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II Niedziela Adwentu – Przez całe życie przygotowujemy się na przyjście Pana
Ba 5,1-9; Flp 1,4-11; Łk 3,1-6
W drugą niedzielę Adwentu rozlega się wołanie proroka Barucha:
„Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga,
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego”. Słowo Boże
uświadamia nam, że mamy zatrzymać się i zastanowić nad sensem naszego życia, by podjąć nawrócenie. Słowo, które stało się
ciałem, zamieszka w Kościele. To do niego prorok kieruje słowa:
Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na
wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od
wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał”.
Św. Jan, który „obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia
na odpuszczenie grzechów” ma dziś dla nas konkretną propozycję. Swoim nauczaniem
wskazuje na Mesjasza, w którym historia zbawienia ma
Zapraszamy na Roraty:
swój punkt przełomowy. Kto pragnie przyjąć do swoje Poniedziałek – 18.00
go życia Jezusa, nie może żyć w starych i grzesznych
 Wtorek – 18.00
przyzwyczajeniach, udawać pobożności czy od czasu
 Środa – *7.00 i *18.00
do czasu przypomnieć sobie o Bogu. Pomocą w otwarciu serca na przychodzącego Pana jest słowo Boże i
 Czwartek – 18.00
modlitwa. Dzięki temu nasze serce napełnia się miło Piątek – 16.30 i 18.00
ścią, którą możemy dzielić się z innymi przez słowa,
 Sobota ‐ *7.00
czyny i modlitwę. Ks. Leszek Smoliński

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj II Niedziela Adwentu. O godz. 15.00 różaniec, błog. sakramentalne i zmiana
tajemnic różańcowych. Później spotkanie Żywego Różańca w salce.
2. Każdego dnia celebrowane są Roraty. Zapraszam serdecznie wszystkich.
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3. We wtorek i w czwartek: 17.00 – 18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa
o ustanie epidemii.
4. W najbliższy czwartek i piątek oraz w piątek 17 grudnia, po Mszy św. roratniej,
spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II, III i IV). Ze względu na kwarantannę, proszę wybrać jeden, dogodny termin. Młodzież, która chciałaby zaangażować się
w przygotowanie Rorat w piątek, proszę o wcześniejszy kontakt z proboszczem.
5. Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dnia 11 grudnia br. upływa termin składania zastrzeżeń co do prawidłowego przebiegu wyborów; ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie na ręce Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii.
Dnia 12 grudnia br. nastąpi ogłoszenie wyników wyborów i zaprzysiężenie nowowybranych członków PRD. O godz. 9.00 (w przyszłą niedzielę), Msza św. w intencji ustępującej
i nowowybranej PRD. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zgodzili się kandydować w wyborach i tym, którzy oddali swój głos.
6. Spowiedź św. w tym tygodniu: według planu (strona 2 i 3).
7. Pod chórem i w zakrystii są do nabycia opłatki
Biuro Parafialne
wigilijne (wspieramy nasz budżet parafialny).
w tym tygodniu:
Są również do nabycia świece Caritasu: duża - 12
zł, mała - 5 zł. Kupując taką świecę wspieramy Wiponiedziałek: 16.30 – 17.00
gilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
wtorek: 16.30 – 17.00
8. Gdyby ktoś miał do wycięcia choinkę i chciał ją
czwartek: 16.30 – 17.00
ofiarować do kościoła na Boże Narodzenie, to prosobota: 8.45 – 9.15
szę o informację.
9. Kolekta: 5 grudnia – na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne
12 grudnia – na potrzeby parafialne.
Zbiórka do puszki: 5 grudnia – na Kościół na Wschodzie
10. Zachęcamy do słuchania audycji roratnich w Radiu Doxa.
Audycje od poniedziałku do piątku na falach Radia Doxa pomiędzy 19.15 a 20.00.
Na wesoło: Pewien człowiek spowiada się następująco:
– Dużo przeklinałem, ale też dużo się modliłem – to się wyrównuje.
Dużo piłem, ale dużo pościłem – też się wyrównuje. Dużo kradłem, ale dużo rozdałem
ludziom – znowu się wyrównuje. W tym momencie spowiednik stracił cierpliwość i krzyknął:
– Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zabierze do piekła- to też się wyrównuje!
Dziękuję osobom z Rejonu 30. (Kasztanowa 62, 62a, 64, 66, 68, 70.
Wierzbowa 33, 34, 36 i 46) za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru
05 – 11 grudnia

Rejon
31.

Mieszkańcy ulic
Wierzbowa 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; 18.

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek od godz. *18.45 i w sobotę od godz. *8.45 – 10.00
12 – 18 grudnia

32.

Brzozowa 4, 6, 12, 14, 22, 24, 26, 30, 36; 9, 11, 15.
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Złota myśl tygodnia: „Czy myślisz, że jesteś wdzięczny Bogu, jeżeli słowem tylko
dziękujesz, a zarazem w życiu nie uwzględniasz Jego Woli, przykazania Jego
przestępujesz, obrażasz Go i zasmucasz?” bł. Jan Macha

M.: 18.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (13 - od Antoniego Liptaka z rodziną).
II Niedziela Adwentu – 5 XII 2021 r.
*6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.15 – wprowadzenie. do rozważania Ewangelii
M: 7.30 – za + Małgorzatę Kołodziej (13 - od Antoniego Liptaka).
Adoracja Najświętszego Sakramentu
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – w int. Barbary Matuszek (z ok. 60 r. ur.) z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog., oraz opiekę Matki Bożej i św. Barbary. (TD)
Adoracja Najświętszego Sakramentu

15.00 – różaniec i błogosławieństwo sakramentalne.
Zmiana tajemnic różańcowych. Spotkanie w salce parafialnej
Poniedziałek (6 XII) – św. Mikołaja, biskupa
17.30: różaniec i spowiedź św.
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Czwartek (9 XII) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.30 – różaniec: za papieża Franciszka, bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,
kapłanów i siostry zakonne, o powołania do służby Bożej z naszej parafii,
w intencji DDM „Oremus” (modlących się w int. kapłanów).
Roraty: 18.00 – za + żonę i matkę Marię Emerling.

Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II, III i IV)

Piątek (10. XII) – dzień powszedni
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30)

Roraty: 16.30 (z udziałem dzieci) – za + Annę Hutniczak
(od chrześniaka z rodziną z Zawoi).
17.30 – różaniec i spowiedź św.

Roraty: 18.00 (z udziałem młodzieży) – za ++ rodziców Józefę i Wojciecha Wijata,
żonę Halinę, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa II, III i IV)
Sobota (11 XII) – dzień powszedni
6.30 – różaniec i spowiedź św.
Roraty: 7.00 – za + Małgorzatę Kołodziej (od Jana Zabrzeńskiego ze Stańkowej).
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.45 – wprowadzenie do rozważania Ewangelii

Roraty: 18.00 – za ++ męża i ojca Herberta Malkusz,
rodziców Martę i Piotra Malkusz, Marię i Ernesta Nowak,
rodzeństwo ++ z pokrewieństwa i Barbarę Jaskólską.

M.: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Krystiana Klimek (w 1. r. śm.),
++ rodziców Zygfrydę i Wilhelma Klimek, brata Joachima i teścia Jana Krumpitz.

Wtorek (7 XII) – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

III Niedziela Adwentu – 12 XII 2021 r.

17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus i modlitwa o ustanie epidemii
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.30 – różaniec i błog. sakramentalne

Roraty: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Jasik, Hildegardę i Huberta Stach.
Środa (8 XII) – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny
6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP . Litania do św. Józefa
Roraty: 7.00 – w int. Róży Różańcowej Anny Wolskiej.
17.30 – różaniec i spowiedź św.
M.: 18.00 – w int. Liturgicznej Służby Ołtarza i Dzieci Maryi oraz ich

rodzin, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.
Spotkanie w/w w salce parafialnej

7.00 – 7.25: spowiedź św.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – za + brata Marka Hutniczak (w 20. r. śm.) i ++ z rodziny.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – w int. ustępującej i nowowybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej
z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
10.00 – 10.25: spowiedź św.

Zaprzysiężenie nowej PRD
10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za ++ rodziców Stefana i Małgorzatę Stanowskich, Agnieszkę i Waltra
Nocon, syna Arkadiusza, Emmę Lipka, Pelagię i Hildegardę Lepich
oraz męża Baernarda.
Pobłogosławienie medalików dzieci komunijnych i spotkanie z rodzicami

15.00 – nieszpory adwentowe i błogosławieństwo sakramentalne.

