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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga ogarnie narody
bezradne wobec szumu wzburzonego morza. Ludzie mdleć
będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na ziemię,
gdyż moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. Wtedy zobaczą
Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą
i chwałą. A gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie, więc na
siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień nagle
was nie zaskoczył. Przyjdzie on, bowiem nieoczekiwanie na
mieszkańców całej ziemi. Czuwajcie więc módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma
się zdarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.
Potrójne oczekiwanie
Na co i na kogo czekamy podczas Adwentu? Po pierwsze, wsłuchujemy się w tęsknotę proroków Starego Testamentu, którzy zapowiadają przyjście Zbawiciela, Mesjasza przynoszącego długo
oczekiwane wyzwolenie. Po drugie, oczekujemy Tego, który już
przyszedł, ale powróci w chwale na końcu czasów, aby ostatecznie pokonać śmierć i zapanować nad całym stworzeniem. Po
trzecie, adwentowe oczekiwanie ożywia w nas pragnienie zjednoczenia z Chrystusem, który narodził się z Maryi Dziewicy i pragnie przez wiarę zamieszkać w naszych sercach.
Przyjdź, Panie Jezu, czekam z nadzieją na Ciebie. Przyjdź,
Panie Jezu, i zamieszkaj we mnie. Przyjdź, Panie Jezu,
z mocą i chwałą.

II NIEDZIELA ADWENTU
Ba 5, 1-9; Flp 1, 4-6. 8-11; Łk 3, 1-6

W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy
Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Lizaniasz
tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza.
Przeszedł on wszystkie krainy nad Jordanem i głosił chrzest
nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak bowiem jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos, który woła na
pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!
Każda dolina niech będzie wypełniona, a wszystkie góry i pagórki niech zostaną zrównane! Drogi kręte niech będą wyprostowane, a wyboiste niech staną się gładkimi! Wtedy każde
stworzenie ujrzy zbawienie Boga”.
Przygotowanie
Boże Narodzenie jest czasem radości przeżywanym zwykle
wśród najbliższych, ale przede wszystkim to ważne wydarzenie
religijne, które wymaga od nas duchowego przygotowania. Jeśli
go zabraknie, może się zdarzyć, że rozminiemy się z przychodzącym Panem. Dlatego w czasie Adwentu słyszymy wołanie Jana
Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!” (Łk 3,4). Papież Franciszek przypomina, że odpowiadamy na
te słowa, „kiedy dokonujemy rachunku sumienia, gdy badamy
nasze postępowanie, by usunąć grzeszne postawy, które nie pochodzą od Boga: sukces za wszelką cenę, władza kosztem najsłabszych, pragnienie bogactwa, przyjemności za wszelką cenę”.
Maryjo Panno, pomóż mi przygotować się do spotkania
z miłością, którą przynosi mi Jezus Chrystus.

W mocy Bożego Ducha
Programowi duszpasterskiemu Kościoła w Polsce na lata 2017-19 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok miał hasło:
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Najbliższy zatytułowany jest:
„W mocy Bożego Ducha”.
Misja ochrzczonych i bierzmowanych – to główne założenia
kolejnego roku duszpasterskiego,
który rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu, 2 grudnia, pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Kiedy apostołowie
wyszli z wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego to poszli
pełnić misję i każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma również
misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym.
W mocy Ducha chcemy działać i każdy chrześcijanin ma mieć
świadomość misji Kościoła, jaką Kościół ma w świecie, ale także własnej indywidualnej misji, jako chrześcijanin we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, także we wspólnocie całego
społeczeństwa. W mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin
ma wychodzić i siebie ofiarować drugim, dlatego do realizacji
tego programu zapraszamy wszystkich: wspólnoty kościelne,
ruchy, stowarzyszenia, parafie.
Otrzymane duchowe dary umożliwiają rozpoznanie zadań oraz obszarów zaangażowania, wśród których na pierwsze miejsce wybija się Kościół, jako wspólnota „napełniona

Duchem Świętym” (por. Dz 2, 1-4). Konstytucja dogmatyczna
o Kościele zachęca nas do podjęcia tematu uczestnictwa
bierzmowanych w życiu Trójcy Świętej, do głębszej refleksji
nad wspólnotowym wymiarem ludzkiego życia, jak również
do wypracowania duszpasterskich pomocy koniecznych
w procesie odnajdywania własnego miejsca w Kościele.
Czymś bardzo zasadniczym staje się również realizacja powołania „ucznia-misjonarza”, czyli przyjęcie Chrystusowego
wezwania do chrześcijańskiego świadectwa. Treści drugiego
roku realizacji Programu Duszpasterskiego mając, więc doprowadzić wiernych do poznania Kościoła w zupełnie nowym
– być może nieznanym jeszcze – świetle.
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Święto Niepodległości
11 listopada 1918 spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po 123 latach niewoli
Polska odzyskała niepodległość. To ważne wydarzenie sprzed
100 lat świętował cały nasz kraj w przeróżny sposób. Również
i nasza wspólnota parafialna uczciła ten piękny jubileusz patriotycznym występem uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 29.
Uczniowie przybliżyli parafianom trudną drogę Polaków
do zwycięstwa. Przypomnieli daty rozbiorów, historię germanizowania i prób rusyfikacji. Wspominali jak nasi rodacy
przeciwstawiali się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi
używania języka polskiego, rugowaniu narodowego języka
z kościołów. Zaznaczyli, że szczególnymi stróżami polskości
były domy i rodziny. Dbano by dzieci mówiły po polsku, by
znały i przestrzegały polskich obyczajów i obrzędów. Marzenie o wolnej Ojczyźnie wciąż żyło w sercach Polaków. Przypominając kolejne fakty z życia zniewolonej Polski, dotarliśmy
do roku 1914 – kiedy to wybuchła I wojna światowa, od dawna oczekiwana przez Polaków. Pięć wielkich mocarstw europejskich gotowało się do walki, wśród nich zaborcy naszego
kraju. Ci, którzy wspólnie pilnowali głazu nad grobem Polski,
stanęli naprzeciw siebie. 6 sierpnia ruszyły do walki także Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego. Rozpoczął się ostatni etap
walki o wolność. I w końcu nadszedł upragniony 1918r. Wielka
radość. Koniec wojny. 11 listopada Polska odzyskała niepodległość.

Uczniowie swój występ zakończyli słowami wdzięczności
i szacunku dla tych, którzy za niepodległość Ojczyzny oddali
swoje życie.
Pięknym zakończeniem tej wieczornicy, było wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych przez wszystkich obecnych.
W wielkim skupieniu, ale równocześnie z radością i dumą
w sercu, w postawie stojącej odśpiewano, m.in: Rotę oraz
„Boże coś Polskę”.
Nie zginęła! Zmartwychwstała!
Mimo wrogich burz
Wstała wielka i wspaniała
w blasku jasnych zórz.
Spadły pęta i kajdany.
Pierzchnął zdrady wróg.
Czas wolności znów nam dany
Wrócił nam ją Bóg.
Beata Baniak

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Pierwsza Niedziela Adwentu, 2 grudnia, rozpoczyna nowy
rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo
historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie
w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina
nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia,
ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.
2. Na naszej Adwentowej drodze szczególną patronką będzie
Maryja, jest Ona dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcamy do licznego udziału w roratach,
adwentowych Mszach św., które w naszym kościele będą codziennie o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie
dzieci (z lampionami i karteczkami, na których będą wypisywać swoje adwentowe dobre uczynki!), które będą otrzymywać każdego dnia specjalne obrazki.
3. Po raz XXV pod hasłem „ŚWIECA, KTÓRA TOWRZY POLSKĄ
WIGILIĘ” zapłonie świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Stanie się ona w naszych rodzinach symbolem solidarności z najbardziej bezbronnymi ofiarami ubóstwa. Wolne
miejsce przy wigilijnym stole nie jest tylko pustym gestem ale
w tym symbolu zapalonej świecy jest mały człowiek – dziecko, któremu przyszliśmy z pomocą. Każdy, kto nabywa świecę,
ma świadomość, że czyni coś dobrego. Płomień tej świecy,
jest czytelnym znakiem realizacji miłości miłosiernej. Miłości,
której potrzebują rodziny a w szczególności dzieci. Świece
duże 15 zł. małe 6 zł.
4. W okresie Adwentu będziemy mogli wesprzeć potrzebujących z naszej parafii, składając do kosza wystawionego w kościele dary żywnościowe.
5. W niedzielę, 2 grudnia, gościmy w naszej parafii diakona
z seminarium duchownego, który pomaga w przeprowadzeniu „Niedzieli Powołaniowej”. Niedziela Powołaniowa jest
okazją do wspólnej modlitwy o nowe powołania do życia kapłańskiego. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na Seminarium. Po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie dla młodzieży.
6. W niedzielę, 2 grudnia, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie
Żywego Różańca, a po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego – serdecznie zapraszamy.
7. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w poniedziałek, 3 grudnia, na Mszy św. o godz. 18.00.
8. Pierwszy czwartek miesiąca, 6 grudnia, po Mszy św. o godz.
18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za
kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie adoracji
Apelem Jasnogórskim.
9. W pierwszy piątek miesiąca, 7 grudnia, spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.45. Prosimy też zgłaszać chorych,
których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem w pierwszy piątek miesiąca.
10. W sobotę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość
przypomina nam o szczególnym przywileju świętości,
którym Stwórca obdarował Matkę Chrystusa. W tym dniu
w naszym kościele Msze św. o godz. 9.00 i 18.00. Na Mszy
św. o godz. 18.00 zostaną poświęcone i rozdane łańcuszki

z medalikami dla dzieci kl. III. Zapraszamy dzieci z kl. III z rodzicami.
11. Drugą niedzielę Adwentu, 9 grudnia, przeżywamy w duchu szczególnej łączności z Kościołem na Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego. Udział w Eucharystii będzie okazją do modlitwy w tej intencji. Zachęcamy także do
wsparcia dzieła pomocy naszym braciom na Wschodzie poprzez złożone ofiary. Po każdej Mszy św. można ich wesprzeć
materialnie, wrzucając ofiary do puszek.
12. W czwartek, 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, będziemy modlić się o pokój
i pomyślność naszej Ojczyzny.
13. W niedzielę, 16 grudnia, zapraszamy na Mszę św. o godz.
9.00, będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki z intencjami i ofiarami.
14. W niedzielę, 16 grudnia – III miesiąca – ofiary składane na
tacę przeznaczone są na prace przy kościele.
15. Opłatki są do nabycia w kościele, w tym roku nikt nie będzie roznosił opłatków do domów. Ofiary składane przy tej
okazji zostaną przeznaczone na zapłacenie za aktywny zestaw nagłośnienia do organ, Bóg zapłać.
16. Sakrament chrztu będzie udzielany w pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia na Mszy św. o godz. 10.30. Błogosławieństwo dzieci na roczek w drugi dzień świąt na Mszy św.
o godz. 12.00. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej. W piątek,
14 grudnia, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce odbędzie się
katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy będą pełnili tę
zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają
zaświadczenie potwierdzające udział.
17. W poniedziałek, 3 grudnia rozpocznie się nawiedzenie
figury Matki Bożej Fatimskiej na ul. Granicznej prosimy mieszkańców o przyjęcie figury.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 3 grudnia, św. Franciszek Ksawery (15061552), prezbiter;
• We wtorek, 4 grudnia, św. Barbara, dziewica i męczennica
z przełomy III i IV w., patronka górników. Z inicjatywy Episkopatu Polski dzień 4. grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji
Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej
Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami
w znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego
powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej;
• W czwartek, 6 grudnia, św. Mikołaj. Pamiętamy o tych, którzy obdarują nas upominkami. Dzieci niech szczególnie pamiętają o Roratach w tym dniu;
• W piątek, 7 grudnia, św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu i jeden z czterech wielkich doktorów Kościoła zachodniego, patron pszczelarzy;
• W czwartek, 13 grudnia, św. Łucja (283-304), dziewica i męczennica z Syrakuz na Sycylii, patronka ociemniałych;
• W piątek, 14 grudnia, św. Jan od Krzyża (1542-1591), prezbiter, karmelita, hiszpański poeta, jeden z największych mistyków Kościoła.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: listopad 2018
1. Malwina Karolina Młyńczak
2. Kacper Rafał Krakowiak

ZMARLI: listopad 2018
1. Alicja Biernacka
2. Mirosław Matuszczyk

5 INTENCJE MSZALNE

I Niedziela Adwentu 02.12.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 7, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. 1) † Stefana Kożuszka w 20. r. śmierci
		 2) † Stanisławę Snopek, gregorianka 2
12.00. † Marię, Stanisława, Aleksandra Szymskich
18.00. W intencji Ojczyzny
Poniedziałek 03.12. Św. Franciszka Ksawerego
17.00. † Stanisławę Snopek, gregorianka 3
18.00. 1) † Agnieszkę Guśtak z okazji urodzin
		 2) † Alicję Biernacką, od uczestników pogrzebu
Wtorek 04.12. Św. Barbary
7.00. † Stanisławę Snopek, gregorianka 4
18.00. 1) † Isławę Konieczną, od Joli i Edyty z rodzinami
			 z Częstochowy
		 2) † Janinę Kubicką, od znajomych z ul. Tysiąclecia 6.
			 kl. II
Środa 05.12.
17.00. † Stanisławę Snopek, gregorianka 5
18.00. 1) † Marcina Wyłupek w 25. r. śmierci; Ludwikę
			 Wcisło w 24. r. śmierci, zmarłych z rodzin:
			 Paluchiewiczów, Gabrysiów i Wyłupków
		 2) † Zenona Knop, od brata Stanisława z żoną
Czwartek 06.12. Św. Mikołaja
17.00. † Stanisławę Snopek, gregorianka 6
18.00. † Janinę Czubala w 19. r. śmierci; Zofię Ściańską z racji
			 urodzin
Piątek 07.12. Św. Ambrożego
17.00. † Waldemara Szymskiego, od Marii i Jana Skrabów
18.00 1) † Stanisławę Snopek, gregorianka 7
		 2) † Stefana Kwiecień, od synów, synowej i wnuczek
Sobota 08.12. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
9.00. † Stanisławę Snopek, gregorianka 8
18.00. † Mariannę, Stanisława Stachurków
!
II Niedziela Adwentu 09.12.
9.00. 1) † Józefa, Józefę Podstawa
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 5, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
		 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
		 Bożej dla Dariusza z racji 50. urodzin
12.00. † Stanisławę Snopek, gregorianka 9
18.00. † Stanisława Jakubas w 7. r. śmierci

Poniedziałek 10.12.
17.00. † Ewę Turek
18.00. 1)† Natalię w 21. r. śmierci, Władysława Jańczyk;
			 Helenę, Stanisława Snopek
		 2) + Stanisławę Snopek, gregorianka 10
Wtorek 11.12.
7.00. † Stanisławę Snopek, gregorianka 11
18.00. 1) † Wincentego Różyckiego w rocznicę śmierci,
			 od córki z rodziną
		 2) † Waldemara Szymskiego, od Doroty i Arkadiusza
Środa 12.12.
17.00. † Stanisławę Snopek, gregorianka 12
18.00. 1) † Anielę, Józefa Śmigielskich; Mariannę, Leona
			 Biskupów
		 2) † Zenona Knop, od Tomka, Kamili i Ani z rodziną
Czwartek 13.12. Św. Łucji
17.00. † Aleksandra Grudzień w 10. r. śmierci i z racji imienin,
			 od żony Alicji i córki Małgorzaty z rodziną
18.00. † Stanisławę Snopek, gregorianka 13
Piątek 14.12. Św. Jana od Krzyża
17.00. † Natalię w 1. r. śmierci, Stefana Mazur
18.00 1) † Stanisławę Snopek, gregorianka 14
		 2) † Waldemara Szymskiego, od Maklesów z Łaz
Sobota 15.12.
7.00. † Stanisławę Snopek, gregorianka 15
18.00. 1) W podziękowaniu za wstrzemięźliwość od alkoholu
			 syna Ireneusza oraz o dalszą opiekę nad nim wraz
			 z prośbą o nawrócenie do wiary, od mamy
		 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie
			 potrzebne łaski i szczęśliwe rozwiązanie dla córki
			 Katarzyny
!
III Niedziela Adwentu 16.12.
9.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 1 i 3, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. 1) Chrzty: Konrad Zając, Nikodem Celka
		 2) † Stanisławę Snopek, gregorianka 16
12.00. † Władysława Dyrcz w 5. r. śmierci
18.00. 1) † Justyna Jacoszek w 1. r. śmierci
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów
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