Intencje mszalne w tygodniu 10.12 - 16.12.2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Zofia Helenarska - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Zofia Helenarska - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

zm. +Zofia Helenarska - od siostry Dominiki

Czwartek

17.00

zm. +Jan i Ludwika Kreżałek

Piątek

17.00

zm. +Edward Sęp - 2 rocznica śmierci

Sobota

17.00

zm. + zmarli z rodziny Mackoś

Niedziela

8.00

zm. +Tomasz Sęp - 15 rocznica śmierci

Niedziela

10.30

zm. + Matylda, Wojciech Zborowscy i Janina Turek

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 9.12.2018 r.
1. Dziś druga Niedziela Adwentu. Niech czas Adwentu będzie dla nas okazją do
przemiany serca przez zrozumienie tęsknoty, w dziedzinie modlitwy i wiary.
Trochę nas mało na Roratach i na modlitwie adwentowej. Nie zmarnujmy tego
adwentowego czasu ofiarowanego nam przez Pana Boga do utrwalenia życia
Kościoła i Liturgii, która jest darem do ubogacenia naszych dusz i sumień.
Pamiętajmy ze Kościół to nasz Dom.
2. W zakrystii u Pana Kościelnego - Pana Piotra - są do nabycia Świece wigilijne
Caritas na stół wigilijny, oraz opłatki u Pana Janusza naszego organisty na czas
życzeń i Wigilii. Nie zapomnijmy o tych znakach.
3. W tym tygodniu modlitwa za parafie - 13 grudnia - jak w każdym miesiącu , to
owoc i pokłosie Misji Świętych. Modlimy się w parafii o dobre owoce rekolekcji
ewangelizacyjnych zaplanowanych na przyszły 2019 rok.
4. Akcja Katolicka ma swoje formacyjne spotkanie we wtorek po Mszy Świętej.
Zapraszam jeszcze innych chętnych parafian na wspólną modlitwę.
5. Przypominam o porządku pochowku na cmentarzu i o poszukiwaniu grabarza.
Nie ma na cmentarzu parafialnych lepszych i gorszych miejsc. Pochówek odbywa
się według porządku wyznaczonego przez Radę Duszpasterską. Nie chciejmy
tego również zmieniać, gdyż wprowadza to zamieszanie i niepotrzebne plotki
a nawet złośliwość. Są na cmentarzu miejsca wolne wyznacza je P. Jan.
Pozostańmy wiertni tej jego służbie. Nadal poszukiwany jest ktoś chętny do
podjęcia się funkcji grabarza w naszej parafii.
6. Do sprzątania naszego kościoła na sobotę - 15.12. - proszę rodziny; Szydło,
Baniak - Kłapkowski. Dziękuję również rodzinom; Matelowski - Kozak, Matelowski
- Bogacz, Nawrocki za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty do kościoła.
7.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
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Zatrzymaj się ...
Z Liturgii Słowa.
2 Niedziela Adwentu
...„Było to w piętnastym roku rządów
Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą
Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju
Trachonu […] za najwyższych kapłanów
Annasza i Kajfasza skierowane zostało
słowo Boże do Jana, syna Zachariasza”...
z Ewangelii według św. Łukasza (Łk. 3,1-6)
Adwent nie jest tylko czekaniem. Adwent
jest wspinaniem się, wędrówką w górę,
pójściem w Światło. Tym czekającym
wystarczy świąteczny karp i dobry klimat.
Idący w górę, za Głosem, wierzą, że będą
musieli zejść z góry i planować zdobycie
kolejnego szczytu. Wierzą i wiedzą, bo kto raz usłyszał słowo Pana Jezusa, temu
nigdy już dość … Słowo wzywa do pójścia na górę wysoką, Słowo rozumie czym
jest pot, zmęczenie, chwilami zniechęcenie, uwierające kryzysy, znużenie. Tak,
gdyż nie tylko o górskie widoki chodzi. Chodzi o doświadczenie Tajemnicy. Bóg
poucza o swoich drogach i uzdrawia sparaliżowane serca. W dobie obecnego
bezstresowego wychowania i innych trudności, które są realnie obecne w życiu
małżeńskim i rodzinnym, wciąż warto wracać do fundamentów naszej wiary, do
Dekalogu, do tęsknoty za łaską. Bez niej do przodu nie można wiernie iść. Dla
każdego podstawę życia stanowi dzieciństwo, które procentuje na całe życie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach wiary, modlitwy i życia
duchowego. Więcej być niż mieć...
Naśladować Chrystusa.

Jesteśmy chyba już przyzwyczajeni do przekazywania wiedzy
przy pomocy refleksji i nauczania. Słuchamy od najmłodszych
lat różnorakich komentarzy i pouczeń. Tak, ale to jednak, co
kształtuje osobowość, nabywa się nie tylko przez słuchanie.
O wiele ważniejsze jest naśladowanie. Małe dziecko uważnie
obserwuje dorosłych, by kształtować swe postępowanie nie
według adresowanych do niego rozważań i pouczeń, ale
według tego, co samo dostrzega i widzi. Jeśli pouczenia są
sprzeczne z postawą pouczających, to dziecko przejmie przez
naśladownictwo postawę, a nie przekazane mu ustnie normy
postępowania. Świat ludzi żyjących obok nas jest bardzo
bogaty, a wzorce są różnorodne i człowiek musi niekiedy sam
dokonywać wyboru. Szczęśliwy jest tak myślę, jeśli w zasięgu
jego widzenia i oka znajduje się człowiek dużego formatu - autorytet. On staje
się jakby takim pionem, przy pomocy którego obserwujący ocenia postawy
innych, a zarazem doskonali swoją własną. Ma to miejsce na wszystkich
etapach życia. Jakże ważne jest to w szkole, ważne w biurze, warsztacie, na ulicy,
w autobusie - wszędzie. Dziś wiele osób uważa, że gdy osiągnęło się dojrzałość,
to nie potrzeba nikogo naśladować (nawet manifestują swą wole w nieliczeniu
się z nikim) - jest to jednak złudzenie. Z reguły bezmyślnie naśladują inne wzorce
propagowane
w prasie, literaturze, telewizji, radio. Natomiast Jezus w
Ewangelii wzywa, by ten, kto chce wybrać Jego na Mistrza, skoncentrował
uwagę na Jego naśladowaniu. Jezus Chrystus nie zabiegał tylko o wiedzę swoich
uczniów, to dlatego również nie szukał ich na uczelni ale w trudzie zmagań o
człowieczeństwo. Tak, Jezusowi w Ewangelii chodziło o ukształtowanie serc
szczęśliwych; a to dokonuje się przez systematyczne wędrowanie za kimś, kto
jest szczęśliwy i zna drogę do szczęścia. Żyjemy w świecie proponującym bardzo
różne drogi do szczęścia. Ciągle stawia się przed nami w mediach, w Internecie,
książkach jakże innych bohaterów czy idolów, zwłaszcza dla ludzi młodych... I
gubią się w tym gąszczu świata nawet ludzie doświadczeni. Jedynym
rozwiązaniem, by nie zginąć zupełnie w gąszczu reklamowanych i ciągle nowych
wzorców, jest tak bliskie podejście do Jezusa, by móc Go naśladować i odkrywać
tak jak Przyjaciela. Jeśli ktoś zostanie zadziwiony i oczarowany tym
zdumiewającym Wzorcem, sam zacznie podprowadzać innych do Jezusa. Staje
się to przez łaskę i moc promieniowania wartościami, których poszukuje
najbardziej ludzkie serce. Nie wystarczy dzisiaj wysłuchać pięknych nauk Jezusa,
trzeba mieć odwagę kształtować życie w oparciu o wzór, jaki w Nim mamy.
Chyba dziś za wiele słów, a za mało cichego trudu rzeźbienia własnego serca na
wzór i podobieństwo Serca Zbawiciela. Tymczasem tylko to jest Droga do
ewangelicznych wartości, a te wartości to centrum życia chrześcijańskiego. One
są nam dane i zadane. W nich jest nasze szczęście.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
7 kroków, aby Bóg narodził się w Tobie.
Ziemia Święta, Nazaret, Jerozolima, Betlejem jest daleko. Zbyt daleko jak na co
dzień, aby tam wybrać się i uczcić Nowonarodzonego Jezusa, czy szukać Go
potem cierpiącego i zmartwychwstałego. Ale gdyby się okazało, że to my mamy
stać się Betlejem? Tym najlichszym z miejsc? Tak, my, tak, Boże Narodzenie jest
przypomnieniem, że nie tylko Bóg narodził się jako człowiek, w konkretnym
miejscu, ale także, że chce wracać do nas i rodzić się na nowo w nas. Gdzie szukać
wzorca, co nas może zainspirować? Co zrobić, by Bóg narodził się w nas?
Sięgnijmy do Pisma Świętego. I. Zwiastowanie – zgoda na Boga. To pierwszy
krok. Nie możemy się cofnąć, ponieważ Bóg nas wzywa. Najpierw musimy przeżyć
nasze małe zwiastowanie. Każdy z nas otrzymuje od Boga to, co my nazywamy
dziś powołaniem, wezwaniem do specjalnej służby Bogu. Zwiastowanie w jakiś
sposób zmienia troszkę nasze dotychczasowe życie, stawia nam przed oczami
nowy cel, który wymaga pewnej reformy dotychczasowych przyzwyczajeń
i planów. Ale wiemy, że nie możemy się cofnąć, ponieważ Bóg nas wzywa...
( cdn.)

