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I NIEDZIELA ADWENTU
Mk 13, 33-37
Iz 63, 16b-17

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów:

Ps 80 (79)
1 Kor 1, 3-9

Wezwanie do czujności skierowane jest do wszystkich, a
więc do każdego. Przeciwieństwo czujności stanowi obraz
snu, kiedy nie jesteśmy podatni na to, co do nas
przychodzi. Czujność to cnota, która otwierając nas na
bezmiar Bożego Miłosierdzia, sprzyja odrzuceniu
grzechów, które nas gnębią i upokarzają. Podczas
Adwentu szczególnie doniośle brzmi wołanie Jezusa:
„Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!”.

30. 11. PONIEDZIAŁEK—ŚWIĘTO
Świętego Andrzeja, Apostoła
3. 12. CZWARTEK—I czwartek miesiąca,
WSPOMNIENIE Świętego Franciszka Ksawerego
4. 12.—I piątek miesiąca
5. 12.—I sobota miesiąca

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z
człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił
swój dom, powierzył swym sługom staranie
o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie,
a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o
pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie
przyszedłszy, nie zastał was śpiących.
Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię:
Czuwajcie!»

LISTOPAD
Intencja powszechna:
Sztuczna inteligencja. Módlmy się, aby postęp w
zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył
istocie ludzkiej.

30.11. – 6.12. 2020,
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PONIEDZIAŁEK 30. 11, ŚWIĘTO Świętego Andrzeja, Apostoła
1. O zdrowie dla ROMUALDA, GRAŻYNY, PIOTRA i WALDEMARA oraz o potrzebne łaski
2. O Boże błogosławieństwo w posłudze kapłańskiej, opiekę Maryi dla ks. Andrzeja opiekuna Wspólnoty Krwi
Chrystusa
1. +Gertruda LIEDKIE, 2. +Mirosław PRZYKŁOTA w 1. rocznicę śmierci
1. +Henryk BIAŁCZAK (XXX), 2. +Leszek ADAMCZYK (XXX), 3. +Andrzej BIELONKO i +Andrzej PIENIĘŻNY
O łaskę zdrowia, ulgę w cierpieniu i potrzebne łaski dla MARCINA.
WTOREK 1. 12
W intencji Dawida z okazji 19. rocznicy urodzin – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Maryi
1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. +EUGENIA w 5 rocznicę śmierci.
1. +Edward WOJCIECHOWICZ (I), 2. +Krystyna (I), 3. +Stefan LIS
+Eugeniusz MICHALSKI w 15. rocznicę śmierci
ŚRODA 2. 12
1. +Krystyna (II), 2. O Boże błogosławieństwo w posłudze dla ks. Andrzeja - Misjonarza Wspólnoty Krwi Chrystusa
1. +Edward WOJCIECHOWICZ (II), 2. O potrzebne laski w życiu dla RAFAŁA MAKSYMILIANA oraz o opiekę Maryi
1. +FELIKS w 22. r. śmierci, 2. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 3. +Wiesław MURAWSKI w 1. miesiąc po śmierci
O Boże łaski, zdrowie, opiekę Maryi i św. Józefa dla Renaty i Stanisława KAIM
CZWARTEK 3. 12, I czwartek miesiąca
+Krystyna (III)
1. +Edward WOJCIECHOWICZ (III), 2. O mądrość, świętość i odwagę dla kapłanów
1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław, 2. Dziękczynna za uzdrowienie wzroku dla Dariusza oraz w intencji Michaliny
3. ++RODZICE, TEŚCIOWIE oraz KREWNI
PIĄTEK 4. 12, I piątek miesiąca
+Krystyna (IV)
1. ++RODZICE: Helena i Piotr KREFT, ++BRACIA: Wacław, Wojciech, Albin i Józef, 2. +Edward WOJCIECHOWICZ (IV)
3. +ŻONA Barbara w 8. rocznicę śmierci z okazji imienin, 4. +RODZICE: Henryka (k) i Leon GRÓCZA
1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław
2. W intencji Karoliny, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz łaskę zdrowia z okazji 20. rocznicy
urodzin., 3. Wynagradzająca Jezusowi i Maryi za obelgi i zniewagi naszej Ojczyzny
SOBOTA 5. 12, I sobota miesiąca
1. +Krystyna (V), 2. Wynagradzająca Jezusowi i Maryi za obelgi i zniewagi naszej Ojczyzny
1. ++RODZICE: Małgorzata i Mieczysław
2. W intencji wnuka DAWIDA w 6. rocznicę urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Maryi
1. Aby Odkupiciel świata dał pokój i nadzieję ludziom dobrej woli – intencja od Wspólnoty Żywego Różańca,
2. +Leon STUBIŃSKI, 3. Edward WOJCIECHOWICZ, 4. Michał OŁTUSZEWSKI w 1. rocznicę śmierci
II NIEDZIELA ADWENTU, 6. 12
+ks. Jan PODGÓRNY, +MĄŻ Wincenty PODGÓRNY, +SYN Jan PODGÓRNY oraz +BRAT Władysław NIEZABITOWSKI
1. W intencji CÓREK Moniki i Sylwii w dniu urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Maryi
2. O ochronę przez Krew Jezusa Chrystusa życia dzieci zagrożonych aborcją i o dary Ducha Świętego dla ich rodziców
1. W intencji Parafii, 2. +SYN Dariusz
+Stanisław GRYCZKA w 19. rocznicę śmierci – intencja od żony Teresy, córki Justyny i syna Piotra
+Krystyna (VI)
1. ++RODZICE: Mieczysław i Małgorzata, 2. ++Barbara i Stanisław MYSZA oraz +Jerzy KRAMP
1. +Edward WOJCIECHOWICZ, 2. +Anna MILCZAREK w 3. rocznicę śmierci

„Wybierać życie to walczyć z mentalnością «użyj i wyrzuć»
oraz «wszystko i natychmiast», by ukierunkować życie
ku celowi nieba, ku Bożym marzeniom”

I NIEDZIELA ADWENTU
29 LISTOPADA 2020
1. Rozpoczęliśmy adwent, czas przygotowania na spotkanie z
Panem. Rozpoczęliśmy także w dniu dzisiejszym nasze
parafialne rekolekcje adwentowe. Witamy serdecznie w naszej
wspólnocie
Ks.
Krzysztofa
Łytkowskiego
(CM)
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
Prośmy o dary Ducha Świętego dla ojca rekolekcjonisty .

opłatków po domach. Pobłogosławione opłatki na stół
wigilijny można nabyć przez wszystkie niedziele adwentu oraz
w tygodniu przy wyjściu z kościoła, przy bocznych ołtarzach, w
zakrystii i biurze parafialnym. Prosimy o pomoc
w dostarczeniu opłatków tym parafianom, którzy ze względu
na chorobę oraz inne okoliczności nie mogą sami przyjść
do kościoła. Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji, które
Program rekolekcji:
zostaną przeznaczone na inwestycje w naszym kościele.
nauki rekolekcyjne dzisiaj podczas każdej Mszy Świętej; od W zakrystii można również nabyć świece na stół wigilijny
poniedziałku do środy podczas Mszy Świętych o godz. 8:00, w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Świece
18:00 i 19:30; spowiedź pół godziny przed Mszą Świętą
w cenie 6 złotych mała i 16 zł.
2. W okresie adwentu wszystkich parafian, a szczególnie dzieci
zapraszamy na roraty codziennie od poniedziałku do soboty na
godz. 6:30 do górnego kościoła. Dzieci w wieku przedszkolnym
razem
z
rodzicami
zapraszamy
na
roraty
w poniedziałki i piątki adwentu na godz. 17:00 do dolnego
kościoła.

7. Za tydzień, 6 grudnia po każdej Eucharystii, harcerze
będą tradycyjnie rozprowadzać własnoręcznie wykonane
kartki świąteczne. Dochód ze sprzedaży kartek będzie
przeznaczony w całości na wsparcie ubogich z naszej parafii.
Ze względów bezpieczeństwa, kartki będą sprzedawane przed
kościołem oraz dostępne będą przez cały dzień w harcówce.
W III niedzielę adwentu ministranci będą tradycyjnie
3. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy:
rozprowadzać poświęcone i pobłogosławione sianko
w poniedziałek (30.11) wspomnienie św. Andrzeja, apostoła, wigilijne.
Tego dnia swoje imieniny obchodzi ks. Andrzej. Pamiętajmy o
8. Za tydzień również (6.12) zapraszamy na wieczór
ks. Andrzeju w swoich modlitwach wypraszając opiekę Matki
uwielbienia. Po wieczornej Mszy Świętej o godz. 18:00
Bożej i św. Józefa oraz potrzebne łaski do pracy duszpasterskiej
adoracja Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem.
w naszej parafii, w czwartek (3.12) wspomnienie św. Franciszka
Wieczór poprowadzi Wspólnota Szkoła Maryi.
Ksawerego, kapłana, w piątek (4.12) wspomnienie św.
Barbary, dziewicy i męczennicy
9. Zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie małżonków
w różnym wieku do wzięcia udziału w całonocnej adoracji
4. W piątek (4.12) gościć będziemy w naszej parafii
Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele, która odbędzie
O. Teodora Knapczyka OFM, charyzmatyka posługującego
się w noc z 11 na 12 grudnia (z piątku na sobotę) Adoracja
modlitwą o uzdrowienie na duszy i na ciele. Serdecznie
będzie prowadzona przez kręgi małżeństw Domowego
zapraszamy na Mszę św. na godz. 18:00. W programie Msza św.
Kościoła naszej parafii.
z homilią, adoracja Najświętszego Sakramentu połączona
z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie na duszy i na ciele. 10. Zachęcamy rodziców, do włączenia się w dzieło modlitwy
Na zakończenie spotkania poświęcenie sakramentaliów: świec, różańcowej za swoje dzieci. Do utworzenia trzeciej róży
wody, oleju i soli przyniesionych przez wiernych. Po brakuje kilku osób, zapraszamy także małżonków do włączenia
zakończonej modlitwie będzie również możliwość nabycia się w tworzenie kręgów Domowego Kościoła! Więcej informacji
literatury religijnej.
u ks. Tomasz i ks. Andrzeja.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek,
I piątek i I sobota miesiąca. Z okazji I czwartku miesiąca
zapraszamy na wystawienie Najświętszego Sakramentu
i modlitwę o powołania kapłańskie na godz. 17.00, w I piątek
miesiąca spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.00 w
górnym kościele. W I sobotę miesiąca Wspólnota Żywego
Różańca zaprasza na wspólną modlitwę różańcową na godz.
17.15 w górnym kościele. W grudniu dyżur modlitewny
przejmuje róża pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski.
W tych dniach kapłani odwiedzą swoich chorych z posługą
sakramentalną.

11. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane
na funkcjonowanie naszej parafii, zarówno te na tacę, do
skarbon jak i na konto parafialne. Dziękujemy wszystkim
za dar serca w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

12. Do nabycia jest prasa katolicka: Niedziela, Gość niedzielny,
Mały Gość Niedzielny oraz nasz parafialny biuletyn.
Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich
zmarłych: zmarłych proboszczów naszej parafii, budowniczych
i dobrodziejów naszego kościoła, zmarłych z naszych rodzin,
śp. Elżbietę Rybant, Ewę Marczyńską, Klarę Jędrzejewską,
których pożegnaliśmy w minionym tygodniu: wieczny
6. Przypominamy, że w tym roku ze względu na trwającą odpoczynek racz im dać Panie.
pandemię w tym roku zrezygnowaliśmy z roznoszenia
Ks. Proboszcz

