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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.

III NIEDZIELA ADWENTU
REKOLEKCJE ADWENTOWE

ROK C 16 XII 2018 R. NR 404
PIERWSZE CZYTANIE
(So 3, 14 - 17) Bóg jest wśród swojego ludu
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego
serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król
Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą
Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród
ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością,
wzniesie okrzyk radości. Oto słowo Boże.

PSALM POR. IZAJASZ 12
Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.

DRUGIE CZYTANIE
(Flp 4, 4-7) Pan jest blisko
Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie
znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już nie
martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z
dziękczynieniem. a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Duch Pański nade mną, posłał mnie,
abym głosił dobrą nowinę ubogim.

EWANGELIA
(Łk 3, 10 - 18) Zapowiedź nowego chrztu
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał:
«Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak
samo czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu,
co mamy czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam
wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na
nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym
żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co
do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą;
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia
swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele
też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie.

JAK WYGLĄDA LITURGIA SAKRAMENTU CHRZTU
ŚWIĘTEGO?
Niejednokrotnie, kiedy gromadzimy się w kościele na sprawowanie liturgii, obrzędy, których
jesteśmy świadkami stanowią dla nas mieszaninę niezrozumiałych słów i gestów.
Spróbujmy przybliżyć sobie, jak wygląda liturgia sakramentu chrztu świętego. Na początku
warto wiedzieć, że sakrament chrztu może być sprawowany podczas Mszy Świętej lub poza
nią. Pierwszą częścią jest Obrzęd przyjęcia dzieci. Szafarz chrztu pyta wówczas jakie imię
rodzice wybrali dla swojego dziecka i o co proszą Kościół Boży. Rodzice odpowiadają
wówczas, że o chrzest, albo o wiarę. Następnie kapłan poucza rodziców o obowiązku
wychowania dziecka w wierze, który płynie z przyjęcia sakramentu chrztu świętego i pyta
najpierw rodziców, czy są tego świadomi, a następnie rodziców chrzestnych czy są gotowi
pomagać rodzicom w wypełnianiu ich obowiązków. Obrzęd przyjęcia dzieci kończy się
uczynieniem znaku krzyża na czole dziecka przez rodziców i chrzestnych. Następuje liturgia
słowa, na koniec której odczytywana jest modlitwa wiernych, w której modlimy się za
dzieci, mające dostąpić łaski chrztu świętego. Na zakończenie tej modlitwy przyzywamy
wstawiennictwa świętych – zwłaszcza patronów parafii i dzieci. Kapłan prosi o oddalenie zła
i grzechu od dzieci oraz udzielenie im światła Chrystusa na drodze zbawienia. Następnie
kapłan kładzie na każdym z nich rękę. Po odmówieniu tych modlitw następuje poświęcenie
wody, która zostanie użyta do chrztu. Jeśli używa się wody poświęconej podczas Wigilii
Paschalnej, ten obrzęd zostaje pominięty. Kiedy woda jest poświęcona szafarz zwraca się do
rodziców i chrzestnych z pytaniem o wiarę, którą będą przekazywać nowo ochrzczonym.
Najpierw w imieniu dziecka wyrzekają się zła, grzechu, szatana i wszystkiego co do nich
prowadzi, a następnie wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest. Po
wyznaniu wiary rodzice i chrzestni podchodzą do chrzcielnicy i deklarują, że chcą, aby ich
dziecko otrzymało chrzest w tej wierze, którą wspólnie wyznali. Następuje najważniejszy
moment liturgii chrztu: kapłan polewa główkę dziecka wodą trzykrotnie wypowiadając
słowa: (imię dziecka), Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Po chrzcie
wszyscy modlą się słowami: Chwała Ojcu…Po udzieleniu chrztu następują obrzędy
wyjaśniające: namaszczenie krzyżmem, włożenie białej szaty i wręczenie zapalonej świecy.
Całość liturgii kończy się uroczystym błogosławieństwem.

OGŁOSZENIA
1

Rozpoczynamy dziś rekolekcje adwentowe, których plan przedstawia się
następująco:
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);
17 XII (poniedziałek), 18 XII (wtorek)
1600 (nauka dla dzieci).
W czasie Mszy Świętych Roratnich o g. 700 nie będzie nauki rekolekcyjnej.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA PRZED KAŻDA MSZĄ ŚWIĘTĄ.

2 Zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 1745,
a na Nowennę do Miłosierdzia Bożego w piątek o g. 1730.

3 Katechezy dla dorosłych zostaną wznowione po Wizycie Kolędowej.
4 W dni powszednie Adwentu zapraszamy na Msze Roratnie o

g. 7 00.
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.

5 Panie katechetki zapraszają do zgłaszania się do nich dzieci i młodzież, którzy
chcą wziąć udział w Kolędnikach Misyjnych.

6

Zapraszamy dzieci i młodzież, które chciałyby jeszcze dołączyć do drugiego
Koła Różańcowego Dzieci i młodzieży naszej parafii. Do utworzenia tego Koła
brakuje jeszcze 5 dzieci.

7

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 od dzisiejszej niedzieli u Ks. Przemka w zakrystii.
Żeby pielgrzymka się odbyła musi znaleźć się przynajmniej 35 osób.

Niedziela, 16.12. III NIEDZIELA ADWENTU, REKOLEKCJE ADWENOWE
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)
Poniedziałek, 17.12. REKOLEKCJE ADWENOWE
700
+Halinę Świderską (17 Msza Święta Gregoriańska)
00
7
O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla
Jacka w dniu urodzin
00
10
1800 Rez. p. Biesiada
Wtorek, 18.12. REKOLEKCJE ADWENOWE
700
Rez. p. Goździewska
00
10
1800 +Halinę Świderską (18 Msza Święta Gregoriańska)
Środa, 19.12. REKOLEKCJE ADWENOWE
700
+Halinę Świderską (19 Msza Święta Gregoriańska)
00
10
1800 NOWENNA: O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jacka w dniu 29
urodzin; O Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski dla Stanisławy w
dniu 70 rocznicy urodzin, oraz w intencji całej rodziny; +Kazimierza Tadeusza
Gniado; +Lenę Woźnicką; +Jana Strzelec (30 dzień po pogrzebie); +Genowefę
Strzelec (30 rocznica); +Irenę Łukasiewicz (30 dzień po pogrzebie); +Pawła
Chłopik; ++Lucynę (4 rocznica), Janusza, Henryka Matuszewskich;
Czwartek, 20.12.
700
+Halinę Świderską (20 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
Rez. p. Basiak
Piątek, 21.12.
700
+Halinę Świderską (21 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
NOWENNA: +Lenę Woźnicką; +Jana Strzelec; +Irenę Łukasiewicz;
++Aleksandra, Czesławę Gomulskich; +Andrzeja Gmitruka (30 dzień po
śmierci);
Sobota, 22.12.
700
+Halinę Świderską (22 Msza Święta Gregoriańska)
00
18
+Antoniego Modzelewskiego, Marię, Wiktora Wilgatek
Niedziela, 23.12. IV NIEDZIELA ADWENTU
700
++Kazimierę, Adama Dąbrowskich, Janinę, Franciszka Kuśmierowskich
00
10
+Halinę Świderską (23 Msza Święta Gregoriańska)
00
12
Rez. p. Brzezińska
00
18
Rez. p. Bieńkowska

