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W naszej Parafii rekolekcje. Nauki wygłasza o. Łukasz, przeor klasztoru Pasjonistów
w Rawie Mazowieckiej. Do dzieci i młodzieży z naszej szkoły powiedział m. in. „Taki
mały, taki duży może świętym być”. A jak? Czytając Pismo święte, uczestnicząc w
eucharystii, rekolekcjach, oczyszczając serce w konfesjonale, walcząc ze swoimi
słabościami i pokusami…
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EWANGELIA NA XXXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mk 13,33-37

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie
Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Uważajcie i 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 swoim 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, mówię wszystkim: «Czuwajcie!»".

W słowach Ewangelii przypadającej na I niedzielę adwentu Bożej ciszy zupełnie brak.
Każde zdanie Jezusa wypełniają naglące słowa: „Bądźcie czujni, bo oto przyjdę”; „Nie
przegapcie, bo nie wiecie, kiedy nadejdzie ten dzień”; „Uważajcie, bym nie zastał was
śpiących, kiedy do was powrócę”! Nieustający alert ponagleń. To jakiś koszmar.
Stanowczo mówię „nie!”.
Boże, do czego nas znowu przymuszasz? Jak długo jeszcze? Czy chcesz nas trzymać
w niepewności? Przywiązać do siebie grubym sznurem niepokoju, wyrzutów sumienia,
wiary walczącej z brutalną codziennością, warunkiem nawrócenia? Przyjdziesz czy to tylko
obietnica bez pokrycia? Który to już adwent? Boże, dodaj sił!
Jezus przyjdzie. Nie rzucił słów na wiatr! Najpierw „jak ciche dziecko na łonie swej
Matki”. W ciemną noc Bożego Narodzenia rozgrzeje nasze serca, napełni nadzieją
i wzmocni wiarę. I w każdej komunii. Bo – jak zapewnił św. Paweł – „On nas będzie
umacniał do końca, aby nie można było nas o nic oskarżyć” w owym dniu. Dlaczego? Bo
wierny jest Bóg... Bo obiecał. A potem na końcu czasów, kiedy ziemski adwent się dopełni.
Wtedy będzie już z nami stale. Przyjdzie, by obdarować nas samym sobą do końca.
Tylko jeszcze raz Mu uwierzmy; zrzućmy z siebie stary grzech, „by już nie błądzić z dala
od Jego dróg”.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Ksiądz jedzie do chorego. Zatrzymuje go policjant:
- Bez świateł? Mandat 50 złotych!
- Synu, jadę do chorego z Panem Bogiem...
- Co?! We dwóch na rowerze?! 100 złotych!
Ksiądz płaci, odjeżdża i myśli:
- Jakie to szczęście, że nie wiedział, że Bóg jest w trzech osobach.

OGŁOSZENIA
1. W piątek, 5 grudnia br., z racji pierwszego piątku miesiąca po Mszy św. o godz. 16-stej
odbędzie się spotkanie modlitewne KŻR dzieci i młodzieży.
2. Zapraszamy dzieci, młodzież i wszystkich wiernych na msze roratnie we wszystkie dni
tygodnia, oprócz niedziel, na godz. 7:30. Prosimy o przynoszenie ze sobą lampionów
lub korzystanie z tych, które będą do dyspozycji w kruchcie kościoła. Uczestnictwo
w roratach jest wyrazem oczekiwania i podjętego trudu przygotowania na przyjście
Zbawiciela w liturgicznym obchodzie pamiątki Bożego Narodzenia, ale także na końcu
czasów. Dodatkowym wyrazem przygotowań do tego wydarzenia jakie przeżywamy
w naszych domach, niech będzie przygotowanie w okresie Adwentu przez dzieci
(oczywiście z pomocą rodziców) szopek bożonarodzeniowych, do których każdy na
koniec adwentowego wyczekiwania otrzyma pobłogosławioną figurkę Dzieciątka Jezus.
Ten gest będzie dodatkową pomocą w przeżywaniu oczekiwania, przygotowania miejsca
dla małego Jezuska w naszych domach i przyjęcia Go w widocznym znaku, który
umieścimy na sianku w żłóbku.
3. W okresie Adwentu w tygodniu będzie sprawowana Msza św. roratnia o godz. 7:30.
Nie będzie mszy po południu oprócz każdej środy (z racji na nowennę) oraz pierwszego
piątku miesiąca, 5 grudnia br.
4. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia br.
po Mszy św. po godzinie 9:00.
5. W sobotę, 6 grudnia br. o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie ministrantów.
6. W kruchcie kościoła będą rozprowadzane świece bożonarodzeniowe „Caritas” na rzecz
pomocy dzieciom w cenie 5 i 15 złotych.
7. Przekazujemy prośbę policji o rozwagę i ostrożność w sytuacjach, kiedy nasze domy
odwiedzają osoby nam nieznane. Ostatnio na terenie naszej gminy miały miejsce
kradzieże dokonane przez osoby pochodzenia romskiego.
8. Niebawem w kościele pojawią się spadające gwiazdki, które będą „szansą na pomoc”
– dla jednych, żeby ją okazać, a dla innych- żeby ją uzyskać. Każdej gwiazdce będzie
przypisany jakiś konkretny produkt, na który jest zapotrzebowanie. Minimalna wartość
każdej gwiazdki to ok. 10 zł. Gwiazdki będą spadały z nieba do kosza, który będzie
stał poniżej do 20 grudnia br. Wtedy zakończymy akcję spadających gwiazd
i z produktów, które spadną do kosza parafialny zespół „Caritas” przygotuje świąteczne
paczki dla potrzebujących.
9. W celu pomocy naszym Parafianom w okazywaniu wielkiego serca, będą w sklepach
w okresie Adwentu, do 20 grudnia br. wystawione kosze, do których będzie można
składać produkty żywnościowe o dłuższej przydatności oraz artykuły chemii
gospodarczej, które posłużą do przygotowania paczek świątecznych dla potrzebujących
rodzin. Przeprowadzenie tej akcji jest możliwe dzięki otwartości i życzliwości
P. Włodarczyka-właściciela sklepów, któremu w imieniu beneficjentów serdecznie
dziękujemy.
10. Zostały wymienione żarówki na ledowe, które pobierają dziesięciokrotnie mniej energii
elektrycznej niż zwykłe, w czterech mniejszych żyrandolach w kościele, w dwunastu
kinkietach, w trzech żyrandolach w kruchcie kościoła i w zakrystii za łączną kwotę
960 zł. Ufamy, że spowoduje to znaczne obniżenie rachunków za elektryczność.
11. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1682,40 zł.
Bóg zapłać!

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 01. 12. 2014

7:30 Roraty: – za + Zofię i Czesława Matysiaków, Stanisławę i Stanisława Klimczaków
oraz Józefa, Zbigniewa i Michalinę Wojtysiów
WTOREK, 02. 12. 2014

7:30 Roraty: – za + Irenę Żelasek (int. od córki Bożeny z mężem) i Janeczków.
ŚRODA, 03. 12. 2014

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezb.
7:30 Roraty: - wolna intencja.
16:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 04.02.2015 r./:
- za +Stanisławę Pasik (int. od wnuka Marcina z rodz.);
+ Irenę Żelasek (int. od wnuka Radomira z rodz.).
CZWARTEK, 04. 12. 2014

wsp. św. Jana Damasceńskiego, prezb. i św. Barbary, dziew. i męczennicy
7:30 Roraty: – wolna intencja.
PIĄTEK, 05. 12. 2014 /I piątek miesiąca/
7:30 Roraty: – wolna intencja.
15:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pojednania.
16:00 – za + Irenę Żelasek (int. od wnuczki Edyty z rodz.).
SOBOTA, 06. 12. 2014

7:30 Roraty: – za + Janinę i Stanisława Sobolewskich.
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9:00 – za + Stanisławę i Józefa Kuśmirków, Grażynę i Stanisława Sienkiewiczów oraz
Henryka Wiśnika;
+ Stefana Szadkowskiego i jego rodziców oraz dziadków Kępów;
+ Stanisławę i Władysława Pasików oraz Zofię Rzepecką;
+ Mariana Sygitowicza w 7 r. śm., Zygmunta Sygitowicza i jego syna
Zygmunta, zm. c.r. Kowalczyków, Lecha Ciasia i zm. c.r. Bisów;
+ Lucjanę w 1 r. śm. i Jakuba Rybak;
+ Józefę Skoneczną (int. od rodz. Skonecznych ze Strzemesznej);
+ Zofię Marcjanik (int. od wnuka Łukasza z rodz.);
+ Janinę w 12 r. śm., Stanisława i Janusza Kielan, dziadk.Kielanów i Jańczyków
oraz Stanisława Kwasa;
+ Jana Skonecznego z ok. 8 r. śm., Zofię i zm. c.r. Skonecznych;
+ Zofię w 3 r. śm., Władysława, Józefa i Mieczysława Mierzejewskich.
12:00 – o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę św. Barbary-patronki górników,
dla pp. Heleny i Ryszarda Trzepizur z ok. jubileuszu małżeństwa.
16:00 – za + Jana Rogulskiego w 12 roczn. śm.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA :

ś.p. Irena Żelasek - polecamy ją modlitwie wspólnoty parafialnej.

