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Wraz z pierwszą niedzielą adwentu / 1 XII /rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny pod
hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. Jest to pierwsza część programu duszpasterskiego
w Polsce przewidzianego na lata: 2013-2017. Będzie on przebiegać pod hasłem: „Przez
Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.
Czteroletni program nawiązuje do 1050 rocznicy Chrztu Polski.
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Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
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Łk 1,26-38

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
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,
błogosławiona jesteś między niewiastami». 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 praojca, 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.

Niepokalana Matka Jezusa, Matka Boga Człowieka, Pani Adwentu. Dziś Matka Boża
pragnie abyśmy zapatrzyli się troszkę na Nią. Chce żebyśmy odeszli od marazmu
oczekiwania na narodziny Syna Bożego i przypatrzyli się Jej jako tej, w której doszło
do Niepokalanego Poczęcia. A może Łaski Pełna jest po prostu zazdrosna, że w
adwencie oczekujemy tylko Chrystusa zapominając o jej osobie? To niemożliwe, to nie
jest godne Matki Boga. Maryja chce nam ukazać, że jej łono, które stało się
pierwszym sanktuarium zostało nienaruszone. Chce nam ukazać, że to właśnie pod
swym matczynym sercem nosiła prawdziwego Boga, który sprawił w niej wielkie
dzieła. Najświętsza Dziewico, proszę Cię daj mi siłę do odważnego głoszenia w świecie
Twego Syna.
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział drugi
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA,
SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO

109. Jaką władzę w Królestwie przekaże Jezus swoim Apostołom?
Jezus wybiera Dwunastu, przyszłych świadków swego zmartwychwstania, aby byli razem z
Nim i uczestniczyli w Jego posłaniu. Dał im udział w swojej władzy, aby nauczali,
odpuszczali grzechy, budowali Kościół i rządzili nim. W tym kolegium Piotr otrzymuje
"klucze Królestwa" (Mt 16,19) i zajmuje pierwsze miejsce, z misją strzeżenia wiary i
utwierdzania w niej braci. 551-553; 567

OGŁOSZENIA
1. Ofiary, które składamy dziś do puszek przeznaczone są na pomoc Kościołowi na
Wschodzie, a za tydzień taca inwestycyjna.
2. Przypominam, że w każdą środę o godz. 16.00 i sobotę o godz. 9.00 odprawiane są
Roraty. Zapraszam na nie wszystkich wiernych, a szczególnie dzieci i młodzież.
3. Proszę zapisywać w zakrystii, kancelarii czy też telefonicznie chorych, których
odwiedzilibyśmy z Sakramentami dn. 18 XII /środa/ od godz. 10.00.
4. Zachęcam do nabywania świec, sianka i stroików na stół wigilijny.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Marię Lis, Maję Kaliszewską, Patrycję Rybak i Nikolę Szymańską - niech Bóg
prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.
UŚMIECHNIJ SIĘ

W kościele mama po raz pierwszy zachęca małego Mateuszka do modlitwy.
Przyzwyczajony dotąd do pacierza wieczornego i porannego, oponuje:
- Ale ja przecież nie jestem w piżamce!
110. Jakie znaczenie ma Przemienienie Jezusa?
W Przemienieniu ukazała się przede wszystkim Trójca Święta: "Ojciec w głosie, Syn jako
człowiek, Duch w świetlistym obłoku" (św. Tomasz z Akwinu). Rozprawiając z
Mojżeszem i Eliaszem o swoim "odejściu" (Łk 9,31), Jezus wskazuje, że aby "wejść do
swej chwały" (Łk 24,26), musi przejść przez krzyż w Jerozolimie, zapowiada swoje
zmartwychwstanie i daje nam przedsmak Jego chwalebnego przyjścia, kiedy to
"przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała" (Flp 3,21).
554-556; 568
111. Jak odbył się mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy?
W oznaczonym czasie Jezus postanowił udać się do Jerozolimy, aby tam cierpieć, umrzeć i
zmartwychwstać. Jako Król-Mesjasz, zwiastujący nadejście Królestwa, wjeżdża do miasta
na osiołku. Witają go dzieci, których wołanie podejmuje Kościół w Eucharystii na Sanctus:
"Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie" (Mt 21,9). Uroczystą celebracją
tego wydarzenia w Niedzielę Palmową liturgia Kościoła rozpoczyna Wielki Tydzień. 557560; 569-570
"JEZUS CHRYSTUS UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM, UKRZYŻOWAN, UMARŁ
I POGRZEBION"

112. Jakie znaczenie ma Misterium Paschalne Jezusa?
Misterium Paschalne Jezusa, które obejmuje Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie i
uwielbienie, znajduje się w centrum wiary chrześcijańskiej, ponieważ zbawczy zamysł
Boga wypełnił się raz na zawsze przez odkupieńczą śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa.
571-573
113. Za jakie oskarżenia Jezus został skazany?
Niektórzy przywódcy Izraela oskarżyli Jezusa o działanie przeciw Prawu, przeciw Świątyni
Jerozolimskiej, w sposób szczególny o występowanie przeciw wierze w jedynego Boga,
ponieważ sam siebie nazywał Synem Bożym. Dlatego przekazali Go Piłatowi, aby Go
skazał na śmierć. 574-576

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 09. 12. 2013

16.00 ………
WTOREK 10. 12. 2013

16.00 ………
ŚRODA 11. 12. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny z racji 25 rocz. urodzin.
Za +Józefę i Piotra Kowalskich, Mariusza i Tadeusza Michalaków oraz Helenę
Banasiak;
+Józefa Gieracha /int. od wnuczki Bożeny z rodziną/;
+Andrzeja Sobiesiaka /int. od braci: Józefa, Stanisława i Sylwestra/;
+Jana Skonecznego i Zofię oraz cr. Skonecznych;
+Tomasza Walasa /int. od brata Piotra z rodziną/.
CZWARTEK 12. 12. 2013

16.00 ………
PIĄTEK 13. 12. 2013

16.00 Za +Tadeusza w 1 rocz. śmierci i Mariannę Kaczmarczyków.
SOBOTA 14. 12. 2013

9.00 Roraty.
NIEDZIELA 15. 12. 2013
III NIEDZIELA ADWENTU

9.00 Za +Józefa, Grzegorza, dziadków Bisów i Idzikowskich oraz cr. Skonecznych;
+Władysława w 10 rocz. śmierci i Stanisławę Pasików oraz Zofię Rzepecką;
+Stanisławę w 20 rocz. śmierci i Tadeusza w 1 rocz. śmierci Kaczmarczyków;
+Michała w 21 rocz. śmierci i Stanisławę Bogusławskich, Janinę Duczek,
cr. Duczków oraz Jana Więckowskiego;
+Józefa Gieracha /int. od wnuczki Agnieszki z rodziną/;
+Bogdana Żyłkę /int. od kolegi Czesława/;
+Genowefę i Edwarda Majerowiczów;
+Tomasza Walasa /int. od rodzeństwa z rodzinami/;
+Annę Kowalczyk /int. od córki Elżbiety z rodziną/;
+Stefana Marcjanika w 17 rocz. śmierci oraz cr. Marcjaników i Rybaków;
+Mariannę, Jana i Stanisława Wieczorków, Stanisława Wasilewskiego oraz
Tadeusza Nadolnego;
+Halinę w 4 rocz. śmierci i Piotra Gilów;
+Bogusławę Mariańską, cr. Mariańskich i Koprowskich.
12.00 Za Parafian;
O łaskę nawrócenia dla pewnej rodziny.
16.00 Za +Jana Rogulskiego.
114. Jak Jezus zachowywał się wobec Prawa Izraela?
Jezus nie zniósł Prawa danego Mojżeszowi przez Boga na Synaju, ale je wypełnił,
objawiając jego ostateczny sens. Jest Boskim Prawodawcą, który wypełnia to Prawo w
sposób doskonały. Ponadto On, wierny Sługa, swoją ofiarą na krzyżu wynagrodził
popełnione przeciw niemu wykroczenia, ponieważ poniósł śmierć "dla odkupienia
przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza" (Hbr 9,15). 577-582; 592 /cdn./

