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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.

II NIEDZIELA ADWENTU

ROK C 9 XII 2018 R. NR 403
PIERWSZE CZYTANIE
(Ba 5, 1 - 9) W drodze do Nowego Jeruzalem
Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały,
dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od
Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać
wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. imię twe u Boga na wieki będzie
nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności». 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. Wyszli od ciebie
pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie
królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły
zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na
rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi
Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Oto
słowo Boże.

PSALM 126
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

DRUGIE CZYTANIE
(Flp 1, 4-6. 8-11) Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa
Bracia: Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z
powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej.
Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia
Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi
ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się

coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co
lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem
sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga. Oto
Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

EWANGELIA
(Łk 3, 1 - 6) Wszyscy ludzie ujrzą Boże zbawienie
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy,
Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane
zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad
Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w
księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek
zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie
ujrzą zbawienie Boże». Oto słowo Pańskie.

CZYM JEST ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA?
Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 2000 określa łaskę uświęcającą następująco:
Łaska uświęcająca
jest darem habitualnym, stałą i nadprzyrodzoną dyspozycją
udoskonalającą samą duszę, by uzdolnić ją do życia z Bogiem i do działania zgodnego z
Bożym wezwaniem, oraz łaski aktualne, które oznaczają interwencję Bożą bądź na początku
nawrócenia, bądź podczas dzieła uświęcenia. Jest to dar od Boga, który oczyszcza naszą
duszę z grzechów ciężkich i czyni ją miłą i świętą. Podnosi nas do godności dzieci Bożych.
Każdy, kto trwa w łasce uświęcającej z pewnością uzyska zbawienie wieczne. Ludzie
otrzymali od Boga łaskę uświęcającą na początku, kiedy Bóg stworzył pierwszych rodziców.
Był to to najważniejszy dar dla duszy. Jednak przez grzech pierworodny utraciliśmy ją.
Otrzymujemy ją na nowo podczas chrztu świętego oraz sakramentu pokuty. Powinien być to
dla wierzących największy i najcenniejszy skarb, który jednak przechowujemy w naczyniu
glinianym. Im bardziej staramy się trwać w łasce stajemy się coraz milszymi Bogu, a Bóg
pomnaża w nas łaskę uświęcającą i czyni naszą duszę czystszą i piękniejszą. Wszystko
otrzymaliśmy od Boga, jednak kiedy wykonujemy dobre uczynki w stanie łaski uświęcającej
zasługujemy na niebo – dlatego te uczynki nazywamy zasługującymi. Musimy jednak
pamiętać, że w znaczeniu ściśle prawnym nie istnieje zasługa ze strony człowieka względem
Boga, bo wszystko otrzymaliśmy od Niego jako naszego Stworzyciela. Łaska Uświęcająca
nie jest dana człowiekowi raz na zawsze, tracimy ją przez grzech ciężki. Możemy ją
odzyskać przez godne przeżycie sakramentu pokuty. Modlitwa, unikanie sposobności do
grzechu ciężkiego, pełnienie dobrych uczynków oraz godne i częste przyjmowanie
sakramentów powoduje umacnianie w nas Łaski Uświęcającej.

OGŁOSZENIA
1

Dziś
o g. 1115 w Sali Teatralnej odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci
przygotowujących się do Rocznicy I Komunii Świętej.

2 Dziś 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.

3 Dziś odbywa się zbiórka do Skarbony dla Kościoła na Wschodzie.
4 Katecheza dla dorosłych w tym roku odbędzie się jeszcze w piątek 14 grudnia po Mszy
Świętej wieczornej. W piątki: 21 grudnia, oraz po Bożym Narodzeniu i w styczniu katechez
dla dorosłych nie będzie.

5 Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w przyszłą niedzielę

i potrwają do

środy 19 grudnia. Plan rekolekcji:
16 XII (niedziela): 700 1000 1800 (Msza Święta z nauką dla dorosłych i młodzieży);
1200 (Msza Święta z nauką dla dzieci);
17 XII (poniedziałek), 18 XII (wtorek), 19 XII (środa):
1000 1800 (Msza Święta z nauką dla dorosłych i młodzieży);
1600 (nauka dla dzieci). W czasie Mszy Świętych Roratnich o g. 7 00 nie będzie nauki
rekolekcyjnej. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA PRZED KAŻDA MSZĄ ŚWIĘTĄ.

6

W dni powszednie Adwentu zapraszamy na Msze Roratnie o g. 700. Szczególne
zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży, aby oczekiwały przyjścia Jezusa razem z
Maryją podczas Rorat. Dzieci będą 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. W kruchcie kościoła oraz przy zakrystii można
zaopatrzyć się w poświęcone opłatki na stół wigilijny. U ministrantów można zaopatrzyć się
w przygotowane przez nich sianko na stół wigilijny. Ofiary, które złożymy za sianko będą
przeznaczone na wsparcie Funduszu Ministranckiego. U pań z Caritasu można zaopatrzyć
się w świecę Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Ofiary ze świec są przeznaczone dla
najuboższych dzieci z naszej diecezji Warszawsko – Praskiej.

7 Panie katechetki zapraszają do zgłaszania się do nich dzieci, które chcą wziąć udział w
Kolędnikach Misyjnych.

8

Zapraszamy dzieci, które chciałyby jeszcze dołączyć do drugiego Koła Różańcowego
Dzieci naszej parafii. Do utworzenia tego Koła brakuje jeszcze 8 dzieci.

9 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. 1100.
Wyjazd z naszej parafii jest o g. 915, a powrót ok. g. 1300. Koszt 10 zł, a zapisy w zakrystii.

10

Prosimy, aby grupy parafialne wyznaczyły po jednym przedstawicielu do
przygotowania wystroju Bożonarodzeniowego: ustawieniu i ubraniu choinek, a także
przygotowanie Szopki Betlejemskiej. Prosimy, aby osoby te zgłosiły się do zakrystii do Ks.
Proboszcza. Przygotowanie wystroju będzie miało miejsce w sobotę 22 grudnia po Roratach.

11

W dniach 18 – 25 października 2019 r. zapraszamy na Pielgrzymkę Samolotowo –
Autokarową do Portugalii i Hiszpanii (LIZBONA – FATIMA - COIMBRA - PORTOCOIMBRA - SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA – BATALHA - ALCOBACA –
NAZARE). Wszystkie szczegóły i zapisy u Ks. Przemka w zakrystii. Żeby pielgrzymka się
odbyła musi znaleźć się przynajmniej 35 osób.

Niedziela, 09.12. II NIEDZIELA ADWENTU
700
++Mariannę (10 rocznica), Wacława Brzezińskich
00
10
+Halinę Świderską (9 Msza Święta Gregoriańska)
1200 ++Zofię, Bolesława Pękala, Franciszkę, Stanisława Świtkowskich, Ryszardę
Cendrowską
1800 +Tomasza Pastuszaka (4 rocznica)
1800 ++Krystynę (6 rocznica), Zbigniewa Kowalczyków, Krystynę Lesińską
Poniedziałek, 10.12. WSPOMNIENIE, NMP LORETAŃSKIEJ
700
+Halinę Świderską (10 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
O nawrócenie Pawła i o wypełnienie przez niego Woli Bożej
1800 Rez. p. Wieczorek
Wtorek, 11.12.
700
+Halinę Świderską (11 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
Rez. p. Broma
Środa, 12.12. WSPOMNIENIE, NMP Z GUADALUPE
700
+Halinę Świderską (12 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
Rez. p. Irena Robak
1800 NOWENNA: +Kazimierza Tadeusza Gniado; +Lenę Woźnicką (30 dzień po
pogrzebie); +Piotra Stolarskiego (30 dzień po pogrzebie); +Dariusza
Wieczorka (4 rocznica); ++Józefa Gadomskiego, zm. z r. Gadomskich;
+Ambrożego Jarosławskiego (1 rocznica);
Czwartek, 13.12. WSPOMNIENIE, ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
700
+Tadeusza Malinowskiego (rocznica śmierci), zm. z r. Malinowskich,
Tchórznickich, Kamińskich
00
18
+Halinę Świderską (13 Msza Święta Gregoriańska)
Piątek, 14.12. WSPOMNIENIE, ŚW. JANA OD KRZYŻA, KAPŁANA I
DOKTORA KOŚCIOŁA
700
+Halinę Świderską (14 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: +Kazimierza Tadeusza Gniado; +Lenę Woźnicką;
++Kazimierza Domańskiego, zm. z r. Domańskich i Wojdygów;
Sobota, 15.12.
700
+Halinę Świderską (15 Msza Święta Gregoriańska)
1800 Rezerwacja p. Żak
Niedziela, 16.12. III NIEDZIELA ADWENTU, REKOLEKCJE PARAFIALNE
700
+Halinę Świderską (16 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
12
++Franciszka, Zofię, Stanisława, Helenę Lendzion, Piotra, Aleksandra,
Lucynę Kwaśnych
00
18
+Tadeusza Woźniakowskiego (3 rocznica)

