1 NIEDZIELA ADWENTU - 28.11.2021

NIEDZIELA JESUSA CHRYSTUSA KRÓLA - 21 XI
* Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do
królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego
królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów,
jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ
szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje
nas do godnego życia.
* Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi
możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunki otrzymania
odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w
intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu. Akt poświęcenia odmówimy przed błogosławieństwem na każdej Mszy Świętej.
* Pamiętajmy, że do końca listopada mamy 8 dowolnych dni aby ofiarować codziennie
naszym zmarłym dar odpustu.
* Przypominamy o stałych nabożeństwach: Adoracja Najśw. Sakramentu: we wtorek po
Mszy do 21.oo i Czwartek o godz. 17.oo
* Polecam prasę katolicką: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.
W tym tygodniu z grona parafian pożegnaliśmy:
śp. Jana Kamińskiego (ur.1949r) zam. Na ul. Nowomiejskiej Wieczny odpoczynek ...
W tym tygodniu patronują nam:
– w pon. 22 XI – św. Cecylia (†III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;
– w środę 24 XI – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac (1795-1839), prezbiter, i
Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, zginęli w latach prześladowań 1773-1862.
- we wtorek 30 XI św. Andrzej, Apostoł (I w.), brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów
Pana Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.
- w piątek 3 XII św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z
największych misjonarzy w dziejach Kościoła.
- w sobotę 4 XII św. Barbara, dziewica i męczennica z przełomu III i IV wieku, patronka
górników i hutników oraz bezrobotnych.
- 4 XII św. Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter i doktor Kościoła, autor kanonów
Kościoła Wschodniego.
* Zapraszamy chłopców i dziewczęta, także
grających na instrumentach do włączenia się
do scholii parafialnej
* W sobotę o godz. 11.oo na spotkanie Oazy
Dzieci Bożych w sali parafialnej zapraszamy
dziewczynki i chłopców, już od 2 klasy
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*Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia
Pańskiego. To trzeci rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na
lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”.
* Dzisiaj rozpoczyna się kolejna edycja
Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom- jest to
dzieło ekumeniczne. Można je wesprzeć:
odbierając świecę Caritas w parafii lub placówce Caritas; wysyłając sms o treści WIGILIA
Pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT); lub dokonując płatności online lub wypełniając
przelew – dane na stronie: wigilijnedzielo.caritas.pl.
* Zachęcamy do uczestniczenia w porannej Mszy
Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej
roratami. W naszym kościele będą odprawiane w
wybrane dni o godz. 6.30. Zapraszamy wszystkich:
dorosłych, młodzież, dzieci. Zgodnie z tradycją przynieśmy lampiony roratne i świece,
a na zakończenie każdej Mszy Świętej zapalmy światło od naszej roratki i zanieśmy je
Z błogosławieństwem do domów. W tym tygodniu w: Poniedziałek, Wtorek i środę.
* W najbliższy I czwartek miesiąca o godz. 17.oo Adoracja - Godzina Święta i modlitwa
za Kościół i o powołania duchowne, wszystko kończymy Mszą Św. o godz. 18.oo
* I piątek miesiąca, dzień wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa za wszelkie zniewagi i
grzechy. Pamiętajmy o spowiedzi św,, okazja codziennie przed i w trakcie
Mszy św.. Msza Św. o godz. 10 i 18.oo i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
* W I sobotę czcimy Niepokalane Serce NMP: o godz. 9.oo rozpoczęcie Adoracji i
nabożeństwo I soboty oraz godz. 10.oo Msza św. oraz o 18.oo.
* Rekolekcje Adwentowe odbędą się w dniach 17, 18 i 19 grudnia (pt.-ndz.).
* Opłatki na stół wigilijny zostaną pobłogosławione dzisiaj podczas Mszy św.
O godz. 10 i 12.oo
* W sobotę Oaza Dzieci Bożych wykonywała
własnoręcznie stroiki
adwentowe na stół. Tak jak są 4 Niedziele Adwentu, tak każdą świecę,
co tydzień możemy zapalić na tym stroiku. Jeżeli ktoś z Państwa może
wspomóc naszą Grupę oazową, to prosimy nabyć taki stroik. Potrzebne
nam są pieniążki na materiały do pracy z dziećmi. Trudno je wyceniać,
Ale bierzemy pod uwagę samą prace dzieci i liczymy na Waszą hojność.

W dniach 10-12 grudnia w naszej parafii odbędzie się KURS
EMAUS - prowadzić będzie Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji. Jeśli odkryłeś
Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z
Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się
Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma.
Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma
doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam
zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i
Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś
poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.
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INTENCJE

MSZALNE

21 XI
Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
.
8.oo śp. Helena i Feliks Głażewscy oraz Anna Przybysz
10.oo msza gregoriańska (21)
12.oo śp. Stefan Owczarek (50 rocznica) oraz za wszystkich zmarłych z rodziny
Owczarek i Kostkan
18.3o śp. zmarłych z rodziny Chmielińskich i Płoskich
22 XI Poniedziałek
17.oo śp. Wiesław Dobrowolski
18.oo msza gregoriańska (22)
23 XI Wtorek
po 18.3o Adoracja do godz. 21.oo
17.oo wolna
18.oo msza gregoriańska (23)
24 XI Środa
17.oo wolna
18.oo msza gregoriańska (24)
25 XI czwartek godz. 17.oo Adoracja Najśw. Sakr. 18.oo msza gregoriańska (25)
26 XI Piątek
17.oo wolna
18.oo msza gregoriańska (26)
27 XI sobota
17.oo wolna
18.oo msza gregoriańska (27)
28 XI
I Niedziela Adwentu
.
8.oo śp. Helena, Czesław, Kazimierz i Stanisław Rudzińscy
10.oo śp. Roman (9 rocznica) i Cecylia Rzeplińscy
12.oo śp. Jadwiga i Henryk (2 rocznica) Malinowscy
18.3o msza gregoriańska (28)
29 XI Poniedziałek
6.3o Roraty intencja wolna 18.oo msza gregoriańska (29)
30 XI Wtorek Uroczystość św. Andrzeja 6.3o Roraty intencja wolna
18.oo msza gregoriańska (30) po Mszy Św. Adoracja do godz. 21.oo
1 XII Środa
6.3o Roraty intencja wolna
18.oo O religijne, moralne i gospodarcze odrodzenie Polski
2 XII I czwartek miesiąca godz. 17.oo Adoracja Najśw. Sakramentu
18.oo 1/ od Kół Różańcowych 2/ śp. Irena Jaworska (3 rocznica)
3 XII I piątek miesiąca 10.oo śp. Jan i Jerzy Ochenkowscy; Stanisława i Piotr
Kawczyńscy; zm. z rodz. Szemplińskich; Paweł i dusze w czyśćcu
18.oo wolna
4 XII I sobota miesiąca godz. 9.oo Adoracja 10.oo od Kół Różańcowych
18.oo Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej dla małżonków
Igi i Łukasza Dąbrowskich w pół roku po zawarcia małżeństwa
5 XII
II Niedziela Adwentu
.
8.oo wypominki roczne
10.oo śp. Zygmunt Włodzimirow (13 rocznica)
12.oo śp. Barbara Garbino
18.3o Dziekczynn, o Boże błog., dary Ducha Świętego,
opiekę Niepokalanej dla Mileny i Andrzeja Jankowskich oraz ich dzieci Zosi i Rysia
(Ryszarda)
6 XII Poniedziałek 6.3o Roraty intencja wolna 18.oo śp. Józef Pulkowski (z pogrzebu)
7XII Wtorek
6.3o Roraty intencja wolna 18.oo śp. Stanisław Brzózy (10 rocznica)
8 XII Środa
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
6.3oDziękczynna za rodzinę Kazimiery oraz o Boże błogosławieństwo, opiekę
Niepokalanej dla całej rodziny
18.oo O Boże błog. dla księży pracujących w naszym mieście
9 XII Czwartek
6.3o Roraty intencja wolna
18.oo wolna
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JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

KOMENTARZ DO CZYTAŃ
Dn 7,13-14 Królestwo Syna Człowieczego
Ap 1,5-8 Chrystus jest władcą królów ziemi
J 18,33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
Słowo Boże kreśli dziś przed nami obraz królestwa Bożego. Pan
Jezus na końcu czasów będzie sprawować wieczną władzę i trwałe
panowanie nad wszystkimi narodami, ludami i językami. Ta wizja
prorocka koresponduje z opisem z Apokalipsy według Świętego Jana.
Prawda, będąca kluczem w ewangelicznym dialogu między Panem
Jezusem a Piłatem, jest obrazem wierności Pana Boga, który przyszedł
na świat, aby dać świadectwo prawdzie i budować królestwo prawdy i pokoju. Słuchając
słowa Bożego, przylgnijmy mocno do Chrystusa Króla i uznajmy w Nim naszego Pana i
Zbawiciela.
****************************

1 Niedziela Adwentu

Jr 33,14-16 Potomek Dawida będzie wymierzał
sprawiedliwość
1 Tes 3,12-4,2 Utwierdzenie w świętości na przyjście
Chrystusa
Łk 21,25-28.34-36 Oczekiwanie na powtórne przyjście
Chrystusa
Rozpoczynając Adwent, liturgia słowa przenosi nas do
dni ostatecznych. Już prorok Jeremiasz mówi o „owych dniach”
czy też o „owym czasie”. Takim oznaczeniem czasu określano w
Starym Testamencie pojawienie się Mesjasza. Święty Łukasz doprecyzuje, jak będzie
wyglądało przyjście Chrystusa, z tym że Ewangelista myśli tu o powtórnym przyjściu, czyli
o paruzji. Będzie to dzień grozy, a zarazem dzień zdumienia i prawdy. Ale, jak zauważył to z
kolei Święty Paweł, chrześcijanin nie powinien bać się tego dnia. Dzień ten będzie bowiem
dniem objawienia świętości Boga oraz świętości wszystkich tych, którzy żyli na ziemi
miłością. Każdy wierzący w Chrystusa powinien oczekiwać z radością „owego dnia”, bo
chrześcijaństwo jest religią nadziei i oczekiwania.
***********************

POMOC DLA SS. MISJONAREK ŚW. RODZINY W AFRYCE
W przyszłą niedzielę 28 listopada będzie zbiórka do puszek na pomoc dla Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny pracujących w Afryce: w Zambii Kenii i Tanzanii pod
hasłem: "Lizak dla Afryki". Po złożeniu ofiary można będzie otrzymać
symbolicznego lizaka. Akcję prowadzi Koło Misyjne Bł. Bolesławy w naszej parafii
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