
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 29.11.2020 – 06.12.2020 

Niedziela – 29.11.20, I Niedziela Adwentu 
  7.30 –Ku czci Matki Bożej w intencji naszej Parafii polecając Służbę  
 liturgiczną, Szafarzy, panie Organistki, ministrantów, lektorów  

i chórzystów. Poświęcenie świec i wianków adw. oraz opłatków. 
  9.00 – Za + księdza Władysława Kut. 
10.30 – Suma: Za + żonę Martę Bonsz w 6 r. śmierci.  

Poniedziałek – 30.11.20, św. Andrzeja Ap. 
  6.30 – O szczęśliwy przebieg operacji, siłę w chorobie i powrót do zdrowia.  
17.30 – Roraty: Za + Edeltraudę Zmarzły w 30 dzień po śmierci.  

Wtorek – 01.12.20,  
  6.30 – Za + męża Mariana Hul w II r. śmierci. 

 Środa – 02.12.20,  
17.30 – Roraty: Za + matkę Sylwię Złotnicką, ojca Józefa, dziadków Szczygieł  
   – Złotnicki, szwagra Czesława.   

Czwartek – 03.12.20, św. Franciszka Ksawerego, I Czwartek miesiąca 
  6.30 – Za + Henryka Hajduk od sąsiadów (z ok. urodzin). 
16.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  
17.00 – Godzina święta 
17.30 – Roraty: Za + Halinę Maciejewską w 30 dzień po śmierci. 

Piątek – 04.12.20, I Piątek miesiąca, św. Barbary 
  6.30 – Za ++ rodz. Elfrydę i Antoniego Tumulka, ++ dzieci, dziadków i pokr. 
16.30 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  
17.15 – Nabożeństwo do NSPJ.  
17.30 – Roraty: Za + matkę Helenę Labisz ze wspom. + ojca Józefa i dziadków  
  z obu stron.  

Sobota – 05.12.20,  
  7.00 – Roraty: Za + Arnolda Szefer. 

Niedziela – 06.12.20, II Niedziela Adwentu, Kolekta na WMSD i instytucje  
                   diecezjalne. Po mszach św.: zbiórka na Kościół na Wschodzie.  
  7.30 – Za ++ z rodzin Linek i Michalik. 
  9.00 – Msza św. w czasie pandemii: Za żyjących i ++ parafian oraz o zdrowie  
  dla chorych i cierpiących. 
10.30 – Suma: Za + żonę Helenę Drost, brata Waltra, ++ z rodzin Drost 

 i Hoheisel oraz ++ z pokrew.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Przeżywamy dzisiaj Pierwszą Niedzielę Adwentu, która rozpoczyna nowy 
rok liturgiczny w życiu Kościoła.  
2. Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujności i modlitwy. 
Zaangażujmy się więc całkowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą 
w tym będą tradycyjne Msze roratne ku czci Najświętszej Maryi Panny, na 
które serdecznie zapraszamy. 
3. Przyszła niedziela obchodzona będzie w naszym kraju jako Dzień Modlitwy 
za Kościół na Wschodzie. Po mszach św. zbiórka pieniężna na pomoc 
katolikom na Wschodzie. 
4. Bóg zapłać za prace wykonane przy kościele, szczególnie uprzątnięcie liści z 
placu kościelnego i przygotowanie dekoracji adwentowych.   
5. W zakrystii do nabycia opłatki i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Koszt świec: małe – 5 zł, duże – 12 zł. Również kalendarze ścienne 
– diecezjalne i misyjne. 

ADWENT jest okresem przygotowania do Narodzenia Pańskiego i 
oczekiwania drugiego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Nie jest to już 
czas świąteczny, dlatego nie należy od początku Adwentu ozdabiać swoich 
domów dekoracjami bożonarodzeniowymi. Zachęcam wszystkich parafian do 
podjęcia wysiłku duchowego przez uczestnictwo w Roratach i zachowanie 
trzeźwości. Warto też pielęgnować zwyczaje adwentowe, np. przez 
gromadzenie się w domu na modlitwie wokół świecy lub wieńca adwentowego. 

ZAPROSZENIE NA RORATY 
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznych spotkaniach adwentowych 
w ramach mszy roratnich. Tegoroczne spotkania przebiegać będą pod tytułem: 
„Wielka Tajemnica” i dotyczyć będą udziału w życiu Kościoła i przeżywaniu 
Eucharystii. Tematy te będą poruszane w ramach mszy św. oznaczonych jako 
„RORATY”. Na pozostałych mszach św. będą głoszone inne rozważania 
adwentowe. 

WPROWADZENIE W NOWY ROK KOŚCIELNY  
Od pierwszej niedzieli Adwentu Kościół w Polsce rozpoczyna realizację 
drugiego roku z trzyletniego cyklu programu duszpasterskiego zatytułowanego 
«Eucharystia daje życie». Mottem rozpoczynającego się roku będą słowa: 
«Zgromadzeni na świętej wieczerzy» inspirowane głównie drugą częścią 
adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum caritatis. Ich 
dopełnieniem jest biblijny cytat: «Ojciec mój da Wam prawdziwy chleb z 
nieba» (J 6,29).  



W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  
30 XI – św. Andrzej Apostoł, Apostoł, który po spotkaniu Mistrza z Nazaretu 
podzielił się tą radosną nowiną z bratem, Szymonem Piotrem i przyprowadził 
go do Jezusa; 
3 XII – św. Franciszek Ksawery, prezbiter i jezuita, który zasłynął jako jeden z 
największych ewangelizatorów Dalekiego Wschodu; w tym dniu przypada 
Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej; 
4 XII – św. Barbara, dziewica i męczennica, która patronuje osobom ciężko 
pracującym i narażonym na utratę życia. Jej wspomnienie to dzień modlitw w 
intencji bezrobotnych – naszych parafian borykających się z tym problemem 
zawierzymy w czasie modlitwy adoracyjnej i Mszy Świętej. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Czuwać to nie dać się przytłoczyć przez ospałość zniechęcenia, brak nadziei i 
rozczarowania (Papież Franciszek) 

UŚMIECH TYGODNIA 
Wśród pielgrzymów przybywających na audiencję papieską znalazła się grupa 
francuskich spadochroniarzy. Przemówił do nich Jan XXIII: 
– Wy jesteście mistrzami w spadaniu z nieba na ziemię. Ja chciałbym zachęcić 
was do poznania o wiele trudniejszej sztuki: jak wznieść się z ziemi do nieba.  

NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII 
„Chrystus pojednał z Ojcem cały rodzaj ludzki przez swą śmierć krzyżową i 
chciał, aby do Jego krzyża wszyscy się zbliżali doprowadzeni przez 
Sakramenty a zwłaszcza przez Ofiarę Eucharystii, aby uzyskać zbawienne 
owoce przezeń na krzyżu zrodzone. Dzięki temu czynnemu uczestnictwu 
jednostek, członki z każdym dniem coraz bardziej upodabniają się do Tego, 
który jest ich Boską Głową – a zbawienie, które od Głowy pochodzi, napełnia 
członki, tak że i my będziemy mogli powtórzyć słowa św. Pawła: „Jestem z 
Chrystusem przybity do krzyża: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” 
(Pius XII). 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Adwent oznacza „przyjście” (łac. adventus). Dla nas jest to czas 
liturgicznego przygotowania do przeżycia na nowo narodzin Syna Bożego z 
łona Maryi „w pełni czasu” (Ga 4,4). Jest to czas prawdziwej nadziei dla 
wszystkich ludzi, czas nowych perspektyw, nowych wyzwań. Z tym wiąże się 
jednak potrzeba przemiany, odrzucenia dawnego sposobu życia, radość 
oczekiwania i gotowość na spotkanie. „Czuwajcie i módlcie się, byście nie 
popadli w pokuszenie” (Mk 14,38). „Czuwajcie... Duch wprawdzie pełen 
zapału, ale ciało słabe” (Mt 26,41). „Czuwajcie i bądźcie mocni w wierze” (1 
Kor 16,13). „Czuwajcie wytrwale” (Ef 6,18). „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!” (1 
P 5,8). 

W powtarzających się wezwaniach wyraża się podstawowe przekonanie: 
że człowiek, istota historyczna, podlega zmęczeniu, nie może wyrwać się o 
własnych siłach z przytłaczających go słabości, przywar i grzechów. Każdy 
chrześcijanin musi być przekonany, że nikt nie może być pewny swego 
wytrwania i że największe niebezpieczeństwo czyha na tych, którzy mniemają, 
iż doszli do tego stopnia równowagi, że nie potrzebują żadnego środka 
ostrożności. Nowotestamentowe wezwanie do czuwania mówi nam, że szatan 
stara się pozbawić nas radości wiary i nadziei chwały życia wiecznego. Zawsze 
jesteśmy atakowani w tych zasadniczych punktach. Trzeba więc czuwać, 
wiedząc, że w tej walce nie ma spoczynku i że w każdej chwili może 
zawładnąć nami smutek i zniechęcenie. Czuwajmy więc wytrwale na modlitwie!  

W czasie roratnich nabożeństw wołajmy z nadzieją: „Spuśćcie nam na 
ziemskie niwy, Zbawcę z niebios, obłoki”. Prośmy też o wstawiennictwo Maryi 
Panny, byśmy w adwentowych tygodniach oczekiwania mogli czuwać z Nią, z 
naszymi braćmi i siostrami, aby dokonała się w nas przemiana serc, a z niej 
wyrosło takie życie, w którym mimo trudności, zniechęcenia, rozczarowań - w 
głębi naszego jestestwa - oddani będziemy Chrystusowi i znajdziemy 
schronienie w ręku Boga. 


