INTENCJE MSZALNE 19.12 – 26.12.2021r.

IV Niedziela
Adwentu
19.12.

Poniedziałek –
20.12.
Wtorek –
21.12.
Środa – 22.12.
Czwartek –
23.12.

Piątek – 24.12.

PASTERKA

Sobota
Boże
Narodzenie
25.12.

Niedziela
Świętej
Rodziny
26.12.

7.30

+ Adam KARWALA (od bratanicy Anny z rodziną)

9.00

+ Rozalia i Józef RAŹNY

10.30

+ Bronisław BLAŃDA w rocznice śmierci

12.00

Za Parafian. Dobroczyńców. Bł. małżeństw.

18.00

+ Józef i żona Bronisława

7.00

+ Anna MOTA (od syna Jana)

18.00

+ Adam KARWALA (od chrześniaka Łukasza z rodz)

7.00

+ Adam KARWALA (od Joanny i Mirosława Pasek z dziećmi)

18.00

+ Janina i Eugeniusz KOŁTON

7.00

+ Adam KARWALA (od Justyny i Maksymiliana Popikov)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Adam KARWALA (od kuzyna Grześka z rodziną z Jurkowa)

18.00

+ Andrzej KRUCZKOWSKI

7.00

+ Ryszard MAZUR

7.00

24.00

+ Jan KSIĄŻEK
+ Helena i Władysław POMSTA, Stanisława i Jan
MOROŃ
+ Helena ZATORSKA i zmarli z rodziny

7.30

+ Adam KARWALA (od kolegów z Jurkowa)

9.00

+ Krzysztof SĘK

10.30

+ Józefa PASZYŃSKA w 3 r. ś. i zmarli z rodz.
PASZYŃSKICH i LASEK

12.00

Za Parafian

24.00

18.00

+ Anna MOTA (od wnuczki Bożeny z rodziną)

7.30

+ Stanisława i Juliusz ZABŁOCCY

9.00

+ Eugeniusz DYKIEL w 20 r. śmierci

10.30

Rez.

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże
i opiekę MBNP dla rodziny w nadchodzącym Nowym Roku
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Słowo Boże
1 czytanie (Mi 5, 1-4a)

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie
wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni
wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta
braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez
majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż
do krańców ziemi. A On będzie pokojem.
2 czytanie (Hbr 10, 5-10)

Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył
ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę.
W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”. Wyżej powiedział:
„Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, choć
składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę
Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy
przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Ewangelia (Łk 1, 39-45)

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi
do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się
z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się
słowa powiedziane Ci od Pana”.

Komentarz do Ewangelii
Zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela dokonuje się w niezwykłej scenerii. Jest to świątynia
Pańska, gdzie lud składa codzienne ofiary, z wiarą odczytuje Boże obietnice i oczekuje ich
wypełnienia. Wszystko dopełnia się w określonym czasie, jest zapowiedziane i starannie
przygotowane przez samego Boga. Wypełnienie następuje po czasie próby wiary. Realizuje
się, kiedy wiara w pełni dojrzeje i jest gotowa wydać owoce zbawienia. Niewiara
i nieufność muszą zostać oczyszczone przez doświadczenia.
Misja świętego Jana zostaje zapowiedziana jeszcze przed jego poczęciem. Największą
przeszkodą wydaje się być niewiara Zachariasza. Dlatego Bóg dokonuje szeregu znaków,
by przekonać o Jego interwencji i konieczności przewidzianej misji świętego Jana.

W perspektywie dzisiejszego Słowa Ewangelii możemy zrozumieć, że każdy z nas jest
przewidziany w Bożych planach. Bóg powierza misję do wypełnienia. Jest to misja całego
naszego życia. Pierwszym jej etapem jest przygotowanie drogi naszego myślenia
i postępowania na przyjęcie przychodzącego Chrystusa, a następnie pomoc innym
w przygotowaniu ich osobistej drogi na przyjęcie Zbawiciela. Bóg pragnie posyłać nas
wszystkich do dawania świadectwa o Jego miłości, a szczególnie do tych, którzy najbardziej
potrzebują Jego miłosierdzia. (Mateusz.pl)

WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO W KATOLICKIEJ RODZINIE
Mądrość chrześcijańska charakteryzuje się tym, że zawsze stara się przygotować
swoich wiernych do najważniejszych wydarzeń życia religijnego. Takim wydarzeniem bez
wątpienia jest uroczystość Bożego Narodzenia. Dlatego też poprzedza ją czuwanie będące
przygotowaniem do świętowania narodzin Mesjasza. To nocne czuwanie przed jakąś
uroczystością kościelną bądź też dzień poprzedzający ją nazywa się wigilią. Jak wiele
określeń w Kościele, tak i to wywodzi się z języka łacińskiego, pochodzi bowiem od słowa
vigilare - czuwać, nie spać.
Wigilia Bożego Narodzenia korzeniami sięga tradycji starotestamentalnej, gdzie
poprzedzała uroczystości szabatu. W Nowym Testamencie wigilie poprzedzały obchód
świąt. W Polsce Wigilia Bożego Narodzenia zachowała taki charakter do dziś.
Bożonarodzeniowa Wigilia stanowi kulminacyjny punkt przeżyć adwentowych
w rodzinach chrześcijańskich. Wieczerza wigilijna jest uwieńczeniem oczekiwania
i początkiem przeżywania tajemnicy Wcielenia. Ma ona w sobie coś z charakteru
sakramentalnego, przyczyniającego się do głębokiego przeżywania radości Betlejemskiej
Nocy. Nie zawsze jednak we wszystkich chrześcijańskich rodzinach przeżywa się tę
wieczerzę w sposób w pełni religijny. Jak ją właściwie przeżyć, w duchu głębokiej
wspólnoty z całym Kościołem?
Otóż Wieczerzę Wigilijną rozpoczynamy od zapalenia świecy ( Caritas) znajdującej
się na stole. Powinien to uczynić ojciec mówiąc: "Światło Chrystusa". Wszyscy
zgromadzeni odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki". Następnie odczytuje się słowa
Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 1-8).
Po odczytaniu perykopy ewangelicznej ojciec rodziny może przypomnieć tajemnicę,
która nas wszystkich gromadzi. Zanim weźmiemy w ręce opłatek i połamiemy się z bliskimi
i z tymi, którzy nam opłatek przysłali, wypada, abyśmy objęli modlitwą wszystkich, których
chcemy w ten wieczór wspominać i być z nimi w jedności. Możemy się więc pomodlić za
całą rodzinę zgromadzoną przy stole wigilijnym, ale również za tych z rodziny, którzy są
daleko lub już zmarli. Dopiero po wspólnej modlitwie ojciec rodziny bierze talerz
z opłatkiem i rozdaje go wszystkim uczestnikom wieczerzy, po czym następuje łamanie się
tym liściem chleba i składanie życzeń.
Kiedy wieczerza dobiega końca, śpiewajmy kolędy. Nie słuchajmy ich w radiu, czy
telewizji, ale sami śpiewajmy, dając tym samym wyraz naszej radości z tej Świętej Nocy.
(niedziela.pl)

MSZA RORATNIA OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU GODZ. 18.00 W PIĄTEK GODZ. 7.00
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Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni
adwentowego oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości
Narodzenia Pańskiego. Modlimy się, aby nasza gorliwość wzrastała w miarę
zbliżania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzin Syna
Bożego.
Dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.30 nastąpi poświęcenie figurek Dzieciątka Jezus
oraz wręczenie nagród w Konkursie Szopek, a na Mszy św. o godz. 12.00 będzie
udzielone błogosławieństwo lourdzkie rodzinom.
Bóg zapłać za dzisiejszą składkę inwestycyjną na ogrzewanie kościoła.
Spotkanie wspólnoty „Bliżej Boga” o godz. 19.00
Możemy jeszcze skorzystać z sakramentu pokuty od poniedziałku do środy pół
godziny przed Mszą św. poranną oraz od 17.00 do 18.00. W czwartek od 6.30 do
8.00 i od 17.00 do 20.00 z przerwą na Mszę św. o godz. 18.00.
Przypominamy, że do czwartku roraty o godz. 18.00 a w piątek o godz. 7.00
Świętowanie tajemnicy narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą o północy,
zwaną Pasterką. Pozostałe Msze św. w dzień Narodzenia Pańskiego o godz. 7.30,
9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Składka z Pasterki na Fundusz Obrony Życia SOS.
W najbliższą niedzielę, 26 grudnia, przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa. Na Mszach św. nastąpi odnowienie sakramentu małżeństwa.
Zachęcamy do nabycia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz
pobłogosławione opłatki na stół wigilijny.
Młodzież oazowa przygotowała sianko na stół wigilijny, do zabrania przy wyjściu
z kościoła.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na choinki, dekorację świąteczną oraz sprzątanie
kościoła mieszkańcom rej. ul. Zakliki, Balickiej i Godlewskiego, II rej. ul.
Balickiej, Brzezińskiego, Dolińskiego, oraz z rejonu cmentarza.
Przypominamy, że w tym roku w związku z trwającą pandemią nie odbędzie się
tradycyjna kolęda. Tylko na wyraźne zaproszenie rodziny, zachowując przepisy
sanitarne kapłan odwiedzi daną rodzinę. W styczniu będziemy się modlić
z mieszkańcami poszczególnych ulic naszej parafii.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na
przychodzącego Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego
wypełniania codziennych obowiązków.
W środę o godz. 12.00, poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia o 11.45.
Msza św. pogrzebowa za śp. Jadwigę Nowak z domu Orzechwska l. 82. Wieczny
odpoczynek …
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