PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 05.12.2021 – 12.12.2021
Niedziela – 05.12.21, II Niedziela Adwentu
Kolekta diecezjalna na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne
Po mszach dodatkowa zbiórka na pomoc chrześcijanom na Wschodzie
7.45 – Modlitwy poranne
Msze św. z wystawieniem Najśw. Sakramentu:
8.00 – Za + Arnolda Glomb w I r. śmierci.
10.30 – Suma: Za + żonę Martę Bonsz w 7 r. śm.
Poniedziałek – 06.12.21, Roraty, św. Mikołaja
17.30 – Za + Annę Skoczylas, ++ rodziców i rodzeństwo.
Po mszy św.: Spotkanie dla Dzieci Maryi przed Urocz. NPNMP
Wtorek – 07.12.21,
6.30 – Msza św. za wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców darów dla dzieci
chorych i będących w potrzebie o Bożą opiekę i błogosławieństwo.
Środa – 08.12.21, Uroczystość. Niepokalanego Poczęcia NMP
7.45 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
8.00 – Ku czci MNP Niepokalanie Poczętej za żyjących i ++ Parafian.
17.30 – Ku czci NMP Niepokalanej w intencji kobiet i niewiast naszej Parafii.
Marianki: Odnowienie przyrzeczeń i nałożenie medalików
Dzieci I-komunijne: Poświęcenie i wręczenie medalików
Czwartek – 09.12.21,
6.30 – Za + Helenę Falk w 30 dzień po śmierci.
Piątek – 10.12.21, Roraty
17.30 – Za + matkę Helenę Labisz ze wspom. + ojca Józefa i ich rodziców.
Sobota – 11.12.21,
7.00 – Za + matkę Małgorzatę Skoczylas w 20 r. śm., o. Herberta, braci
Jerzego i Norberta i dziadków z obu stron.
17.00 – W jęz. niem.: Za + kuzyna Rafała Gabor.
Niedziela – 12.12.21, III Niedziela Adwentu
Kolekta na parafialny fundusz remontowy
7.45 – Modlitwy poranne
8.00 – Za + Horsta Geschlecht oraz jego ++ rodziców (od Doroty z córkami)
10.30 – Suma: Za + matkę Łucję Solga, ++ dziadków z obu stron i wszystkich
++ z rodzin Solga, Nieużyła, Pawlas, Nowak i Maj.
Przedstawienie i zaprzysiężenie Parafialnej rady Duszpasterskiej.

15.00 – Nabożeństwo adwentowe.
Pierwsze spotkanie nowozaprzysiężonej PRD
Wolne intencje jeszcze w tym roku: 16 grudnia.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę
Maryi, która jako jedyna z ludzi została poczęta bez zmazy grzechu
pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi od samego początku.
W naszej świątyni Msze Święte tego dnia o godz. 8.00 i 17.30. Zachęcamy
dziewczynki do wstąpienia w szeregi „Marianek”
2. Msze Święte roratne sprawowane są w poniedziałki, środy i piątki o godz.
17.30. Serdecznie zapraszamy! Zabierzmy ze sobą lampiony.
3. Zachęcamy także do korzystania ze spowiedzi świętej. Codziennie okazja do
spowiedzi świętej przed Mszami świętymi. Nie odkładajmy spowiedzi na
ostatnie dni Adwentu.
4. Prosimy o zgłoszenie się osób chętnych przekazać choinki do dekoracji
świątecznej kościoła.
5. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom do nabycia w zakrystii. Cena
małej świecy 5 zł, dużej 12 zł. W zakrystii również opłatki na wigilijny stół.
6. Po mszach św. w tygodniu można zamawiać msze św., zwłaszcza na
najbliższe miesiące.
7. W przyszłą niedzielę zostaną ogłoszone oficjalne wyniki wyborów do
Parafialnej Rady Duszpasterskiej na nową 5-letnią kadencję, a na sumie
odbędzie się jej zaprzysiężenie. Proszę wybrane i nominowane osoby o
obecność. Po południu, po Nieszporach, zapraszam na plebanię, na krótkie
spotkanie.
8. Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na
spotkanie z Panem. Jednocześnie już po raz 22. obchodzimy Dzień modlitwy i
pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wpieramy modlitwą wspólnoty
chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. Po Mszy Świętej
możemy także wesprzeć naszych braci i siostry na Wschodzie ofiarą do puszek.
9. Jutro, w poniedziałek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego
Mikołaja, biskupa. To dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Niech nie
zabraknie życzliwości i dobroci wobec wszystkich, szczególnie najbardziej
potrzebujących.
10. Wszystkich parafianom i gościom, a szczególnie solenizantom i jubilatom
tego tygodnia życzymy wzrastania w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas
wielkie rzeczy, oraz opieki Niepokalanej.

11. Zmarłym w ostatnim czasie wypraszajmy łaskę nieba. W ubiegłym
tygodniu pożegnaliśmy śp. Irmgardę Szczygieł, l. 87 z ul. Głównej. Wieczny
odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
W tym tygodniu patronuje nam:
- wtorek, 7 grudnia – Święty Ambroży (ok. 339-397), biskup Mediolanu,
wybitny teolog, obrońca Bożej nauki i doktor Kościoła.
SENTENCJA 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
UŚMIECH TYGODNIA
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!
NAUCZANIE O EUCHARYSTII
Nie możemy bowiem ani przez chwilę zapominać o tym, że Eucharystia jest
szczególnym dobrem całego Kościoła. Jest największym darem, jakim w
porządku łaski i Sakramentu Boski Oblubieniec obdarzył i stale obdarza swoją
Oblubienicę. Ale też dlatego, iż z takim darem mamy tutaj do czynienia,
musimy wszyscy w duchu głębokiej wiary kierować się poczuciem prawdziwie
chrześcijańskiej odpowiedzialności. Zawsze najgłębiej zobowiązuje dar, gdyż
przemawia on nie tyle mocą ścisłego uprawnienia, ile mocą osobistego
zawierzenia i tak – bez prawnych zobowiązań – domaga się zaufania i
wdzięczności. Eucharystia jest takim właśnie darem, takim dobrem.
św. Jan Paweł II
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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ROZWAŻANIE
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”.
Droga, by „podnieść się” i wrócić do Pana ma różną długość, bo
przecież „każda dusza to inny świat”. Droga powrotu do Boga jest dostępna dla
każdego z nas i prowadzi do spotkania z Bożą miłością, która czyni wszystko
nowe. I prowadzi do zachwytu, wraz z psalmistą, że „Pan Bóg uczynił wielkie
rzeczy dla nas”. Przygotowanie do spotkania z Panem w tajemnicy Jego
narodzenia ma wypełnić nasz tegoroczny Adwent. Św. Augustyn po swoim
nawróceniu rozdał swój majątek pomiędzy ubogich i z przyjaciółmi
zamieszkali razem, oddając się modlitwie, dyskusji na tematy religijne i
studiom Pisma Świętego. W ten sposób zrozumiał, że celem jego życia jest
Jezus Chrystus i poszukiwanie królestwa Bożego.
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
swój punkt przełomowy. Kto pragnie przyjąć do swojego życia Jezusa, nie
może żyć w starych i grzesznych przyzwyczajeniach, udawać pobożności czy
od czasu do czasu przypomnieć sobie o Bogu. Pomocą w otwarciu serca na
przychodzącego Pana jest słowo Boże i modlitwa. Dzięki temu nasze serce
napełnia się miłością, którą możemy dzielić się z innymi przez słowa, czyny i
modlitwę.

