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Niepowtarzalny adwentowy klimat tworzą między innymi Roraty. Msza Roratnia jest
Mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta Msza jest jednym
ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała
Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka
Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. Nasze uczestniczenie w
Roratach jest piękną postawą czuwania razem z Maryją na nadejście Zbawiciela
w pamiątce Bożego Narodzenia.
W naszej parafii dzieci przychodzą na Msze Roratnie z zaświeconymi lampionami.
Przypomnę, że Ks. Proboszcz ogłosił konkurs na najpiękniejszy, samodzielnie
wykonany lampion.
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Maryja pocznie i porodzi Syna
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy
poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie
panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta,
która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego
słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

●●●
Niekiedy bywa tak, że stosunkowo łatwo przychodzi nam wyjąć kilka złotych z portfela czy
włożyć do przygotowanych koszy określone produkty - zwłaszcza, gdy zbiórka odbywa się
w supermarkecie - z trudem jednak podjęlibyśmy się konkretnej pracy na rzecz drugiego
człowieka.
Jesteśmy akurat w takim czasie, kiedy przed kościołami i na ulicach naszych miast
trwają najrozmaitsze świąteczne zbiórki produktów i pieniędzy dla najbardziej
potrzebujących. Jakkolwiek są one ważne i potrzebne, trzeba dostrzec także pewien
element bierności, który się z nimi łączy. W wielu krajach Europy Zachodniej, także w
parafiach, można zauważyć, że w akcje charytatywne bezpośrednio angażuje się
zazwyczaj tylko kilka dorosłych osób oraz grupa dzieci i młodzieży, która pomaga w
pakowaniu i roznoszeniu paczek. Większość żyje własnymi przygotowaniami do świąt,
a we wszelkich akcjach uczestniczy poprzez datki finansowe lub wcześniej zakupione
produkty. Tak jest prosto i wygodnie. Święty Łukasz pokazuje nam dziś Maryję,
która "poszła z pośpiechem w góry", aby służyć pomocą swej krewnej Elżbiecie. Ten
zwykły, ludzki gest jest jakimś wezwaniem w obliczu nadchodzących świąt. Pokazuje,
że pomaganie nie jest przywilejem ludzi bogatych, ale tych, którzy mają szeroko
otwarte oczy i serca. Polska Caritas i inne organizacje charytatywne "przerabiają"
każdego roku grube miliony złotych, aby przyjść z pomocą potrzebującym. Trzeba
sobie jednak zdawać sprawę, że oprócz pieniędzy potrzebny jest także człowiek. I pod
tym względem jesteśmy wciąż ubodzy... Brakuje tych, którzy - jak Maryja - "poszliby
z pośpiechem" służyć innym. Niech zbliżające się święta zachęcą nas do zadania sobie
pytania, czy i my nie moglibyśmy wyruszyć na spotkanie człowieka w potrzebie.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy wszystkich wiernych na ostatnie Roraty w środę na godz. 16.00.
2. W sobotę będziemy przeżywać Wigilię Bożego Narodzenia. Zachęcam do
zachowania tradycyjnego postu. Rozpocznijmy tę uroczystość od odczytania
Ew. wg św. Łukasza 1,67-79 i odmówienia „Ojcze nasz”. Byłoby również
b. dobrze gdybyśmy wspólnie pośpiewali kolędy.
3. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych na Pasterkę. Proponuję przyjść na
godz. 23.30, gdyż o tej godzinie rozpoczniemy wspólny śpiew kolęd
z towarzyszeniem zespołu „Ichtis”. Eucharystia rozpocznie się o godz. 24.00
wniesieniem dzieciątka Jezus do żłóbka. Na jej zakończenie chciałbym, abyśmy
podzielili się wspólnie opłatkiem.
4. W I i II Dzień Świąt Msze św. o godz. 9.00, 12.00 i 16.00.
5. Bal Sylwestrowy.
6. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez
Parafialny Zespół „Caritas”, które odbędzie się 15 stycznia 2012 roku /niedziela/
od godz. 16.00. Zapisy u Pań:
Barbary Skonecznej – tel. 44 710 46 64
Wiesławy Sygitowicz – tel. 663 319 627
oraz w zakrystii po Mszach św. Osobom z dalszych miejscowości zapewniamy
dowóz. Ofiary zebrane dziś z sianka i stroików na stół wigilijny przeznaczone są
na w/w Spotkanie.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁY:

Śp. Natalia Goleń i śp. Zofia Mierzejewska – pokój ich duszom.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych świąt!
Miejsce pielgrzymkowe. Mężczyzna po wyjściu z kościoła woła:
- Teraz to ja mogę chodzić!
Wśród pątników poruszenie: Czyżby cud?
- Nie, tylko widzę, że ukradli mi rower!

Do końca grudnia czytamy Ewangelię Św. Jana

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 19. 12. 2011

9.00 ……
WTOREK 20. 12. 2011

9.00 ……
ŚRODA 21. 12. 2011

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Roraty
O Boże błogosławieństwo dla Janiny Pałągiewicz w 80 rocz. urodzin.
Za +Zofię Mierzejewską /int. od córki Janiny z mężem/.
+Czesława Boneckiego /int. od córki Jadwigi z rodziną/;
+Józefa Kielana /int. od teściowej Marii z rodziną/;
+Jana Żelazka /int. od wnuczka Krystiana z żoną/;
+Zofię i Tadeusza Fijałkowskich;
+Helenę w 2 rocz. śmierci i Piotra Gilów.
CZWARTEK 22. 12. 2011

9.00 ……
PIĄTEK 23. 12. 2011

9.00 ……
SOBOTA 24. 12. 2011

24.00 Za Parafian.
NIEDZIELA 25. 12. 2011
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

9.00 Za +Józefa Bisa w 17 rocz. śmierci, cr. Bisów, dziadków Idzikowskich
oraz Janinę i Władysława Skonecznych.
12.00 Za Parafian.
16.00 Za +Leona i Mariannę Skonecznych oraz Wacława Bedyniaka.
17.00 Ślub – Anna Skoneczna i Przemysław Kacprzak.

Inne Symbole Adwentu
Wieniec adwentowy
Po I wojnie pojawił się także zwyczaj umieszczania w kościołach wieńca adwentowego
wykonanego z jedliny z czterema świecami. Jest to symbol nadziei. Również świece
mają określone znaczenie. Pierwsza z nich, zapalana w I Niedzielę Adwentu,
symbolizuje przebaczenie grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie przez Boga.
Kolejna, zapalana w II Niedzielę Adwentu, symbolizuje wiarę patriarchów narodu
wybranego w obietnicę daru Ziemi Obiecanej. Trzecia, zapalana w III Niedzielę
Adwentu, symbolizuje radość króla Dawida świętującego Przymierze z Bogiem.
Ostatnia, zapalana w IV Niedzielę Adwentu, symbolizuje nauczanie proroków, którzy
zapowiadają przyjście Mesjasza i Jego Królestwa pokoju. Całość wieńca adwentowego
(światło, zieleń i forma - krąg ) symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości
na przyjście Pana.

