litości nawet nad swym ciałem?
Jeśli pragniesz je ocalić, musisz je umartwiać.
Naśladuj Świętych i ucz się od Apostoła, który
nawet myśląc o bliskim już rozwiązaniu ciała,
karcił je i trzymał na wodzy swoje namiętności.
(2 Tm 4, 6).”
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PIĘKNY JEST ŚWIAT Z BOGIEM
Jest Bóg w niebie
a nasze życie na
ziemi.
Uczynił człowieka
włodarzem.

Jak pięknie, że przyjaźń, miłość i dobroć jest na świecie
Gdyby nie istniały, jakże smutno byłoby wszystkim
Doskonale o tym wiecie.
Przyjaciel to ktoś najdroższy,
Ktoś, kto cię zrozumie, kto cię pocieszy
Kto ból ukoi, twoją krzywdę dostrzec umie.

Oddał wszystko, co
jest potrzebne naszemu
bytowaniu.
Powstał piękny świat
z Bogiem.
Piękna przyroda,
rośliny i zwierzęta.
Bogactwa ziemi pomagają
nam żyć.
Czerpiemy z ziemi.
Pracujemy.
Jeden dzień w tygodniu
poświęcamy na modlitwę
z Panem Bogiem.
Oddajemy cześć, dzięki
Ci składamy za dary
i życie.
Wysławiamy
Bożą moc.

Przyjacielem największym jest Pan Bóg dla człowieka,
On to właśnie codziennie w Tabernakulum
Na ciebie, człowieku, czeka.
Oczekuje z tęsknotą, że przyjedziesz,
Że z sercem wysłuchasz Mszy świętej,
Że przyjmiesz Go do serca swego.

I módl się, módl gorąco.
Uwierz, że On ciebie kocha
(ja w to gorąco wierzę).
BÓG JEST największą Miłością.
On kocha każdego.

Jesteś, Boże, dobrem
nieskończonym teraz
i na wieki.
W niebie po rozstaniu
z ziemią będziemy
razem z Bogiem królować.

I każdego z nas pragnie w Niebie
Serdecznie, z radością przytulić do gorącego
I tak nas miłującego
Do Serca Najświętszego!
Katarzyna Wilczyńska

Panie Boże wysłuchaj
nas wszystkich, którzy
Cię proszą o zdrowie,
łaski i szczęście na
ziemi.
Uwielbiamy Pana
i Jego miłość do
człowieka na ziemi.
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Przyjaciel to ktoś najdroższy,
To człowiek, który cię nie tylko lubi,
Lecz kocha cię bardzo nawet wówczas
Gdy inni, nie znając cię dobrze,
Krzywdzą odmową, złymi słowami,
Po prostu – tobą gardzą.

On ma dla ciebie tyle łask, tyle dobrego.
Bardzo pragnie nawet codziennie przyjść
Do serca twojego.
Bo Pan Bóg to sama Dobroć.
Nie gardź Nim, nie bój się,
Pokochaj Go szczerze.

Ufamy Tobie, Boże,
że dasz nam
na ziemi szczęście, radość
i życie.
Niech z nieba płynie
życie, siła, wiara.
Bóg pamięta o nas.

Pokój w niebie
i wśród ludzi
niech trwa.

DOBROĆ, MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ
– ICH ZNACZENIE W NASZYM ŻYCIU

Stefan Suwała

Z okazji imienin,
siostrze Barbarze Pańkowskiej
składamy najserdeczniejsze życzenia:
pokoju i pogody ducha,
wszystkiego,
co najlepsze i najpiękniejsze,
zdrowia i szczęścia,
światła i mocy od Ducha Świętego.
Niech Bóg prowadzi prostymi drogami,
a Maryja ma w swej opiece.
Życzymy radości z wykonywanej pracy
i ze współpracy z młodzieżą.
Spełnienia marzeń...

ŻYCZENIA

OBY

I znowu zaczynamy od nowa. Cieszymy się, czy martwimy?
Ja bardzo lubię zaczynać od nowa. W każdej spowiedzi
świętej Bóg daje mi nowe życie. Nieważne jest to, co
było, to, co się nie udało, ale to, co przed nami. A co
przed nami? Przed nami życie w miłości, WIECZNOŚĆ.

Adwent. Warto przeżyć go bardzo gorliwie, pielęgnując
miłość w swoim sercu. To ważne, byśmy pragnęli miłości
w codziennym życiu. Przecież to w niej mamy trwać
całą wieczność. Gdzie jej się nauczymy, jeśli nie tu –
na ziemi? W czyśćcu?
Świat jest pełen Bożej miłości! Piękno przyrody, pory roku,
codzienna Eucharystia, piękno relacji z ludźmi, święta…
Tylko dlaczego tak bardzo świat chce odrzucić Bożą
miłość? Dlaczego w kinie, radiu, telewizji tak mało mówi
się o Obecności Boga? Dlatego, że grzech w naszym sercu
zwycięża… Czy muszą przyjść jakieś straszne owoce naszych grzechów, byśmy w końcu z nim zerwali?
Kolejny Adwent, to okazja do porządkowania naszego
życia. Nie jest to czas pokuty, a czas radosnego oczekiwania.
Jak można oczekiwać radośnie z grzechem w sercu? Szukajmy pomocy i siły do zwycięstwa nad złem! Jak to zrobić?
Już w najbliższy wtorek kilkunastu kapłanów z okolicznych
paraﬁi zasiądzie w naszym kościele w konfesjonałach. Czy
będą mieli dużo pracy? Oby.
W Adwencie w naszej paraﬁalnej kancelarii jest mniej
pracy w temacie sakramentu małżeństwa. Czy może
ktoś, kto czyta te słowa, a ociąga się z zawarciem tego
przepięknego sakramentu, pozwoli nam jednak solidnie
popracować w kancelarii? Oby.

Do tak wielu spraw potrzeba naszej Parafii
oddanych ludzi. Wspólnoty, Chór parafialny,
Redakcja Gazetki, Hospicjum… Potrzeba tych,
którzy będą służyć swoim czasem i talentami. Gdy
służysz ludziom – masz mniej czasu na grzech, a
nawet w ogóle go możesz nie mieć. Czy dzięki
temu, że dziś zaczęło się coś nowego, nasza Paraﬁa
rozkwitnie nowym życiem? Oby.
Jest Rok Wiary. Czy jak sąsiad, czy ktoś w pracy
zapyta Cię, jaki naprawdę jest Twój Bóg, będziesz
umiał/a/ powiedzieć prawdę? Oby.
„Być solą ziemi” – to hasło pracy duszpasterskiej
w Polsce w tym roku. Czym wspaniałomyślnie
zaskoczę osobę, która jest obok mnie? Czy dam
jej coś, co będzie niezwykłe, głębokie i pełne
smaku, czy byle jakie, tandetne i chwilowe? Czy
ktoś w tym nowym roku do głębi ucieszy się, że
mnie spotkał w życiu? Oby.
Święty Wincenty Pallotti 49 lat temu został świętym.
W styczniu będziemy obchodzić jego Jubileusz.
Psychologowie twierdzą, że styczeń, to czas
bardzo trudny, dołujący, że właśnie w okolicy
Jubileuszu Pallottiego dopada nas karnawałowe
i poświąteczne zmęczenie, że właśnie wtedy przestajemy dotrzymywać noworocznych obietnic, że
jesteśmy sfrustrowani. A może mimo wszystko
już dziś uśmiechnę się do życia i świętości, by
w styczniu powiedzieć z głębi serca: „Święty
Wincenty, bądź moim autorytetem i prowadź
przez życie!” Uda się? Oby.
xp

OCZEKIWANIE NA PRZYJŚCIE MALEŃKIEGO JEZUSA
To już Adwent.
Czas oczekiwania na przyjście Jezusa.
Już dziś w pierwszych świętych dniach grudniowych
żyje tym radosnym oczekiwaniem
chyba każda ludzka dusza!
Wkrótce, już tak niedługo,
srebrne świerki, jodły, sosny
pokryją się srebrzystą szadzią szronu
i puszystością bielutkiego, skrzącego się w słońcu, śniegu...
Święty Mikołaj w czerwonym płaszczu
i takiej samej czapie
przygotuje swe sanie do szusowania,
do szybkiego biegu,
aby do wszystkich dzieci dotrzeć przed świętami,
by wzbudzić w nich radość
(czy to w zdrowych, czy chorych), obdarowując je
różnorakimi, miłymi, pięknymi prezentami.
A my - dorośli, oczekując naszego Ukochanego Pana,

Jezusa Chrystusa, uporządkujemy swe sumienia,
nasze dusze, by mieć je jak kryształ czyste,
bez najlżejszego grzechu - po prostu - przezroczyste.
Dzieci zresztą też tak postąpią:
Oczyszczą swe serca przed przyjściem Jezusa Maleńkiego.
Dzieci przecież są tak czyste i niewinne,
że niczego nie poskąpią dla Niego.
I z radością serca Mu oﬁarują,
Wielką miłość do Niego czując...
A potem, już za cztery tygodnie
zaśpiewamy wzruszające kolędy i pastorałki,
by powitać naszego Maleńkiego Pana, naszą Miłość - Uroczyście, radośnie i po prostu godnie.
Przyjdź Jezu do nas, nie zwlekaj,
czekamy na Ciebie.
Ty nas tak kochasz!
I my Cię kochamy...
Katarzyna Wilczyńska
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś rozpoczął się Adwent. W naszej paraﬁi rozpoczynamy też rekolekcje dla dorosłych, młodzieży
i dzieci. Poprowadzi je ks. Wojciech Świderski SAC. Serdecznie witamy Księdza Rekolekcjonistę w
naszej paraﬁi. Msze święte z naukami rekolekcyjnymi dla dorosłych i młodzieży w poniedziałek,
wtorek i środę o godz. 6:00, 9:30, 17:00 i 19:00. Spowiedź we wtorek, 4 grudnia, rano od godz. 9:00
i po południu od godz. 16:00. Nauki rekolekcyjne dla dzieci o godz. 16:00. Zwracamy się z serdeczną
prośbą do rodziców i opiekunów, aby zatroszczyli się o udział dzieci w rekolekcjach.
2. Dzisiaj o godz. 14:30 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna, a o godz. 17.00 – Nabożeństwo Adwentowe.
3. Jutro I poniedziałek miesiąca. Ze względu na rekolekcje, wypominki roczne o godz. 18:30,
a o godz. 19:00 Msza święta w intencji polecanych nam zmarłych.
4. Roraty dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 6:00; dla dzieci, podczas rekolekcji, od
poniedziałku do środy, o godz. 16:00, natomiast po rekolekcjach, od czwartku, o godz. 16:45.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca.
• W I czwartek, o godz. 17:30 Nabożeństwo w intencji powołań. Następnie o godz. 18:00 Msza święta.
• W I piątek, na godz. 16:15, na spowiedź zapraszamy dzieci, które nie będą mogły skorzystać ze
spowiedzi rekolekcyjnej. Msza święta roratnia dla wszystkich dzieci o godz. 16:45. Dzieciom,
młodzieży i dorosłym przypominamy, że spowiedź rekolekcyjna jest we wtorek. Warunkiem
I piątku jest Komunia święta wynagradzająca, spowiedź może być wcześniej. Do chorych
udamy się 21 grudnia. Jak w każdy I piątek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego
Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 8:00, zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz.
21:00. Po Mszy świętej wieczornej w Kaplicy Świętej Rodziny będzie miała miejsce kolejna konferencja formacyjna dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i wszystkich chętnych. Po
konferencji Adoracja z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
6. W sobotę, 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte
w naszym kościele będą odprawiane o godz. 6:00, 8:00, 9:30 i 18:00.
7. W przyszłą niedzielę, 9 grudnia, o godz. 15:30 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci
przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej i ich rodziców. W czasie tej Mszy
świętej zostaną poświęcone i wręczone dzieciom medaliki.
8. Także w przyszłą niedzielę, o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11”.
9. Jak co roku, w II Niedzielę Adwentu będziemy obchodzić Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej
Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Przed kościołem będą zbierane oﬁary do puszek na ten cel.
10. W przyszłą niedzielę, po każdej Mszy świętej, przed kościołem młodzież oazowa będzie rozprowadzać sianko na stoły wigilijne. Całkowity dochód z akcji jest przeznaczony na wyjazdy
wakacyjne dzieci i młodzieży z naszej oazy.
11. Tradycją minionych lat, w czasie Adwentu ojcowie ministranci rozprowadzają opłatki wigilijne do
wszystkich rodzin naszej paraﬁi. W razie wątpliwości, można prosić od rozprowadzających opłatki o
pokazanie pisemnego upoważnienia od Księdza Proboszcza. Za złożone oﬁary składamy„Bóg zapłać”.
12. Od lat na naszych wigilijnych stołach zapalamy świece CARITAS – świece Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom. Są one do nabycia w naszej księgarni, zakrystii i kancelarii.
13. Od jutra, przez cały Adwent, po każdej porannej Mszy świętej roratniej serdecznie zapraszamy
młodzież przygotowującą się do bierzmowania na skromne śniadanie do kawiarenki paraﬁalnej.
14. Zwyczajem Świąt Bożego Narodzenia jest to, że obdarowujemy się upominkami. Na terenie
naszej paraﬁi żyją ubogie rodziny. Podobnie jak w ubiegłych latach chcielibyśmy je wspomóc,
by te Święta były dla nich szczęśliwsze. Jeżeli ktoś chciałby zrobić paczkę świąteczną dla dzieci
z tych rodzin, to niech dziś podejdzie do choinki i wybierze sobie ozdobę choinkową z informacją o płci, wieku oraz numerem konkretnego dziecka. Nie podajemy pełnych danych, aby
zachować anonimowość obdarowanych osób. Przygotowane paczki z numerem z ozdoby
choinkowej prosimy dostarczać do kancelarii paraﬁalnej do dnia 15 grudnia. Zwracamy się
również z serdeczną prośbą, aby do paczek nie wkładać owoców, ponieważ do Świąt ulegną zepsuciu.
15. Serdecznie dziękujemy za srebro, które oﬁarowujecie na relikwiarze św. Wincentego Pallottiego
i bł. Jana Pawła II. Zbiórka trwa nadal. Srebro można przynosić do kancelarii lub zakrystii.
Bóg zapłać.
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