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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.
PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 61, 1-2a. 10-11) Ogromnie się weselę w Panu

Z Księgi proroka Izajasza.
Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie,
by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać
wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana. "Ogromnie się
weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę
strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe
zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich
narodów". Oto słowo Boże.
KANTYK
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
DRUGIE CZYTANIE
(1 Tes 5, 16-24) Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

Z Pierwszego listu św. Pawła Ap. do Tesaloniczan. Bracia: Zawsze się radujcie,
nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w
Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko
badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało
bez zarzutu Zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten,
który was wzywa: On też tego dokona. Oto słowo Boże.
ALLELUJA
Duch Pański nade mną, / posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
EWANGELIA
(J 1, 6-8. 19-28) Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Z Ewangelii według św. Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli
przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest
świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z
zapytaniem: "Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem
Mesjaszem". Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?" Odrzekł: "Nie jestem". "Czy
ty jesteś prorokiem?" Odparł: "Nie!" Powiedzieli mu więc: "Kim jesteś, abyśmy mogli dać
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?" Odpowiedział: "Jam głos
wołającego na pustyni: «Prostujcie drogę Pańską», jak powiedział prorok Izajasz". A
wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: "Czemu
zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan im tak
odpowiedział: "Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie
idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała". Działo się to w
Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
NOWY KSIĄDZ W NASZEJ PARAFII
Witamy w naszej parafii ks. Łukasza Krawczyka, nowego rezydenta naszej parafii, który
został skierowany do pracy w naszej parafii przez ks. bp Romualda Kamińskiego. Ogarnijmy
Go naszymi modlitwami.
NOWY PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OBOWIĄZUJĄCY OD STYCZNIA 2018 R.
Przypominamy, że od stycznia 2018 r. będą zmienione godziny Mszy Świętych niedzielnych
i świątecznych. Msze Święte w niedziele i święta będą o g.: 700 1000 1200 (dla dzieci) 1800.
Wieczorem nie będzie Mszy Świętej o g. 1700 i 1900 , będzie tylko jedna Msza Święta
wieczorna o g. 1800.
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA - 24 GRUDNIA
W przyszłą niedzielę, 24 grudnia przypada IV niedziela Adwentu. Jest to jednocześnie
Wigilia Bożego Narodzenia. Tego dnia Msze Święte będą tylko przed południem, czyli o g:
700, 1000, 1200. Przypominamy, że Paserka o 000 należy już do 25 grudnia, czyli do dnia
Bożego Narodzenia, dlatego 24 grudnia na Mszach Świętych przedpołudniowych
powinniśmy wypełnić obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej.
RORATY
W okresie przygotowania do Bożego Narodzenia, w dni powszednie, są odprawiane Msze
Roratnie o godz.: 700. Szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży, kandydatów
do Sakramentu Bierzmowania oraz dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, aby
oczekiwały przyjścia Jezusa razem z Maryją podczas Rorat. Dzieci biorą 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
W kruchcie kościoła oraz przy zakrystii można zaopatrzyć się w poświęcone opłatki na stół
wigilijny. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone przy tej okazji. U ministrantów
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
Dziś w niedzielę 17 grudnia po Mszy Świętej o g. 1700 zapraszamy na spotkanie formacyjne
młodzież z młodszej grupy (pierwszy rok przygotowań).
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA
W ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem, czyli od 18 do 23 grudnia, Spowiedź
Święta będzie rano przed i w czasie Mszy Świętych Roratnich, a wieczorem godzinę przed
Mszą Świętą, czyli od g. 1700. Prosimy, aby Spowiedzi Świętej nie odkładać na ostatnią
chwilę.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA I KANCELARAI W CZASIE KOLĘDY
W czasie kolędy Sakrament Pokuty będzie 15 minut przed Mszą Świętą wieczorną,
natomiast wszystkie sprawy kancelaryjne będą załatwiane po Mszy Świętej wieczornej.
WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA
W dniu 27 grudnia (środa) rozpocznie się w naszej parafii Wizyta Duszpasterska tzw.
kolęda. W tym roku plan kolędy będzie podawany tygodniowo. Bardzo prosimy, aby jeżeli
ktoś chce przyjąć kapłana z błogosławieństwem kolędowym o wyjście do furtki, albo o
pozostawienie otwartej furtki, albo bramy, jest to dla nas znak, że w tym domu rodzina czeka
na błogosławieństwo kolędowe. Zasadniczo od poniedziałku do piątku kolęda będzie
rozpoczynała się od g. 1600, a w soboty od g. 1000, jednakże mogą być dni, że będą to inne
godziny. Wszystko będzie systematycznie podawane w ogłoszeniach duszpasterskich. Plan
kolędy na najbliższy tydzień przedstawia się następująco:
Środa 27 grudnia od g. 1000
Środa 27 grudnia od g. 1600
Czwartek 28 grudnia od g. 1000
Czwartek 28 grudnia od g. 1600
Piątek 29 grudnia od g. 1000
Piątek 29 grudnia od g. 1600
Sobota 30 grudnia od g. 1000

Chobot
ul. Leśna i Brzozowa
Krzewina
ul. Sosnowa i Świerkowa
Mrowiska Duże
Kazimierów
Krzewina (ul. Zielona i Pomidorowa); Mrowiska Małe i
Krzewina Mała
00
Wtorek 2 stycznia od g. 16
ul. Cisowa, Topolowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Jodłowa
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ W 2018 R.
Ks. Przemek zaprasza chętnych na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 4 – 14 listopada
2018 r. Cena pielgrzymki wynosi 3300 zł. + 100 dolarów. Jeśli znajdą się chętni dołączymy
do zorganizowanej już grupy z parafii Józefów k. Otwocka. Szczegóły u ks. Przemka w
zakrystii.

Niedziela, 17.12. III NIEDZIELA ADWENTU
700
++Adama i Kazimierza Dąbrowskich, Janinę i Franciszka Kuśmierowskich
1000 W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
1200 Dziękczynno – błagalna w intencji Eugenii , o Boże błogosławieństwo, wszelkie
potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej;
00
17
++Apolonię (17 rocznica) i Henryka Skwarek
00
19
+Eugenię Barżykowską (17 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
Poniedziałek, 18.12.
700
+Eugenię Barżykowską (18 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
Dziękczynno – błagalna w 2 rocznicę ślubu Katarzyny i Szymona Broma, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej;
Wtorek, 19.12.
700
+Helenę Kucińską - Parol
00
18
+Eugenię Barżykowską (19 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
1800 +Dariusza Wieczorka (3 rocznica)
Środa, 20.12.
700
+Eugenię Barżykowską (20 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Zofię Szczurkiewicz; +Karola Świtkowskiego; +Józefa
Gołosowskiego; +Norberta Basiaka (2 rocznica); ++ zm. z r. Wojtkowskich i
Stokowskich; ++Kazimierza Domańskiego, zm. z r. Wojdygów i Domańskich;
++Mariannę, Juliana, Kazimierza, Jana, Annę, zm. z r. Sokulskich i Księżaków;
+Ambrożego Jana Jarosławskiego;
Czwartek, 21.12.
700
+Teresę Kaczor
00
18
+Eugenię Barżykowską (21 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
+Antoniego Modzelewskiego
Piątek, 22.12.
700
+Eugenię Barżykowską (22 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
NOWENNA: +Karola Świtkowskiego; +Józefa Gołosowskiego; ++Czesławę i
Aleksandra Gomulskich; + Ambrożego Jana Jarosławskiego; Dziękczynno –
błagalna w intencji Tomasza w dniu imienin, o Boże błogosławieństwo, wszelkie
potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej;
Sobota, 23.12.
700
Dziękczynno – błagalna w 25 rocznicę urodzin Adama, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej;
00
18
+Eugenię Barżykowską (23 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
18
++Halinę (1 rocznica) i Edmunda Śledź
Niedziela, 24.12. IV NIEDZIELA ADWENTU
700
+Eugenię Barżykowską (23 MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA)
00
10
W intencji Parafian
00
12
+Adama Bieńkowskiego

