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I NIEDZIELA

ADWENTU,
ROK A 3 XII 2017 R. NR 359
MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.
PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7)
Obyś rozdarł niebiosa i stąpił

Z Księgi proroka Izajasza. Tyś, Panie, naszym ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imię
odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce
nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na
pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się
góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla
tego, co w nim pokłada ufność. Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią
sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli
przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie
nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze
winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się
chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A
jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy
dziełem rąk Twoich. Oto słowo Boże.
PSALM 80
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 1, 3-9)
Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa.

Z Pierwszego listu św. Pawła Ap. do Koryntian. Bracia: Łaska wam i pokój od Boga Ojca
naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam
w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i
wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznacie braku
żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was
aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg,
który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto słowo
Boże.

ALLELUJA
Okaż nam, Panie, łaskę swoją / i daj nam swoje zbawienie.
EWANGELIA
(Mk 13, 33-37)
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie

Z Ewangelii według św. Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie i
czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z
człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie
o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie
więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu
kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co
wam mówię, mówię wszystkim: «Czuwajcie!»". Oto słowo Pańskie.

O Godzinie Łaski…Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia
1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: "Życzę sobie, aby każdego
roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej
godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak
marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus,
okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta
Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w
tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu". Jak odprawić Godzinę Łaski? To szczególna
godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym
więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej
całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile
cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!
Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej. "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".
Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: "Co obiecuje mi Matka Najświętsza?". Ona zapewnia, że Godzina
Łaski "zaowocuje wieloma nawróceniami". Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej
potrzebują. "Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi
czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (...)". Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. "Przez
to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych". Nie bój się prosić o łaski - nawet
największe! "Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą
stale modlić się za swych grzesznych braci (...)". Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników. "Każdy, kto
będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me
macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę". A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś
Matka Najświętsza gwarantuje! W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są
najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję...) i
żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca
Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały
jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś
niech otworzą na Jej dary.

OGŁOSZENIA
PODZIĘKOWANIE ZA PRZYGOTOWANIE NAWIEDZENIA
W dniach 30 listopada – 1 grudnia bieżącego roku przeżywaliśmy Nawiedzenie Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej. Bardzo dziękujemy wszystkim parafianom za tak liczną obecność i
świadectwo wiary w przeżyciu tego wydarzenia. Dziękujemy także tym wszystkim, którzy
zaangażowali się w przygotowania i przeprowadzenie Nawiedzenia. Dziękujemy panu kościelnemu,
pani zakrystiance, pani, która szyła dekoracje, paniom, które sprzątały, paniom, które układały i
przygotowywały kwiaty. Dziękujemy wszystkim delegacjom, które witały i żegnały Matkę Bożą:
rodzinom, młodzieży i dzieciom. Dziękujemy za liczną obecność dzieci i młodzieży. Dziękujemy
rodzicom i paniom katechetkom,
za zaangażowanie i umożliwienie dzieciom przeżycie
Nawiedzenia. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej za asystowanie i uroczyste przenoszenie i
przewożenie Obrazu Matki Bożej. Dziękujemy Policji. Dziękujemy za obecność przedstawicielom
szkół na czele z Dyrekcją z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z Pocztem Sztandarowym.
Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w liturgię i czuwanie nocne. Dziękujemy także
wszystkim grupom, które zaangażowały się we wszelką pomoc: Ministrantom panu organiście i
Chórowi Parafialnemu, Kołom Żywego Różańca, Kołom Różańca Rodziców za dzieci, Kołu
Żywego Różańca Mężczyzn, Kołu Caritas, Wspólnocie Adoramus, Wspólnocie Ruchu Światło –
Życie i Kościołowi Domowemu, członkom Grupy AA.
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
W najbliższy piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte w naszym
kościele tego dnia będą o g. 700,1300,1800. O g. 1200 rozpocznie się czuwanie modlitewne zwane
Godziną Łaski.
I CZWARTEK
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Tego dnia zapraszamy na Mszę Świętą o g.
1800 w intencji kapłanów, a po Mszy Świętej Adoracja w intencji o nowe powołania do Służby
Bożej w kościele.
ADWENT
Dzisiaj rozpoczynamy Adwent i nowy Rok Liturgiczny. W okresie przygotowania do Bożego
Narodzenia, w dni powszednie, będą odprawiane Msze Roratnie o godz.: 700. Szczególne
zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży, kandydatom do Sakramentu Bierzmowania, aby
oczekiwały przyjścia Jezusa razem z Maryją podczas Rorat. Dzieci będą zapalały świecę roratnią
oraz brały do domu figurkę Matki Bożej, by poprzez modlitwę czynić dla Niego miejsce w swoich
domach i w swoich sercach. W dniach zajęć szkolnych będą otrzymywały słodką bułeczkę, by nie
ustały w drodze podejmując adwentową modlitwę razem z Maryją.
OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY, SIANKO, KARTKI ŚWIĄTECZNE
Od tej niedzieli w kruchcie kościoła oraz przy zakrystii będzie można zaopatrzyć się w poświęcone
opłatki na stół wigilijny. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone przy tej okazji. U
ministrantów będzie można zaopatrzyć się w przygotowane przez nich sianko na stół wigilijny,
ofiary, które złożymy przy tej okazji będą przeznaczone na wsparcie Funduszu Ministranckiego, a u
młodzieży z Oazy można nabyć kartki świąteczne, dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na
dofinansowanie ich funduszu. U pań z Parafialnego Zespołu Caritas można zaopatrzyć się w świece
wigilijne, w ramach kampanii Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, ofiary które będą przy tej okazji
złożone będą przeznaczone na funkcjonowanie 40 placówek Caritas w naszej Diecezji.
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W GRUDNIU
W niedzielę 10 grudnia po Mszy Świętej o g. 1700 zapraszamy na spotkanie formacyjne młodzież ze
starszej grupy (drugi rok przygotowań). W niedzielę 17 grudnia po Mszy Świętej o g. 1700
zapraszamy na spotkanie formacyjne młodzież z młodszej grupy (pierwszy rok przygotowań).
WIECZÓR FILMOWY
W sobotę 9 grudnia bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na kolejny wieczór
filmowy do Sali Teatralnej.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
We wtorek 5 grudnia zapraszamy dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii Świętej na
Mszę Świętą połączoną z katechezą liturgiczną o g. 1800. Po Mszy Świętej będzie poświęcenie i
rozdanie Cudownych Medalików Matki Bożej dla dzieci oraz spotkanie dla dzieci i rodziców.
CONIEDZIELNA KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH
Pragniemy przypomnieć, że w naszej parafii, dla osób chorych, które na stałe i okresowo nie mogą
uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej w kościele, istnieje możliwość przyjęcia Komunii Świętej
w domu w I piątki miesiąca, wtedy chorych odwiedzają kapłani, a także w każdą niedzielę, dzięki
posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby
księżom w zakrystii.
ZBIÓRKA Z OKAZJI DNIA SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
W przyszłą niedzielę będzie przeprowadzana zbiórka na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie. Jeśli
ktoś ma życzenie taką ofiarę będzie można złożyć do skarbony przy głównym wejściu do kościoła.

Niedziela, 3.12. I NIEDZIELA ADWENTU
700
+Eugenię Barżykowską (3 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
1200
Dziękczynno – błagalna w 8 rocznicę urodzin Magdaleny, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla niej i jej siostry Mai
00
17
+Stanisława Kaima (1 rocznica)
00
19
+Tomasza Pastuszaka (3 rocznica)
Poniedziałek, 4.12. WSPOMNIENIE ŚW. BARABRY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
700
+Eugenię Barżykowską (4 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
W intencji Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nim powstałych
Wtorek, 5.12.
700
Dziękczynno – błagalna w intencji Jolanty w 50 rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej
00
18
+Eugenię Barżykowską (5 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Środa, 6.12. WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA
700
+Eugenię Barżykowską (6 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800
NOWENNA: +Henryka Kuśmierowskiego; +Zofię Szczurkiewicz; +Karola Świtkowskiego;
+Antoniego Werner (30 dzień po pogrzebie); +Józefa Gołosowskiego (30 dzień po
pogrzebie); ++Mariana (15 rocznica), Czesława i Genowefę Kuśmierowskich; +Władysławę
Sikorską (5 rocznica); ++Władysława (37 rocznica), Józefę Kwiatkowskich;
Czwartek, 7.12. WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA,
I CZWARTEK MIESIĄCA
700
+Teresę Kaczor
00
18
+Eugenię Barżykowską (7 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
W intencji kapłanów
Piątek, 8.12. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
700
+Eugenię Barżykowską (8 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1300
+Tadeusza Świtkowskiego (5 rocznica)
00
18
NOWENNA: +Henryka Kuśmierowskiego; +Zofię Szczurkiewicz; +Karola Świtkowskiego;
+Antoniego Werner; +Józefa Gołosowskiego; ++Zofię i Zdzisława Mostył; Stanisława
Mioduszewskiego, zm. z r. Dworzniaków; ++Janinę i Stanisława Kasprzaków, zm. z r.
Kasprzaków i Samselów;
Sobota, 9.12.
700
+Eugenię Barżykowską (9 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
++Krystynę (5 rocznica), Zbigniewa Kowalczyków, Krystynę Lesińską
00
18
W intencji rodziców modlących się na Różańcu z swoje dzieci oraz w intencji Koła
Różańcowego mężczyzn

