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III NIEDZIELA ADWENTU
Iz 61, 1-2a. 10-11; 1 Tes 5, 16-24; J 1, 6-8. 19-28

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – miał na imię Jan.
Przybył on, aby dać świadectwo: miał świadczyć o światłości,
aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. On sam nie był światłością, lecz miał świadczyć o światłości. Takie jest świadectwo
Jana, gdy z Jerozolimy wysłano do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali: Kim jesteś? Wyznał wówczas, niczego
nie ukrywając: „Nie jestem Chrystusem”. Wtedy go zapytali:
„Cóż więc? Jesteś Eliaszem?”. Odparł im: „Nie jestem”. „Jesteś
prorokiem?”. Odpowiedział: „Nie”. Zapytali go więc: „Kim jesteś? Chcemy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali.
Za kogo się uważasz?”. Jan rzekł: „Jestem głosem, który woła
na pustyni: Wyrównajcie drogę Pana, zgodnie z tym, co powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli faryzeuszami. I zapytali go: „Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im odpowiedział:
„Ja chrzczę wodą, wśród was jednak pojawił się Ten, którego
wy nie znacie. Wprawdzie przychodzi On po mnie, lecz ja
nie jestem godny rozwiązać Mu rzemyka u sandałów”. Miało
to miejsce w Betanii, na drugim brzegu Jordanu, gdzie Jan
udzielał chrztu.
Znać prawdę o sobie
Przykład Jana Chrzciciela uczy nas, jak ważne jest to, aby znać
prawdę o sobie samym. Często chcemy uchodzić za kogoś, kim

nie jesteśmy. Wydaje nam się, że możemy w ten sposób coś zyskać lub najzwyczajniej poczuć się lepiej, jak ktoś ważniejszy
czy piękniejszy. Nie jest to jednak droga, która może wnieść
dobro w nasze życie. Nikt nie każe nam obnosić się z własnymi
słabościami czy ograniczeniami. Mamy prawo do tego, aby zostały uszanowane. Jednakże przed Bogiem i sobą musimy znać
prawdę o sobie samych, o tym, kim jesteśmy i w jakim miejscu
naszego życia się znajdujemy. Święty Benedykt poucza mnichów
w swojej Regule: Nie pragnąć, by nas nazywano świętymi, zanim
nimi zostaniemy (Reguła Benedykta 4, 62). To bardzo mądra
rada. Ile razy dajemy komuś wskazówki dotyczące jego problemów lub życia duchowego, kompletnie nie mając pojęcia o tym,
co mówimy?! To takie bardzo ludzkie, że chcemy być docenieni,
dostrzeżeni, podziwiani. Jeśli jednak zaczynamy na tym budować swój obraz siebie, to wcześniej czy później czeka nas katastrofa. Uznanie prawdy o sobie nie będzie zapewne proste, ale
zaowocuje tym, że budować będziemy na stabilnym fundamencie, którego gwarantem jest Ten, który sam jest Prawdą.
Jezu, ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Obdarz nas łaską
stanięcia w prawdzie przed Tobą i nami samymi, aby mogła ona przemieniać i kształtować nas od wewnątrz.

IV NIEDZIELA ADWENTU
2 Sm 7, 1-5. 8 b-12. 14a. 16; Rz 16, 25-27; Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego
Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef,
z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł
do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona
zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo
Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz
Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie

królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie
będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to
stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane
Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości
poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się
ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pana; niech

mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej
anioł.
Radujmy się!
Słowa powitania skierowane do Maryi przez anioła powinny się
stać i naszym udziałem. Jej „tak” jest bowiem początkiem zbawienia nas samych. To dzięki niemu odwieczny, nieskończony
Bóg wkracza w historię. To już dzisiejszej nocy zaśpiewamy staropolską kolędę „Bóg się rodzi”. Kończy się czas adwentu, czas
oczekiwania, i nastaje wypełnienie wszystkich obietnic zbawie-

nia skierowanych nie tylko do Izraela, ale jak już wiemy, do całego świata, do każdego człowieka. Radość Maryi może się stać
naszą radością: Zbawiciel jest już blisko, stoi u naszych drzwi
(por. Ap 3, 20). Otwórzmy Mu nasze serca.
Panie, Ty jesteś naszą radością. Przyjdź, prosimy, i zamieszkaj w nas tak, jak zamieszkałeś w Twojej Matce.
Niech zbawienie, którym jesteś Ty sam, stanie się w pełni
naszym udziałem.

ŻYCZENIA

„Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły…”. Chrystus przyszedł na świat, aby nas zbawić. To wydarzenie miało miejsce w historii,
a jego przeżywanie jest wciąż odkrywaniem prawdy o wielkiej miłości Boga do każdego z nas. Co roku na nowo budzi się w naszych
sercach prawdziwa radość: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł zbliżyć się do Boga.
Niech i dzisiaj prawdziwa Boża radość przepełni nasze serca. Niech rozlewa się na innych:
w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, parafii, w naszej Ojczyźnie. Z całego serca życzymy
wszystkim bożonarodzeniowej radości wraz z błogosławieństwem Dzieciątka Jezus.
W świątecznej atmosferze chcemy podziękować wszystkim, którzy współpracując
przy różnych dziełach, pomagają naszej wspólnocie w przeżywaniu
prawdy o Narodzeniu Syna Bożego.
Duszpasterze

Wizyta Duszpasterska 2017
na utrzymanie kościoła, na remonty. Część zebranych pieniędzy jest przeznaczona dla księdza. Potrzeb jest wiele i wielu
ludzi to rozumie, okazując wielką hojność. Przy tej okazji rada:
jeżeli dajesz ofiarę, to nie komentuj tego potem – albo nie dawaj wcale. Każdy kto zrozumie istotę wizyty duszpasterskiej
w swoim domu, będzie jej oczekiwał z radością i wykorzysta
ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny.

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się wizyta duszpasterska
w naszych domach, czyli tak zwana kolęda. Wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana
z parafianami. Jeżeli jest to możliwe, niech w czasie kolędy
wszyscy domownicy będą obecni. Przygotowanie do kolędy
ma podwójny charakter. Duchowy – przez udział w modlitwie.
I zewnętrzny – stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo Święte, przygotowana woda święcona. Ofiara pieniężna
nie jest warunkiem wizyty duszpasterskiej! Jeżeli kogoś stać
na to, może złożyć ofiarę. Przeznaczana jest ona na: utrzymanie seminarium duchownego, na działalność charytatywną,

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017
28.12. Czwartek: ul. Poniatowskiego, Żytnia, Prosta, Graniczna domy prywatne, Graniczna 34, Al. Piłsudskiego, ul. Twarda,
Zawidzkiej (dawna Łańcuckiego), ul. Srokowskiego (dawna
Kruczkowskiego), Morcinka 29
29.12. Piątek: ul. Morcinka 16, klatka I, II, III
30.12. Sobota: Al. Zagłębia Dąbrowskiego 4, 6
02.01. Wtorek: ul. Morcinka 16, klatka IV; ul. Morcinka 8, klatka I
03.01.Środa: ul. Morcinka 10
04.01.Czwartek: ul. Morcinka 8, klatka II, III, IV
05.01. Piątek: ul. Morcinka 8, klatka V, VI; al. Zagłębia Dąbrowskiego 7, 9a, Folwarczna, Komuny Paryskiej, od godz. 11.00
08.01. Poniedziałek: ul. Morcinka 8, klatka VII, VIII
09.01. Wtorek: ul. Morcinka 8, klatka IX; ul. Morcinka 1, 3, 31
10.01. Środa: ul. Morcinka 5, 9
11.01. Czwartek: ul. Morcinka 7, 3a, 3b; ul. Tysiąclecia 4 klatka I, II,
12.01. Piątek: ul. Tysiąclecia 4 klatka III, IV, V, Wodna

13.01. Sobota: ul. Tysiąclecia 4 klatka VI, VII; ul. Tysiąclecia 6,
klatka I
15.01. Poniedziałek: ul. Tysiąclecia 6, klatka II, III
16.01. Wtorek: ul. Tysiąclecia 6, klatka IV, V

17.01. Środa: ul. Tysiąclecia 8
18.01. Czwartek: ul. Tysiąclecia 6, klatka VI; ul. Tysiąclecia 10
19.01. Piątek: ul. Tysiąclecia 6, klatka VII; ul. Tysiąclecia 12

Wszystkich Parafian zachęcamy do udziału w Adwentowym Dniu
Skupienia 23 grudnia.
Program Adwentowego Dnia Skupienia:
8.30 – Spowiedź
9.00 – Msza św. z kazaniem
17.00 – Spowiedź
18.00 – Msza św. z kazaniem
Prosimy też zgłaszać chorych, których kapłan odwiedzi w domu
z Najświętszym Sakramentem w sobotę, 23 grudnia, od godz. 9.00

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trzecia niedziela Adwentu, przypomina nam o radości.
Oczekujemy razem z Niepokalaną Maryją i ze św. Janem
Chrzcicielem na spełnienie się wielkich obietnic. Trzeci tydzień Adwentu to czas szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin. Wszystkich parafian zachęcamy do licznego
udziału w roratach, odprawianych codziennie o godz. 18.00.
2. Adwent to czas kiedy przygotowujemy się na przyjście
Pana Jezusa – i nie chodzi tu wcale o wielkie sprzątanie czy
gotowanie. Najważniejsze co można zrobić to dobrze przygotować swoje serce – bo to będzie najlepszym darem dla
Dzieciątka, a ciepło naszych serc będzie mogło rozgrzać chłód
Betlejemskiej stajenki. Dlatego zachęcamy wszystkie dzieci
a także dorosłych, którzy troszczą się o właściwe przeżycie Adwentu, aby przygotowali symboliczne papierowe serca wpisując na nich swoje imię i przynieśli je do Kościoła najpóźniej
do wtorku.
3. W niedzielę, 17 grudnia, o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego – serdecznie zapraszamy.
4. W niedzielę, 17 grudnia – III miesiąca – ofiary składane na
tacę przeznaczone są na prace przy kościele.
5. Opłatki oraz świece na stół wigilijny, możemy nabyć w kancelarii i zakrystii.
6. W piątek, 22 grudnia, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.
7. W intencji rodzin, które przyjęły figurę, Matki Bożej Fatimskiej, z ul. Tysiąclecia 4. kl. II, będzie odprawiona Msza św.
w niedzielę, 14 stycznia o godz. 9.00. W intencji rodzin, ul. Tysiąclecia 4. kl. III, które przyjęły figurę, Matki Bożej Fatimskiej,
będzie odprawiona Msza św. w niedzielę, 11 lutego o godz.
9.00.
8. Wszystkich Parafian zachęcamy do udziału w Adwentowym Dniu Skupienia 23, 24 grudnia. poprowadzi go ks. Jan
Koclęga.
9. W czwartą niedzielę Adwentu, 24 grudnia, przypada
Wigilia Bożego Narodzenia. Msze Święte będą odprawiane o godz.: 9.00, 10.30, 12.00 i Pasterka o 24.00. Nie będzie
Mszy Świętej o godz. 18.00. Wieczerzę wigilijną postarajmy
się przygotować wcześniej, ale do stołu zasiądźmy tradycyj-

nie 24 grudnia wieczorem. W Wigilię, zwłaszcza, gdy przypada w niedzielę, nie obowiązuje post. Warto jednak zachować
tradycję i ograniczyć ilość i jakość spożywanych w tym dniu
pokarmów, nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu. Niech
to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody,
wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych,
w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna
modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o Narodzeniu
Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się
opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek.
10. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa
rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej
o północy z niedzieli, 24 grudnia, na poniedziałek, 25 grudnia w intencji całej wspólnoty parafialnej – ofiary składane na
tacę przeznaczone są na Fundusz Życia. W uroczystość Bożego Narodzenia Msze Święte o godz.: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.
11. We wtorek, 26 grudnia, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana – był on jednym z siedmiu diakonów ustanowionych przez Apostołów, który „pełen łaski
i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” i który za swoją
miłość i wierność Chrystusowi jako pierwszy oddał życie. Msze
Święte o godz.: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. Tego dnia składamy
ofiary na uczelnie katolickie i pomoc studiującym w nich.
12. W niedzielę, 31 grudnia, święto Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa. Święto to skłania nas do głębokiej refleksji nad
rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną
życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. Zapraszamy małżonków, aby odnowili
przyrzeczenia małżeńskie i wraz z dziećmi przyjęli błogosławieństwo na każdej Mszy Świętej.
13. W niedzielę, 31 grudnia – zakończymy rok kalendarzowy
2017. Mamy za co dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą niepewną
przyszłość. Niech będzie to okazja nie tylko do zabawy, ale i do
przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej świątyni. W ostatni dzień roku podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski
i dary podczas Mszy Świętej i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz. 18.00. Będziemy się także modlić za parafian, którzy zmarli w minionym roku. Odśpiewamy uroczyste

Te Deum, za którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
14. W czwartek – 28 grudnia – rozpoczynamy odwiedziny
duszpasterskie, zwane „kolędą”. Pragniemy odwiedzić naszych
Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Dom nasz niech będzie przygotowany: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, woda święcona, kropidło,
Pismo Święte, dzieci i młodzież ucząca się, zeszyt do religii.
Starajmy się być obecni całą rodziną podczas kolędy. Dzień
wcześniej przed wyznaczonym terminem kolędy do drzwi
Waszych domów zapukają ministranci, aby ustalić, kiedy rodzina życzy sobie przyjąć księdza po kolędzie. Początek kolędy do południa od godz. 9.00 i po południu od godz. 15.30

– prosimy o wyrozumiałość w oczekiwaniu na wizytę księdza.
W okresie kolędowym Msze Święte będą odprawiane o godz.:
7.00 i 18.00. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać po Mszy
Świętej. Wodę święconą można zabrać z kościoła lub poprosić
o poświęcenie w domu. Jeżeli ze względu na czas pracy lub
inne przeciwności ktoś nie może przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie, to prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii lub
w kancelarii, tak, byśmy wspólnie mogli ustalić dogodny czas.
15. Jest do nabycia płyta CD z kolędami, nagrana 20 lat temu
z udziałem śp. p. Stanisława organisty i ówczesnej scholi parafialnej. Płyta, której cena jest 15 zł, stanowi cegiełkę, z której
dochód jest przeznaczony na wsparcie finansowe naszego
kościoła.

5 INTENCJE MSZALNE

III Niedziela Adwentu 17.12.
9.00. 1) † Genowefę, Bożenę, Romana Baryła
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 6. kl. VI,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30.		 O szczęśliwy przebieg operacji, opiekę Matki
			 Najświętszej i dary Ducha Świętego dla Barbary
12.00. † Władysława Dyrcz w 4 r. śmierci
18.00. † Urszulę Kiciak, od męża i dzieci
Poniedziałek 18.12.
17.00. † Tadeusza Szymkowskiego w 22 r. śmierci, od żony
			 i dzieci
18.00. † Józefa Pietrzak, od rodziny Zbień
Wtorek 19.12.
7.00.		 O uwolnienie od złego dla Aleksandra, Barbary
			 i całej rodziny
18.00. † Pelagię Zybura, od Beaty Bałdys
Środa 20.12.
17.00. † Tadeusza Bijaka, od sąsiadów z bloku
18.00. † Janinę Kozioł, od rodzin Trzcionka i Tokarz
Czwartek 21.12.
17.00. † Stanisławę, Józefa Olborskich
18.00. † Franciszka Durzyńskiego w 2 r. śmierci
Piątek 22.12.
17.00. † Józefa Pietrzak, od koleżanek
18:00 † Helenę Olbińską w 15 r. śmierci oraz za zmarłych
			 z rodzin: Olbińskich, Fijałkowskich i Sosinów
Sobota 23.12.
9.00. † Zygmunta Hruby, od córki Marty z rodziną
18.00. 1) O nawrócenie i utrzymanie się w trzeźwości dla
			 syna Ireneusza, od mamy
		 2) † Mirosława Zientarę, od żony i syna z rodziną

!

IV Niedziela Adwentu 24.12.
9.00. 1) † Anielę, Józefa Śmigielskich; Mariannę, Leona
			 Biskup
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 4. kl. I, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. † Henrykę Janusz w rocznicę śmierci

12.00. † Henryka Makles
24.00.		 Pasterka: Za parafian
Poniedziałek 25.12. Uroczystość Narodzenia Pańskiego
9.00. † Genowefę Łapaj, od chrześnicy Ewy z rodziną
10.30.		 Chrzty: Lena Zasucha, Zuzanna Piłat, Lena Głowacka,
			 Dominik Bewicz
12.00. † Zofię w 1. r. śmierci, Wojciecha, Mariana Gębara
18.00. † Jana Olechowskiego, od wnuczki z mężem
Wtorek 26.12. Święto św. Szczepana
9.00. † Marię Leszczyńską, od Zbyszka Chodorowskiego
			 z rodziną
10.30.		 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
			 w 9. r. urodzin dla Małgosi
12.00.		 Roczki: Oliwier Krzemiński
18.00.
Środa 27.12. Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
7.00.		 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00. † Józefa Pietrzak, od rodziny z Dobczyc
Czwartek 28.12. Święto Świętych Młodzianków
7.00.		 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00. † Jana Olechowskiego, od siostry Stasi z rodziną
Piątek 29.12.
7.00.		 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 † Kazimierza Gorzelańczyka w rocznicę śmierci
Sobota 30.12.
7.00. † Annę Słodyczka
18.00. † Kazimierę, Leona Bienias; Janinę, Zdzisława,
			 Andrzeja Kisielewskich; Kamila Kołodziejczyka;
			 Józefa, Stanisławę Urantówków

!

Niedziela 31.12. Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa
9.00. † Marię Leszczyńską, od koleżanek z pracy córki
10.30.		 Msza Święta dziękczynna w 35. r. ślubu z prośbą
			 o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
			 dla Bożeny i Adama
12.00. † Jadwigę Ćwienkowską w 5. r. śmierci, od synów
18.00.		 Zakończenie Roku: Za parafian
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