INTENCJE MSZALNE 05.12 – 12.12.2021r.
7.30
II Niedziela
Adwentu
05.12.

Wtorek
07.12.

Środa - 08.12.
Niepokalane
Poczęcie NMP

Czwartek
09.12.
II Piątek
10.12.
Sobota
11.12.

III Niedziela
Adwentu
12.12.

Uniwersytetu Szpitala w Krakowie)

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
Poniedziałek
06.12.

+ Tomasz OPOLSKI (od koleż. i koleg. z Oddz. Nefrologii

+ Adam KARWALA (od syna Maćka, synowej Diany i wnuczki
Julki)

7.00

+ Tomasz OPOLSKI (od Karola, Anety, Jadwigi z rodz.)

18.00

+ Adam KARWALA (od chrześnicy Agaty)

7.00

+ Petronela DOBSKA (od Tadeusza Cygnar z rodz.)

18.00

+ Adam KARWALA (od Agnieszki Mikulec)

7.00

+ Stefania i Franciszek STĘPIEŃ

9.00

+ Adam KARWALA (od siostry Janiny z rodz.)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Anna MOTA (od córki Zofii)

18.00

+ Adam KARWALA (od Moniki i Pawła Jeleń z rodz.)

7.00

+ Adam KARWALA (od szwagra Romana Motak z rodz.)

18.00

WYPOMINKOWA

8.00

+ Anna MOTA (od rodz. Łuszczek)

Pismo Parafii Matki B. Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach *nr 40(894) * 05.12.2021r. * do użytku wewnętrznego

Słowo Boże
1 czytanie (Ba 5, 1-9)

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały,
dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga,
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać twoją
wspaniałość 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.
2 czytanie (Flp 1, 4-6. 8-11)

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, aby 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, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
Ewangelia (Łk 3, 1-6)

18.00

+ Adam KARWALA (od brata Stanisława z żoną)

7.30

+ Anna, Piotr i Stanisław JAGUSIŃSCY

9.00

+ Tomasz HABAS w 42 r. ś. i żona Apolonia

10.30

+ Tadeusz SZEWCZYK (urodzinowa)

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Adam KARWALA (od działkowiczów z ROD „Dolina Słońca”
w Krakowie)

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem
Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, 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 na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów
proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki
dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi
kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą
zbawienie Boże”.

Komentarz do Ewangelii
Człowiekiem Bożych pragnień – by tak rzec: pragnień „wstawienniczych” – jest Jan
Chrzciciel. Częstokroć przedstawia się go jako surowego nauczyciela Izraela,
rygorystycznego egzekutora Prawa i bezwzględnego stróża moralności publicznej. To
wszystko, oczywiście, prawda! Niemniej, bezkompromisowość kuzyna Jezusa Chrystusa
zasilana jest sercem o gorejącym pragnieniu: gdy już ścieżki zostaną wyprostowane,
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boga! Tam więc, gdzie postronni widzą u Jana cel –
„prostowanie” życia w duchu praworządności – sam Jan widzi aż i tylko środek do celu,
czyli „torowanie” drogi zbawieniu. A ten cel jest wart „hardości” środków! Pomyśl nad
tym… (Mateusz.pl)

ADWENT I JEGO SYMBOLE
Adwent to pierwszy okres każdego nowego roku kościelnego. Chociaż kolor szat
liturgicznych jest fioletowy, Adwent ma charakter bardziej refleksyjny niż pokutny. Przez
większą jego część, aż do 16 grudnia włącznie, liturgia kieruje nas ku oczekiwaniu na
powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasu. Ostatni tydzień z kolei (od 17 grudnia) to
bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia. W okresie Adwentu
w kościołach pojawiają się Wieńce Adwentowe, Świece Adwentowe czyli tzw. Roratki,
oraz lampiony.
Wieniec Adwentowy robiony jest zazwyczaj z gałązek świerku lub sosny i ma
przebogatą symbolikę. Umieszczone są na nim cztery świece oznaczają cztery niedziele
Adwentu. Każda z nich przypomina co innego. Pierwsza świeca to przebaczenie
nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Boga. Druga to symbol wiary narodu izraelskiego
jako wdzięczność za dar Ziemi Obiecanej. Trzecia świeca odnosi się do radości króla
Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem. Czwarta symbolizuje nauczanie proroków,
głoszących przyjście Mesjasza. Cały wieniec wyobraża jedność – rodziny lub ludu Bożego,
który przygotowuje się do przyjścia Jezusa.
Świeca Adwentowa, czyli tzw. Roratka w czasie Mszy roratnich uosabia Maryję,
która zwiastuje nam nadchodzącą Światłość Świata – Jezusa. Jest to zazwyczaj długa
biała świeca, przewiązana wstążką i udekorowana. Stawia się ją przy ołtarzu, a zapalana
jest w czasie rorat.
Lampiony miały niegdyś funkcję czysto użytkową – dzieci oświetlały sobie drogę na
Mszę roratnią. Obecnie spełniają raczej funkcję symboliczną – przypominają dzieciom
przypowieść o roztropnych Pannach oczekujących z płonącymi lampami na przyjście
Oblubieńca. (misyjne.pl)
W NASZYM KOŚCIELE
MSZA RORATNIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU GODZ. 18.00 W SOBOTĘ GODZ. 8.00
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
- Z racji I niedzieli miesiąca adoracja Najśw. Sakramentu. Dzisiaj 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, a o godz.
18.00 Mszą świętą rozpoczniemy szczególne Uwielbienie Jezusa.

- Zapraszamy na roraty, od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00.
(nie ma Mszy św. o 7.00). Rodziców prosimy w miarę możliwości o wspieranie swoich
dzieci, by tak jak w pierwszym tygodniu Adwentu mogły licznie przybywać do naszego
kościoła i uczestniczyć w tej pięknej modlitwie. W sobotę po roratach na dzieci będzie
czekać słodka niespodzianka.
- 6 grudnia w liturgii przypada wspomnienie Św. Mikołaja, biskupa. Niech nie zabraknie
życzliwości i dobroci wobec wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących. Do
parafii dotarł telegram od św. Mikołaja, że przybędzie do nas jutro (poniedziałek) na roraty
o godz. 18.00. Szczególnie prosił przekazać, że po roratach chciałby się spotkać
z kandydatami na ministranta, ministrantami, lektorami oraz młodzieżą oazową naszej
parafii, dlatego prosimy, by osoby należące do wymienionych grup nie zapomniały przybyć
na to spotkanie ze Świętym.
- We wtorek wspomnienie Św. Ambrożego (ok. 339-397), biskupa Mediolanu, wybitnego
teologa, obrońcy Bożej nauki i doktora Kościoła, po roratach wspólny różaniec.
- 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu
Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako jedyna z ludzi została poczęta bez zmazy
grzechu pierworodnego. Msze św. tego dnia o godz. 7.00, 9.00 i o godz. 18.00, na której
odbędzie się poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej
w naszej parafii. W tym dniu zachęcamy do odprawienia w kościele lub w domu „Godziny
Łaski” od 12.00 do 13.00. Tego dnia odmówimy Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła
w Polsce św. Józefowi na zakończenie Roku Świętego Józefa. W środę również przypada
piąta rocznica mianowania abpa Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim.
- Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi świętej. Codziennie kapłan posługuje
w konfesjonale przed Mszą św. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni Adwentu.
W czwartek o 19.00 Krąg Biblijny.
- Po Mszach św. można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Pod chórem
możemy również nabyć pobłogosławione opłatki na stół wigilijny. Bóg zapłać za ofiary.
- Przypominamy o trwającym VII Dzielnicowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.
Prace dostarczamy do przyszłej niedzieli do kościoła.
- Bóg zapłać za złożoną ofiarę na choinki, dekorację świąteczną oraz sprzątanie kościoła
mieszkańcom ul. Dolińskiego.
- Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Proszę uwzględnić zmianę ceny
„Niedzieli”
- Wszystkich życzymy wzrastania w miłości ku Bogu oraz opieki Niepokalanej.
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