INTENCJE MSZALNE 28.11 – 05.12.2021r.

I Niedziela
Adwentu 28.11.

Poniedziałek –
29.11.

Wtorek – 30.11.

Środa – 01.12.

I Czwartek –
02.12.

I Piątek – 03.12.

I Sobota – 04.12.

7.30

O Boże bł., opiekę MBNP dla Erazma i całej
rodziny

9.00

+ Józefa i Władysław PIOCHA, ich syn i wnuk

10.30

+ Andrzej POWROŹNIK (imieninowa)

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Katarzyna DYRDA i Stanisław mąż

7.00

+ Adam KARWALA (od siostry Zofii z córkami)

18.00

O bł. Boże i potrzebne łaski dla organisty Andrzeja
WAŚKO

7.00

+ Anastazja, Andrzej i Władysław SIERPINA

18.00

+ Zofia i Henryk WÓJTOWICZ

7.00

+ Adam KARWALA (od rodz. Machników i Czamarów)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Kazimierz i Kazimiera BUGAJ

18.00

+ Adam KARWALA (od syna Pawła)

7.00

+ Adam KARWALA (od rodz. Staszczyków z Wieliczki)

18.00

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa za nasze grzechy

8.00

+ Adam KARWALA (od rodz. Krystyny Rąpała z Jurkowa)

18.00
7.30

II Niedziela
Adwentu 05.12.

Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za
nasze grzechy
+ Tomasz OPOLSKI (od koleż. i koleg. z Oddz. Nefrologii
Uniwersytetu Szpitala w Kra.)

9.00

+ Czesław STRECKER w 14 r. ś., Helena ŁUCKA w
22 r. ś.

10.30

Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o bł.
Boże, opiekę MBNP dla całej rodziny

12.00

Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu

18.00

+ Adam KARWALA (od syna Maćka, synowej Diany
i wnuczki Julki)
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Słowo Boże
1 czytanie (Jr 33, 14-16)

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem
domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę
Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na
ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie.
To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością".
2 czytanie (1 Tes 3, 12-4,2)

Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla
wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne
w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze
wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie:
według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu
i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy
daliśmy wam przez Pana Jezusa.
Ewangelia (Łk 21, 25-28.34-36)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na
ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć
będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką
mocą i 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 przypadł 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”.
Komentarz do Ewangelii
Dzisiejsza perykopa jest dla nas przestrogą, aby naszego życia tu i teraz wraz ze wszystkimi
jego dobrami materialnymi nie uważać za najważniejsze i jedyne. Naszym zadaniem jest
raczej trwanie w czujności i ciągłe zadawanie sobie pytania: czy moje życie jest
oczekiwaniem i przygotowywaniem się na dzień sądu? Czy żyję jak na dziecko Boże
przystało? Czy podnoszę głowę, bo ufam, że dostąpię życia wiecznego w chwale? Jeśli
odpowiedź na te pytania jest negatywna, trzeba się pospieszyć i zacząć działać, aby móc
„uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Mateusz.pl)

RORATY

•

Roraty są Mszą świętą celebrowaną ku czci Najświętszej Maryi Panny.
Tradycyjnie była to Msza sprawowana o poranku. Obecnie w wielu parafiach
odprawiana jest ona także wieczorami. W naszym kościele roraty są w tym roku od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00.
Nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku
- Rorate caeli desuper - "Spuśćcie rosę, niebiosa". Eucharystia rozpoczyna się przy
zgaszonych światłach - zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała
na wysokości Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym,
kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia - wyłącznie podczas rorat. W czasie rorat
razem z Maryją przeżywamy czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Dlatego
czytania liturgiczne, głoszone kazania mają nas do tego przygotować.
Symbolika światła jest w chrześcijaństwie bardzo bogata. Na roratach zapala się
dodatkową świecę - roratkę, która symbolizuje obecność czuwającej Maryi. Uczestnicy
rorat mają zapalone świece lub lampiony, które nawiązują do czuwającej Maryi. Po
roratach niesie się zapalone lampiony do domu, na świadectwo światła Chrystusa,
będącego w naszym sercu. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tej pięknej
modlitwie, która rozpoczyna się w tym roku 29 listopada, a zakończy 24 grudnia.

•

W NASZYM KOŚCIELE
MSZA RORATNIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU GODZ. 18.00
W SOBOTĘ GODZ. 8.00
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
28 listopada 2021
- Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia
Pańskiego. Jest to zarazem początek nowego Roku Liturgicznego. W trzecim już roku pracy
poświęconemu tajemnicy Eucharystii będziemy pochylać się nad tematem „Posłani
w pokoju Chrystusa”.
- Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe na Msze święte z Maryją w Adwencie czyli
roraty, od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00. (nie ma Mszy św.
o 7.00). Dla dzieci w czasie rorat przygotowane są plansze, obrazki oraz nagrody,
a w soboty dodatkowo słodki poczęstunek. Prosimy o przychodzenie na roraty
z lampionami.
- W tym tygodniu przypada:
• I czwartek z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą
różańcową o uświęcenie kapłanów oraz nowe powołania o godz. 17.30

I piątek w którym wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze
grzechy
I sobota poświęcona Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. O godz.
18.00 rozpoczniemy czas modlitwy wynagradzającej na którą składa się: Msza
św., rozważanie tajemnicy różańca oraz adoracja Najśw. Sakramentu połączona
z odmówieniem części różańca.

- Okazja do spowiedzi świętej w tygodniu przed Mszą św. i dodatkowo w I czwartek i piątek
od 17.00
- Zbiórka ministrantów i lektorów, podsumowująca miesiąc listopad, w czwartek po Mszy
roratniej ok. 18.45 w kościele.
- Scholka dziecięca „Jutrzenka" zaśpiewa na roratach w sobotę o godz. 8.00. Zbiórka dla
śpiewających w niej dzieci 15 min. przed Mszą, czyli o godz. 7.45 w kościele. Schola
„Jutrzenka” nie będzie śpiewała w niedziele 5 grudnia.
- W Adwencie możemy wesprzeć potrzebujących poprzez zakup świec Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom. Ofiara za świece minimum 7 złotych.
- Bóg zapłać za składane ofiary za opłatki wigilijne, które są znakiem naszej dodatkowej
życzliwości względem kościelnych i organisty za ich posługę w naszym kościele.
- Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w I piątek od godz. 8.30, a w I sobotę od
godz. 9.00
- Za tydzień dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie oraz
parafialny dzień modlitw o dar potomstwa. Po Mszy św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa
i możliwość skorzystania z biblioteki
- Dziękujemy młodzieży oazowej za pomoc w parku przy liściach byli to: Paweł Wójtowicz,
Aleksandra Kotek, Teresa Kozak, Justyna Głowacka i Jakub Wójtowicz.
- W tym tygodniu patronują nam:
• wtorek, 30 listopada – Św. Andrzej
• piątek, 3 grudnia – Św. Franciszek Ksawery
• sobota, 4 grudnia – Św. Barbara
- Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości
Boga, obfitości Jego darów w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.
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