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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.

I NIEDZIELA ADWENTU

ROK C 2 XII 2018 R. NR 402
PIERWSZE CZYTANIE
(Jr 33, 14 - 16) Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość
Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem
domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę
Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W
owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest
imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością». Oto słowo Boże.

PSALM 25
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

DRUGIE CZYTANIE
(1Tes 3,12 – 4,2) Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa
Bracia: Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do
siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w
nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze
wszystkimi Jego świętymi. Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie:
zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak
już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy
daliśmy wam w imię Pana Jezusa. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

EWANGELIA
(Łk 21, 25-28. 34-36) Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i
gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń
zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą
Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się
to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was
znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na
całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
1 W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Okres Adwentu i Nowy Rok Kościelny. W okresie
przygotowania do Bożego Narodzenia, w dni powszednie, będą odprawiane Msze Roratnie o
godz.: 700. Szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży, 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. Od dziś
w kruchcie kościoła oraz przy zakrystii będzie można zaopatrzyć się w poświęcone opłatki
na stół wigilijny. U ministrantów zaś będzie można zaopatrzyć się w przygotowane przez
nich sianko na stół wigilijny. Ofiary, które złożymy za sianko będą przeznaczone na
wsparcie Funduszu Ministranckiego.

2

W I niedzielę, uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną w kościele, po Mszy
Świętej o g. 1000. Po procesji odbędzie się spotkanie formacyjne dla Wspólnot Żywego
Różańca. Zaś po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na Adorację Najświętszego
Sakramentu w ciszy do g. 2000. Ta godzinna modlitwa adoracyjna ma za cel podziękowanie
za dar życia, obronę poczętego życia, ale także wyproszenie daru życia. Zapraszamy więc
wszystkich, którzy: są rodzicami, trwają w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, mamy,
które są w stanie błogosławionym i chcą wypraszać łaskę szczęśliwego rozwiązania, ale
także te małżeństwa, które pragną przyjąć życie w osobie swoich dzieci i o to proszą.

3 Jutro o g. 1800 zapraszamy dzieci i rodziców z klas III przygotowujących się do I Komunii
Świętej na Mszę Świętą, połączoną z katechezą liturgiczną oraz na spotkanie formacyjne po
Mszy Świętej. Po Mszy Świętej odbędzie się również błogosławieństwo i rozdanie
medalików Matki Bożej.

4

W I czwartek po Mszy Świętej wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu i
Nabożeństwo w intencji nowych powołań.

5 W I piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji przez cały dzień,
od Mszy Świętej. o g. 700 do 1700. Spowiedź od g. 1600. Msze Święte będą odprawiane o g.:
700 1700 oraz 1800.

6

Katecheza dla dorosłych w tym roku odbędzie się jeszcze w piątek 14 grudnia po Mszy
Świętej wieczornej. W piątki: 7 grudnia, 21 grudnia, oraz po Bożym Narodzeniu i w styczniu
katechez dla dorosłych nie będzie.

7 Po wieczornej Mszy Świętej w piątek zapraszamy na całonocną Adorację Najświętszego
Sakramentu. Przez pierwszą godzinę będzie to Adoracja prowadzona ze śpiewem, a
pozostałe godziny do soboty 8 grudnia do Mszy Świętej porannej będą Adoracją w ciszy.
Zapraszamy, aby zapisywać się na dyżury adoracyjne na listę, która jest w zakrystii.

8 W sobotę 8 grudnia 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.

9

W niedzielę 9 grudnia o g. 1600 w ramach comiesięcznego spotkania formacyjnego
zapraszamy kandydatów z obydwu grup (Klasy VIII SP i Klasy III Gimnazjum), którzy
przygotowują się do Sakramentu Bierzmowania do kościoła na Nabożeństwo
Eucharystyczne.

10

W niedzielę 9 grudnia o g. 1115 w Sali Teatralnej odbędzie się spotkanie rodziców i
dzieci przygotowujących się do Rocznicy I Komunii Świętej.

11 W niedzielę 9 grudnia odbędzie się zbiórka do Skarbony dla Kościoła na Wschodzie.
12 Panie katechetki zapraszają do zgłaszania się do nich dzieci, które chcą wziąć udział w
Kolędnikach Misyjnych.

13

Zapraszamy dzieci, które chciałyby jeszcze dołączyć do drugiego Koła Różańcowego
Dzieci naszej parafii. Do utworzenia tego Koła brakuje jeszcze 9 dzieci.

14

Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na sztukę teatralną, pt. Czy zobaczę Cię jutro?,
która odbędzie się w Seminarium Duchownym naszej diecezji w sobotę 15 grudnia o g. 11 00.
Wyjazd z naszej parafii jest o g. 915, a powrót ok. g. 1300. Koszt 10 zł, a zapisy w zakrystii.

15

Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w III niedzielę Adwentu - 16
grudnia i potrwają do środy 19 grudnia.

16

Parafialny Zespół Caritas wraz z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej po każdej
niedzielnej Mszy Świętej tj: 9, 16, 23 grudnia 2018 roku będzie rozprowadzał świece w
ramach ogólnopolskiej kampanii Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jest to XXV
Jubileuszowa edycja akcji, która na stałe wpisała się przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia. Tegorocznym hasłem są słowa: Świeca, która tworzy Polską Wigilię. Małe i
duże świece z logo Caritas, które zapala się w czasie Wigilii i stawia na świątecznym stole
obok dodatkowego nakrycia dla nieoczekiwanego gościa, są wyrazem naszej pamięci o
osobach potrzebujących. Wszystkich parafian zapraszamy do nabywania świec, niech
zapłoną na stołach wigilijnych w każdym domu. Pozyskane środki ze sprzedaży świec
przeznaczone zostaną dla dzieci dotknięte ubóstwem w naszej diecezji.

Niedziela, 02.12. I NIEDZIELA ADWENTU
700
+Halinę Świderską (2 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
+Andrzeja Gałeckiego
00
18
++Mariannę, Jana Kostków, Stanisławę Szuba
Poniedziałek, 03.12. WSPOMNIENIE, ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, KAPŁANA
700
++Kazimierza, Franciszkę, Jana Górskich, Helenę, Bronisława, Tadeusza Wadasów
00
7
+Halinę Świderską (3 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
W intencjach Radia Maryja i wszystkich dzieł przy nich powstałych
Wtorek, 04.12. WSPOMNIENIE, ŚW. BARABRY, DZIEWICY
700
+Halinę Świderską (4 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
+Stanisława Kaim (2 rocznica)
Środa, 05.12.
700
+Halinę Świderską (5 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: Dziękczynno – błagalna w 80 rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo;
Dziękczynna za dar narodzin Mikołaja; W intencji dusz będących w zagrożeniu
potępienia; +Lenę Woźnicką (intencja od cioci Izy z mamą Zagnańską); ++Jadwigę
Wielądek (1 rocznica); ++Janinę, Stanisława Kacprzaków, zm. z r. Kacprzaków i
Samselów; +Kazimierza Tadeusza Gniado (30 dzień po pogrzebie); ++Mirosławę,
Edwina, Bogdana, Władysława Ufnalskich;
Czwartek, 06.12. WSPOMNIENIE, ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA, I CZWARTEK
MIESIĄCA
700
Rezerwacja p. Łapińska
00
18
+Halinę Świderską (6 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
W intencji kapłanów
Piątek, 07.12. WSPOMNIENIE, ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA,
I PIĄTEK MIESIĄCA
700
+Halinę Świderską (7 Msza Święta Gregoriańska)
00
17
+Janinę Król (4 rocznica)
00
18
NOWENNA: Dziękczynno – błagalna w dniu urodzin o światło i prowadzenie Ducha
Świętego; ++Mariana (16 rocznica), Genowefę, Czesława Kuśmierowskich; +Wiesława
Gójskiego; ++Zofię, Zdzisława Mostył; ++Helenę, Władysława Kalinowskich, Wiesława,
Aleksandra, Marcjannę Strzelec, Leszka Smolaka, Krystynę, Jana Zach, dusze w czyśćcu
cierpiące; +Henryka Kuśmierowskiego; +Kazimierza Tadeusza Gniado; +Andrzeja
Dworakowskiego (21 rocznica);
Sobota, 08.12. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
700
++Teresę Kaczor, Mariannę, Franciszka, Zbigniewa, Mariana Dębskich
00
7
+Halinę Świderską (8 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
GODZINA ŁASKI
00
13
+Tadeusza Świtkowskiego
00
18
Rezerwacja p. Kasprzak
Niedziela, 09.12. II NIEDZIELA ADWENTU
700
Rezerwacja p. Brzezińska
00
10
+Halinę Świderską (9 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
++Zofię, Bolesława Pękala, Franciszkę, Stanisława Świtkowskich, Ryszardę Cendrowską
00
18
Rezerwacja p. Pastuszak
00
18
++Krystynę (6 rocznica), Zbigniewa Kowalczyków, Krystynę Lesińską

