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WIADOMOŚCI Z FARY

A oto niebawem przyjdę (Ap 22, 7)

Kogo mamy wyglądać? Kogo witać będziemy? Zapowiedź przyjścia Jezusa
jako Zbawiciela znajduje się już na początku Pisma Świętego. Ostatnia karta świętej
Księgi zawiera wołanie: „Przyjdź, Panie Jezu!”. Rozpoczyna się Adwent. Czas oczekiwania na przyjście Boga w Jezusie Chrystusie.
Przygotujmy drogę Panu
Nie chodzi o bierne czekanie. Adwent jest dynamicznym czasem modlitwy,
refleksji, oczyszczającego czuwania i radosnej nadziei. Jeśli kogoś bardzo kochamy,
to wiedząc, że wybiera się do nas i wkrótce pojawi się w progach, przygotowujemy się
jak najstaranniej do spotkania z nim. Chcąc jak najprędzej zobaczyć, powitać oczekiwaną osobę, wychodzimy przed dom, na drogę, na dworzec...
Nasze wyjście naprzeciw Zbawicielowi świata przebiega na płaszczyźnie wiary, na poziomie serca. Dokonuje się w sakramentach świętych, poprzez modlitwę, kontemplację słowa Bożego i rozmaite działania inspirowane wyobraźnią miłosierdzia
wobec bliźnich.
Pierwsze przyjście Pana już się dokonało. Pierwszy Adwent w dziejach świata
i każdego człowieka zakończył się narodzeniem Dzieciątka Jezus w Betlejem. Rozpoczynający się dziś Adwent liturgiczny przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia
Pańskiego. Kościół katolicki kieruje pragnienia wiernych na osobiste przyjęcie Chrystusa, który wciąż przychodzi do człowieka. Rodzi się w nim przez prawdę i łaskę.
Jednocześnie w Adwencie, przez wspomnienie pierwszego przyjścia Pana Jezusa na
ziemię, oczekujemy z wiarą na powtórne przyjście Pana u kresu czasów. To chwalebne
przyjście będzie połączone z Chrystusowym sądem nad światem.
W tym świętym czasie
Modlimy się w Adwencie o przyjście Syna Bożego, aby w Nim niebo połączyło się z ziemią; miłość Boga z nadzieją, ufnością człowieka. Przyjście Pana jest łaską
i należy z nią współpracować. Co Mu powiemy, co ofiarujemy?
Wzorem pełnego miłości oczekiwania jest dla nas Najświętsza Maryja Panna.
Ku Jej czci przez cały Adwent odprawiane są nabożeństwa zwane Roratami. Maryja
uczy nas zaufania pośród niepewnych dróg, wytrwałości wobec przeciwności, niepoddawania się zwątpieniu wobec trudów życia. Jest niedoścignionym ideałem postawy
czuwania. Pogłębiajmy wiarę wpatrzeni w Maryję, Matkę  przychodzącego na świat
Emanuela, Boga z nami.

Wierni wezwaniu Pana dobrze wykorzystajmy podarowany nam czas. Oczyśćmy
serca w sakramencie pokuty i pojednania, otwórzmy je na Ewangelię.  Prośmy Boga –
podczas Mszy Świętych, Rorat, rekolekcji adwentowych – aby nas odnowił i zbawił.
Nie tkwijmy w bezczynności, lecz czuwajmy, abyśmy byli gotowi. Módlmy się za nasze
rodziny i za zmarłych. Otoczmy modlitwą prezbiterów, zakonników, misjonarzy i papieża. Módlmy się za Kościół, który jest znakiem obecności Boga między nami. Zanośmy
Bogu nasze intencje i prośby wierząc, że udzieli łask i przyniesie światło.
Pan jest blisko, przybliżyło się zbawienie nasze.

Adwentowy rachunek sumienia

Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki! (Mk 1,3).
Tymi słowami Jan Chrzciciel wzywał lud izraelski do zbadania swoich serc i odwrócenia się od grzechu. Zdawał sobie sprawę, że Mesjasz jest już blisko, i pragnął, aby wszyscy
byli gotowi Go przyjąć.Cały okres Adwentu jest jakby jednym nieprzerwanym wołaniem
Jana Chrzciciela: Jezus jest blisko, przygotujcie się na Jego przyjście! Idźcie do spowiedzi,
aby obalić wszystkie przeszkody, jakimi grzech odgradza was od przyjęcia Bożej miłości!
Poniższy rachunek sumienia ma być pomocą w przygotowaniu się do spowiedzi. Rozważ
kolejno wszystkie pytania, prosząc Ducha Świętego, aby oświecił twoje serce. Pozwól Mu
pokazać ci, jakiego jeszcze potrzebujesz uwolnienia, abyś mógł radować się wraz z aniołami
w dzień Narodzenia Pańskiego.
Panie Jezu, Ty pokazałeś nam, jak kochać Boga „całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12,30).
A czyja odpowiadam Bogu na Jego miłość? Czy też coś mnie przed tym powstrzymuje - własna wygoda, dobra materialne, samowola, lęk przed krytyką, lenistwo, a może coś
jeszcze innego? Czy Bóg zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce? Czy staram się pełnić
Jego wolę, czy też realizuję swoje własne plany? Czy Bóg jest Panem mojego czasu, pieniędzy i wszystkiego, co mam? Czy szukam Boga poprzez wierny udział we Mszy świętej,
przyjmowanie sakramentów, regularną modlitwę i czytanie Pisma Świętego? Czy szanuję
niedzielę jako dzień święty? Czy moja mowa jest miła Bogu, czy też przeklinam, narzekam,
plotkuję, używam wulgarnych słów i obrażam innych? Czy świadczę przed innymi o tym, co
Bóg dla mnie uczynił?
Jezu, Twoje życie od żłóbka aż po krzyż było jednym wielkim aktem miłości do
ludzi. Teraz wzywasz mnie, abym „miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,30).
Czy moje słowa i czyny świadczą o miłości do bliźnich? Czy nie chowam w sercu urazy, złości albo nieprzebaczenia w stosunku do kogokolwiek? Czy kogoś nie skrzywdziłem? Czy nie powinienem przebaczyć komuś, kto mnie skrzywdził? Czy szanuję moich
rodziców, nauczycieli, pracodawców, zwierzchników i wszelką legalną władzę? Czy przyczyniam się do budowania świata, w którym każdy człowiek jest ważny, a jego godność
jest szanowana? Czy służę ubogim, chorym, cierpiącym? Czy wprowadzam pokój w mojej
rodzinie, parafii, miejscu pracy? Czy formuję swoje sumienie na podstawie nauki Kościoła?
Jakiekolwiek grzechy i słabości odsłoni ci twój rachunek sumienia, pamiętaj: jeśli
Chrystus jest z tobą, któż przeciwko tobie (Rz 8,31-32). Przyjdź więc do Niego z wiarą i
nadzieją na przemianę. Przygotuj Panu drogę podczas tego Adwentu, aby narodzenie Jezusa
wydało w tobie jak najlepszy owoc.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II Niedziela Adwentu
Niepokalanego Poczęcia NMP
8. grudnia 2013
1.
Dziś wraz z II Niedzielą Adwentu przeżywamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to także dzień modlitwy i pomocy materialnej dla Kościoła na Wschodzie,
której wyrazem jest zbiórka do puszek. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
2.
Roraty odprawiane są w dni powszednie o godz. 6.15, poprzedzone śpiewem Godzinek o NMP od godz. 5.50. Dzieci zapraszamy na roraty od poniedziałku do soboty na
godz. 17.00.
3.
W liturgii wspominać będziemy: w piątek 13. grudnia św. Łucję, dziewicę i męczennicę, w sobotę 14. grudnia św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
4.
W poniedziałek 9. grudnia o godz. 21.00 zapraszamy do Fary na Apel Jasnogórski,
aby podziękować Matce Bożej za nawiedzenie naszej parafii w kopii Jej cudownego Wizerunku Jasnogórskiego.
5.
Od poniedziałku po Mszy św. o godz. 8.00 wznawiamy Adorację Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy Krzyża Św. Serdecznie zachęcamy do osobistego nawiedzenia.
6.
W przyszłą III Niedzielę Adwentu o godz. 17.00 spotkanie modlitewne przed obrazem JEZU UFAM TOBIE. Jest to także III niedziela miesiąca – tradycyjna kolekta gospodarcza. Ofiary przeznaczone zostaną na renowację i konserwację ołtarza MB Nieustającej
Pomocy.
7.
Z inicjatywy Rycerzy Kolumba organizujemy z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zbiórkę żywności dla rodzin potrzebujących. Suchą żywność będzie można
składać do kartonów wystawionych przy ołtarzu św. Antoniego.
8.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy tradycyjnie można nabyć świece na stół wigilijny, do czego serdecznie zachęcamy. Małe świece kosztują 5 zł, duże 12 zł.
9.
13. i 14. grudnia w sklepach p. Marka Hildebrandta Caritas zorganizuje zbiórkę
żywności dla dzieci z ubogich rodzin.
10.
Nasza parafia wraz z Rycerzami Kolumba organizują spektakl liryczno-muzyczny
o Świętach Bożego Narodzenia, który odbędzie się 19. grudnia w BDK-u o godz. 19.30.
Bilety w cenie 25 zł. do nabycia w biurze parafialnym. Zachęcamy do udziału w tym spektaklu. Bliższe informacje znajdują się na plakatach.
11.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” m.in. artykuły poświęcone Apelowi Jasnogórskiemu.
12.
Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp.: Stefanię Góralską, l. 82 i Mariannę Notucką,
l. 92. „Wieczny odpoczynek…”.
Intencje Mszalne 09.12 – 15.12.2013 r.

Poniedziałek
09.12.2013

6.15
7.00
8.00
17.00
18.30
18.30
18.30

+ Marcjanna - 50 r. śm; Zygmunt - 68 r. śm.
+ syn Henryk Płoszyoski; mąż Henryk Płoszyoski.
REZERWACJA
+ Jan, Bronisław Leszczyna; mąż Jan Belkiewicz oraz zmarli rodzice.
+ Regina Birkhole - od sąsiadów z ul. Mazurskiej 27.
+ Marian Pinkowski.

6.15
Wtorek
10.12.2013

Środa
11.12.2013

Czwartek
12.12.2013

Piątek
13.12.2013

Sobota
14.12.2013

II Niedziela
Adwentu
15.12.2013

7.00
8.00
17.00
18.30
18.30
6.15
7.00
8.00
17.00
18.30
18.30
6.15
7.00
8.00
17.00
18.30
18.30
6.15
7.00
8.00
17.00
18.30
18.30
6.15

7.00
8.00
17.00
18.30
18.30
6.30
8.00
9.30
11.00
12.15
18.30

Kościół
szkolny

8.30
10.00
11.30

Dziękczynna o zdrowie, Boże błogosławieostwo i opiekę NMP dla Zofii - int. z
racji urodzin.
+ Marianna Natucka – popogrzebowa.
+ Maciej Kutera - 1 r. śm.
O Boże błogosławieostwo dla Joanny i całej rodziny.
+ Jan Ołubiec - 10 r. śm.
+ Irena Kalisz - 1 r. śm.
+ Kazimierz Malinowski - 21 r. śm; zmarli dziadkowie Malinowscy oraz zmarli
z rodziny Otremskich, Knied i Grzanka.
O zdrowie dla Wiesława
+ Czesław Chojnacki - 5 r. śm.
+ Albin Lenckowski - 1 r. śm.
+ Kazimierz i Łucja Świątkowscy; Janina Krygier.
+ Edward Czarnecki - 5 r. śm.
O Boże błogosławieostwo i łaskę wiary dla Jana.
+ Kazimierz Jeznach - 1 r. śm.
+ Stefania Góralska – popogrzebowa.
+ Roman Drozdowski - 4 r. śm; Stefan Badaczewski - int. z racji urodzin
W intencji parafian.
+ Henryk Mazurkiewicz, Eugeniusz Jarzembowski
+ Anna i Mikołaj; zm. z rodziny Czarnotów i Lankiewiczów.
+ Zbigniew Cybulski – popogrzebowa.
+ Zofia, Irena i Aleksandra Kowalczyk.
+ Jadwiga Gołębiewska - 5 r. śm.
O dar żywej wiary dla Jolanty z rodziną; Marcina i Kingi; Radosława i
Przemysława z rodzinami; Joanny, Magdaleny z rodziną; Tomasza, Anny z
rodziną.
+ Alfreda Grążawska, Stanisława Pryba.
Dziękczynna za przeżyte 72 lata z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieostwo
na dalsze lata życia dla Łucji Robczewskiej.
+ rodzice: Irena, Józef Bolechowicz; zm. dziadkowie.
+ Kazimiera, Wacław i zmarli z rodziny.
+ Tomasz Skierka - 16 r. śm.
+ Henryk Węcławski; Elżbieta i Mikołaj Maliccy.
SUMA – za Parafian.
+ Alojzy Lubrecht; rodzice: Lubrecht i Rynkowscy; Zdzisław, Sylwester, Leszek
+ Elżbieta - 36 r. śm; Władysław Panowik; Alfons, Kazimierz, Cecylia, Józef i
rodzice Bandrowscy; zm. dziadkowie z obojga stron.
+ rodzice: Franciszek i Wanda Dobruccy; rodzeostwo: Maria Pankowska,
Mikołaj i Genowefa Dobruccy; Karol i Anna Dobruccy; Bożena Łukaszewska.
+ Zdzisław, Edwin Giłka, Lidia, Janina, Józef, Roman, Krystyna Florkiewicz.
+ Zofia - 5 r. śm; i Gabriel Osioscy.
+ Magdalena, Klara, Wawrzyniec i zmarli z rodziny.

