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II Niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 11,1–10
Przyjście Mesjasza, króla sprawiedliwego
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się
odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch
Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził z pozorów
ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi
biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju
wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy
gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci
bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem
na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi.
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść
się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą
przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew
też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać
będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę
do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się
napełni znajomością Pana na kształt wód, które
przepełniają morze. Owego dnia to się stanie:
Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów.
Do niego ludy przyjdą z modlitwą, i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 72,1–2,7–
8,12–13,17
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
DRUGIE CZYTANIE Rz 15,4–9
Chrystus zbawia wszystkich ludzi
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisa-
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ne zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki
cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i
pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie
jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku
chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się
sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga
i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom
oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: „Dlatego
oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu”. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Mt 3,1–12
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił
na Pustyni Judzkiej te słowa: „Nawróćcie się,
bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego
to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Sam zaś Jan
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany
około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i
miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie,
wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że
przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów
i saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijowe, kto
wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym
gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić:
»Abrahama mamy za ojca«, bo powiadam wam,

że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci
Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest
przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień
wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia;
lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i
ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój
omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Oto słowo Pańskie.
Pn Iz 35,1-10 Ps 85 Łk 5,17-26 /Wt Iz 40,1-11
Ps 96 Mt 18,12-14 /Śr Rdz 3,9-15.20 Ps 98 Ef
1,3-6.11-12 Łk 1,26-38 /Cz Iz 41,13-20 Ps 145
Mt 11,11-15 /Pt Iz 48,17-19 Ps 1 Mt 11,16-19
/So Syr 48,1-4.9-11 Ps 80 Mt 17,10-13 /Ndz Iz
35,1-6a.10 Ps 146 Jk 5,7-10 Mt 11,2-11

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 5.12. – 2 N. Adwentu
7:00 + Wiesława Lipkę (Gr. 5).
+ Helenę (23 r. śm.), Zofię, Władysława i Jerzego Szczypków.
8:30 + Helenę Pielak.
10:00 + Jana Mazka (15 r. śm.).
11:30 + Mieczysława Olka, Katarzynę i Piotra
Kosickich, cr. Tobiaszów.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Barbarę Dindorf.
Poniedziałek 6.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 6).
6:30 + Juliannę (5 r. śm.) i Franciszka Maśniaków, Zygmunta Szymańskiego, Henryka Parzyszka.
6:30 + Natalię (1 r. śm.) i Mieczysława Boguszów.
6:30 + Wojciecha Sierpińskiego.
8:30 + Józefa Mariana Sibilskiego (mies. po
śm.)
18:00 + Barbarę i Edwarda Targońskich.
Wtorek 7.12. – Św. Ambrożego, biskupa i
doktora Kościoła
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 7).
6:30 + Mariannę Bełkowską.

8:30
18:00 + Genowefę Dąbrowa i Eugeniusza Rusaka.
Środa 8.12. - NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚW. MARYI PANNY
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 8).
6:30 + Mirosława Cichockiego.
6:30 + Mariannę i Juliana Więckowskich, cr.
Więckowskich i Salwów.
8:30 + Władysławę i Czesława Tyszków.
11:00 + Marię Batory.
16:30 + Bronisławę, Feliksa i Alicję Murawskich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Dz.-bł. Bielanek
+ Józefa Górskiego (4 r. śm.). + Rajmunda
Szymczaka (3 mies. po śm.). + Edwarda Belkę
(mies. po śm.)
19:00 Msza wg mszału Jana XXIII
Czwartek 9.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 9).
6:30 + Feliksę Popis (mies. śm.).
8:30 + Leokadię Rosłonek (im.) i Jacka Mołotkiewicza.
18:00 + Leokadię i Józefa Pluskotów.
Piątek 10.12. – Najśw. Maryi Panny Loretańskiej
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 10).
8:30
18:00 + Zbigniewa Wielgosza.
Sobota 11.12.
6:30 + Wiesława Lipkę (Gr. 11).
8:30 + Wandę Lech.
18:00 + Kazimierza Jankowskiego i jego rodziców oraz brata Eugeniusza.
+ Emilię Błachnio (mies. po śm.).
Niedziela 12.12. – 3 n. Adwentu
7:00 + Wiesława Lipkę (Gr. 12).
8:30 + Leokadię Rosłonek (im.) i Jacka Mołotkiewicza.
10:00 + Edwarda (14 r. śm.), Mariannę i Jana
Kaniewskich, Henryka Jaronia.
11:30 + Jana Borkowskiego.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 + Wiesława Chorosia (1 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 05.12.2010

II Niedziela Adwentu.
wDziś druga niedziela Adwentu. Niech
ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy i zacieśniania więzi z Bogiem. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który przyjmuje na siebie
nasze człowieczeństwo po to, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne,
głośne reklamy i przedświąteczna bieganina
między regałami w marketach.
wWśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech znajdzie się także miejsce na
walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza
z alkoholizmem. Może warto właśnie w tym
czasie włączyć się w wielką krucjatę walki o
trzeźwość naszego narodu. Ten adwentowy
wysiłek pięknie wpisuje się w zadania, jakie
stawia przed nami tegoroczny program duszpasterski. Tylko w pełni trzeźwym umysłem
jesteśmy zdolni świadomie wołać: Przyjdź,
Panie Jezu!
wDzisiaj z racji I niedzieli miesiąca po
Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Najśw.
Sakramentu i Adoracja, a po niej spotkanie
Kół Żywego Różańca. Również dzisiaj, po
Mszach św. przed kościołami w całej Polsce, a więc i u nas trwa zbiórka do puszek na
pomoc dla Kościoła na wschodzie.
wWszystkich parafian: dzieci, młodzież
i dorosłych (z lampionami!) zachęcam do
licznego udziału w roratach, odprawianych
w naszym kościele codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 rano. W
związku z powyższym, w Adwencie Msze
św. codzienne są odprawiane o 6.30 (Roraty), 8.35 i 18.00.
wPrzygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie

zabraknie w domach pobłogosławionego
wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i
płonącej świecy Caritas. Miejmy serca wrażliwe i otwarte. Wielu chciałoby wykreślić z
nich Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. Radujmy się przede wszystkim
tajemnicą narodzenia Zbawiciela, dzielmy
tę radość z innymi i dziękujmy Bogu za dar
Wcielenia Bożego Syna. Opłatki i świece
Caritas są do nabycia w parafialnym kiosku, w zakrystii lub w kancelarii.
wJutro, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej,
który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki
wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia
tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze
dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie świętego Mikołaja usposobi nas
także do szerokiego otwarcia oczu i serca na
te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo
się ich wyparli. Ale niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej
modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa.
wWe wtorek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Maryja, przeznaczona od wieków, by stać
się Matką Syna Bożego, na mocy Jego zasług została poczęta bez grzechu pierworodnego. Uciekając się pod Jej obronę, prośmy
o zachowanie czystości naszych serc, wszak
to o ludziach czystego serca Jezus powiedział, że są błogosławieni. Chcemy w naszej
świątyni wyrazić Bogu wdzięczność za dar
Niepokalanej Matki. Msze św. w tym dniu
w naszym kościele o godz. 6.30 (Roraty),
8.30, 11.00, 16.30 i 18.00. O godz. 11.00
odprawiona zostanie uroczysta Msza święta
ku czci Maryi Niepokalanej, a po niej odmówimy Różańcowe Tajemnice Światła i inne
modlitwy. Odmówimy też Akt Ofiarowania
Parafii Maryi Niepokalanej.

wZa tydzień rozpoczynamy nasze Rekolekcje Adwentowe (12 – 15 XII). Taca za
tydzień będzie przeznaczona na nasze Seminarium Duchowne.
wZa tydzień, w niedzielę 12 XII zapraszamy do udziału w kweście organizowanej
przez Grupę Charytatywną. Środki zebrane
podczas kwesty będą przeznaczone na paczki żywnościowe dla potrzebujących rodzin
z naszego miasta. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do włączenia się w akcję Grupy
Charytatywnej.
w11 grudnia (sobota) organizujemy wyjazd do Seminarium Duchownego naszej
diecezji, na sztukę teatralną, wystawianą
przez kleryków trzeciego roku. Koszt: 10zł.
Zapisy w zakrystii i kancelarii.
Naszemu czuwaniu adwentowemu w tym
tygodniu patronować będą:
6 XII – św. Mikołaj, biskup żyjący na
przełomie III i IV wieku, który podbił serca
wiernych w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także troskliwością o ich sprawy materialne (wspomnienie
dowolne);
7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu,
żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i
uczony teolog, wielki Doktora Kościoła
(wspomnienie obowiązkowe);
9 XII – św. Jan Diego (1474-1548), Indianin z plemienia Azteków, który przyjął
chrzest; jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku
na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach
miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w
znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe (wspomnienie dowolne).

ZAKOCHAJCIE SIĘ!

W jednym mieszkaniu współżyją ze sobą trzy pokolenia. Przedstawicielem najstarszego jest babcia licząca
77 lat, najmłodsze reprezentują dwie wnuczki, jedna ma
lat osiemnaście, druga dwadzieścia. Babcia nie może
chodzić, więc co pewien czas przynoszę jej Komunię
świętą. Z reguły zastawałem w mieszkaniu duży bałagan
i nie znajdowałem ani ja, ani rodzice żadnych argumentów zdolnych przekonać młode dziewczęta, by zadbały
o porządek. I oto pewnego razu wchodzę i zastaję zdumiewający ład. Wszystko na swoim miejscu, czyściutko, miło. Pytam, na kogo czekają. Tata tajemniczo się
uśmiecha i powiada: „Najmłodsza córka się zakochała i
odkąd do domu przychodzi jej chłopiec, wstaje wcześnie
rano i robi porządki. Dla niego stać ją i na wysiłek, i na
rezygnację z długiego snu”. Miłość dokonała w jej życiu
nawrócenia. Przemieniła świat bałaganu, brudu, nieładu
w miły, uporządkowany, piękny dom. Ten świat został
nie tylko ubogacony wejściem innego człowieka, lecz
gruntownie przemieniony – nastawiony na spotkanie,
czekający na przeżycie czegoś, co jest piękne.
Dotykamy tu tajemnicy nawrócenia. Człowiek najczęściej żyje w bałaganie, jeśli nie żyje dla kogoś. Trudno
dla siebie samego podejmować trud upiększania swego
świata, trudno w tym celu zmobilizować swe siły. A nawet jeśli się zdarzy, że ktoś dla siebie samego usiłuje
idealnie poukładać swój świat, staje się on zimny, lodowaty. Porządek wprowadzony przez egoizm ostatecznie
jest wielką klęską człowieka.
Tysiące ludzi pragną się nawrócić, dostrzegają małość
swego świata, potrzebę jego przemienienia i upiększenia,
ale nie mają dla kogo tego uczynić. Stąd też nie posiadają dość siły, by tej zmiany dokonać. Istotnym elementem
nawrócenia jest odkrycie prawdy, że moje życie ma sens
jedynie wówczas, gdy na kogoś czekam, gdy dla kogoś
żyję, gdy jestem komuś potrzebny. Chodzi o znalezienie
kogoś, dla kogo mogę pracować, tworzyć, trudzić się i
cierpieć. Kogoś, komu mogę być potrzebny nawet wówczas, gdy stracę siły, gdy świat zamknie się w granicach
łoża boleści, gdy skleroza będzie utrudniać życie mnie i
mojemu otoczeniu. Jeśli ten ktoś się znajdzie, w krótkim
czasie w domu naszego serca zapanuje ład, zrobi się
ciepło i jasno. (...)
Ks. Edward Staniek

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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