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III Niedziela Adwentu
Ewangelia według św. Jana (1,6-8.19-28)
„Jan odpowiedział odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak
powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc
do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”.
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po
mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.”
„W domu zawsze najlepiej!”
Na drodze swego Ŝycia spotkałem wielu ludzi, którzy wracając do swoich bliskich po długim okresie rozłąki czy po prostu, po cięŜkim
dniu pracy z uśmiechem na twarzy wypowiadali
te słowa. Spotkałem równieŜ takich, którym
podobne słowa nigdy nie przeszły przez gardło.
Mówi się, Ŝe chętnie powracamy myślą do przeŜytych chwil pełnych rodzinnego ciepła i miłości.
Jednak czy tak jest zawsze? Nie! Bo nie brakuje
takich, którzy nie mają do czego wrócić! Niestety
coraz więcej jest domów, w których rodzinne
szczęście ustępuje miejsca niezgodzie, niewierności, alkoholizmowi lub przemocy. Wobec
takiego stanu rzeczy trudno pozostać obojętnym.
Trzeba z ogromną troską zabiegać o dobro rodziny. PrzeŜywamy czas Adwentu. Czas tęsknego
wyczekiwania Chrystusa, który przychodzi do
nas po to, aby zlać na nas ogrom swoich łask.
Kościół Święty – Mastka nasza, w tym szczególnym czasie, ustami św. Jana Chrzciciela woła:
Nawróćcie się! Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieŜki dla Niego! Jaka będzie Twoja
odpowiedź? Czy chcesz się nawrócić? Czy
chcesz oddać Chrystusowi swoją ranę, swój
grzech, swoje Ŝycie? Czy chcesz wsparty miłością BoŜą odnowić swoje rodzinne więzi?
JeŜeli tak, to zapraszam Cię na parafialne
rekolekcje. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy o wiarę i miłość w rodzinach naszej parafial-

nej wspólnoty. W świetle BoŜego Słowa będziemy szukać rady i pomocy, aby nasze Ŝycie osobiste i rodzinne wypełniał blask prawdy rozjaśniający sumienia. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa papieŜa Jana Pawła II skierowane
niegdyś do młodych: Duc in altum! Wypłyń na
głębię i zawierz Chrystusowi. Pokonaj słabość i
zniechęcenie. Przyjmij słowo Chrystusa zaufaj
Mu. Nie lękaj się wypłyń, na głębie. Jest przy
tobie Chrystus.
A zatem – Drogi Bracie, Droga Siostro –
Wypłyń na głębię! Otwórz się na łaskę Boga,
której w rekolekcyjnym czasie będziesz miał w
obfitości. Ta łaska jest Ci potrzebna jak woda czy
powietrze. Tylko dzięki tej łasce będziesz miał
odwagę zajrzeć pod strzechy swego serca i swego
domu. Tylko dzięki tej łasce nabierzesz odwagi
by zakasać rękawy i w codzienności Ŝycia odbudowywać swoje rodzinne szczęście. Wreszcie,
tylko dzięki tej łasce będziesz tak Ŝył, pracował i
kochał, byś przekraczając progi swego domu
zawsze z radością mógł powtarzać: W domu
zawsze najlepiej!
Obiecuję, Ŝe ze swej strony zrobię wszystko,
aby przybliŜyć Cię do źródła łaski Chrystusa.
Ciebie natomiast proszę o modlitwę, aby posługa,
którą mi powierzono, mogła przynieść oczekiwane owoce.
Z wyrazami szacunku rekolekcjonista:
ks. Paweł Brudek
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Poniedziałek – 12 grudnia 2011
Mt 21,23-27
630
Za †† męŜa Mariana Kapuściaka, syna Jarosława, brata Władysława i wszystkich †† z
pokrewieństwa
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla ro700
dzin: Kozimenko, Korpaczewskich i Ilewicz
1730
Roraty dla dzieci: 1. Za †† mamę Stefanię Paszkowską, siostrę Janinę, szwagra Mikołaja
Marcinowskich oraz † kuzyna Edwina Węgrzyna i dusze w czyśćcu cierpiące
2. W intencji ks. Adama o błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej, zdrowie i opiekę
Matki Najświętszej (od RóŜ RóŜańcowych)
Nowenna do bł. Jana Pawła II – dzień 4 - Rodzina
Wtorek – 13 grudnia 2011 – św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Mt 21,28-32
630
Za † Ritę KrziŜok (od sąsiadów z ulicy Łąkowej)
700
Do Miłosierdzia BoŜego za † syna Gerharda Zaczek, †† Ŝonę Annę Zaczek, matkę, teściów, zięciów, szwagrów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für den † Vater Ernst am 20. Todestag,
800
für die † Mutter Maria sowie für alle †† Vorfahren und Verwandten der Familien:
Jendrosch, Gonschior, Podhajski und Rödiger
1730
Roraty dla dzieci: 1. Za † Irenę Stogniew w 3. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † matkę Agnieszkę Simek i wszystkich †† z rodziny
Nowenna do bł. Jana Pawła II – dzień 5 – Młodość
1830
W ramach XI Dni ks. Stefana Pieczki: Msza Święta w intencji Ojczyzny w 30 rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego
1900
Spotkanie z Tomaszem Terlikowskim „Solidarność w wychowaniu”
Środa – 14 grudnia 2011 – św. Jana od KrzyŜa, kapłana i doktora K-ła
Łk 7,18-23
630
Do Miłosierdzia BoŜego za †† męŜa i ojca Stanisława, synów Zbigniewa i Mieczysława
oraz całe pokrewieństwo z rodziny Pawełek i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Za wszystkich †† z rodziny Daniel i dusze w czyśćcu cierpiące
Roraty dla dzieci: 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Adama w 50. rocznicę urodzin z
1730
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata (od rodziców)
2. Za † męŜa Jana Trojańskiego w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców Zofię i Emila Klimek
oraz †† rodzeństwo i pokrewieństwo
Nowenna do bł. Jana Pawła II – dzień 6 – Grzech
Czwartek – 15 grudnia 2011
Łk 7,24-30
ODNOWIENIE MISJI ŚWIĘTYCH - ROZPOCZĘCIE
Msza Święta z nauką ogólną W intencji Janiny z okazji 75. rocznicy urodzin i 18. roczni630
cy urodzin wnuczki Magdaleny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
900
Msza Święta z nauką ogólną Za † Joachima Dudę (od sąsiadów z ul. Pomnikowej 22)
1730
Roraty dla dzieci oraz Msza Święta z nauką dla młodzieŜy i dorosłych 1. Za † Ŝonę Janinę
Pilipczuk oraz †† rodziców z obu stron
2. Za zmarłych (zbiorowa): za † Tymoteusza Marię Adamskiego, za † Roberta Steiera w 2.
rocznicę śmierci, za † Pawła Pietrzyka w 4. rocznicę śmierci, za † Hildegardę Szmit w 11.
rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, za † męŜa Czesława i †† z rodzin Burban, Magdziak i Adamskich, za † Stefana Matuszka w rocznicę śmierci, za † Edwarda Korsistkę w
3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, za † Edeltraudę Donat (od współlokatorów),
za † Antoniego Durkalca (w 30. dzień po śmierci od sąsiadów), za † matkę ElŜbietę Laskę
w I. rocznicę śmierci, † ojca Antoniego Laskę i siostrę Gabrielę Janikowską, za † siostrę
Teresę Korzeń (w 30. dzień po śmierci), oraz †† Stanisławę i Sylwestra Stefaniak, za † Helenę Wawrzyniak (w 30. dzień po śmierci), za † Leszka Pałkę (w 30. dzień po śmierci, od
sąsiadów), za † Annę RoŜnawską (w 30. dzień po śmierci), za † Leokadię Gajny (w 30.
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dzień po śmierci), za † Karola Ćwiklińskiego (od sąsiadów z ul. Chełmońskiego 25), za ††
Weronikę i Annę Marcol i †† z pokrewieństwa
Nowenna do bł. Jana Pawła II – dzień 7 – Miłosierdzie
Piątek – 16 grudnia 2011
J 5,33-36
630
Msza Święta z nauką ogólną Do Trójcy Przenajświętszej oraz za wstawiennictwem Matki
BoŜej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w pewnej intencji
900
Msza Święta z nauką ogólną Za †† z rodziny Pawlisz, Krokosz oraz pokrewieństwo
1730
Roraty dla młodzieŜy, Msza Święta z nauką ogólną: 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za † Lillę Urych w 12. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron
Nowenna do bł. Jana Pawła II – dzień 8 – Eucharystia
1845
Nauka stanowa dla małŜonków z odnowieniem przyrzeczeń małŜeńskich
Sobota – 17 grudnia 2011
Mt 1,1-17
630
Roraty dla dorosłych z nauką ogólną: 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo dla Jolanty w 60. rocznicę urodzin
2. Za † Stanisława Zuzoka
900
Msza Święta z nauką ogólną
1730
Nieszpory Maryjne - Nowenna do bł. Jana Pawła II – dzień 9 – Maryja
1800
W sobotni wieczór: 1. Za † ks. Jana Posta i wszystkich zmarłych duszpasterzy naszej parafii
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† Edwarda i Gertrudę, Piotra i ElŜbietę oraz pokrewieństwo z
obu stron
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1900
W ramach Dni ks. Pieczki koncert zespołu Love Story (na „Końcu Świata”)
IV Niedziela adwentu – 18 grudnia 2011
2 Sm 7,1-5.8-12.14-16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38
NA KAśDEJ MSZY ŚWIĘTEJ ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
700
Za † matkę Marię i wszystkich †† z rodziny
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
830
900
Za †† rodziców Helenę i Stanisława Kolbuch oraz Annę i Antoniego Wygnał i brata Józefa
1030
Za † Bolesława Jurkiewicza w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, aby miłosierny Bóg przyjął ich do chwały nieba
1200
Do BoŜej Opatrzności i Matki BoŜej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji męŜa Jarosława w 50. rocznicę urodzin oraz w 18. rocznicę urodzin
córki Pauliny, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1545
RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730
Adwentowe nieszpory niedzielne – wprowadzenie relikwii błogosławionego Jana Pawła II
Za †† Ŝonę Irenę Wycisk w 3. rocznicę śmierci, matkę Jadwigę Dobias, teściów Jana i
1800
Annę, szwagierkę Gizelę i dusze w czyśćcu cierpiące
W tym tygodniu modlimy się: o łaskę głębokiego przeŜycia rekolekcji w ramach odnowienia Misji
Parafialnych
• Dzisiejszą niedzielę nazywamy Gaudete, gdyŜ wyraŜa radość ze zbliŜających się świąt Narodzenia Pańskiego. Od 17 grudnia rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do świąt. Zapraszamy
na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory
niedzielne.
• Dziś jeszcze o 1500 zapowiadana katecheza ks. Biskupa o Kościele. Katechezy moŜna wysłuchać
w Radio Plus (oraz na stronach internetowych).
• Zachęcamy do dalszego, licznego udziału w Roratach (do piątku o 1730). Prosimy zwrócić uwagę
na zmienioną porę wieczornej Mszy Świętej.
• Do soboty przeŜywać będziemy Nowennę do bł. Jana Pawła II, która przygotowuje nas do odnowienia Misji Parafialnych oraz do wprowadzenia relikwii do naszej parafii. Nowenna dzisiaj o
1730, w tygodniu po wieczornej Mszy Świętej.
• Odnowienie Misji Parafialnych rozpocznie się w czwartek, 15 grudnia. Poprowadzi je ks.
Paweł Brudek. Zachęcamy do licznego udziału. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 700. Msze z naukami ogólnymi o 630, 900 oraz o 1730. Intencje z godz. 700 zostaną odprawione o 900. Jeśli ta zmiana nie jest moŜliwa, to prosimy i kontakt. Szczegółowy plan w gazetce.
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We wtorek, 13 grudnia przypada 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji oraz w
ramach Dni ks. Pieczki w naszym kościele o 1830 Msza Święta, a po niej spotkanie z p. Tomaszem Terlikowskim. W sobotę na „Końcu świata” na ul. K. Miarki koncert zespołu „Love Story”.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski. W czasie nieszporów w przyszłą niedzielę
uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II.
• Caritas Parafialny zaprasza wszystkie osoby samotne oraz starsze na spotkanie opłatkowe w
niedzielę, 18 grudnia na godz. 1500. W piątek od 1500 będą wydawane paczki rodzinom objętym
pomocą Caritas. MoŜna jeszcze złoŜyć do koszy w tyle kościoła dary Ŝywnościowe. Tym, którzy
wspomogli Caritas serdecznie dziękujemy.
• W tym tygodniu (do piątku) obok domu katechetycznego będzie moŜna wykonać bezpłatne badania mammograficzne (dla kobiet w wieku od 50 di 59 lat). Wymagana jest telefoniczna rejestracja: 58 325 76 02 lub 58 325 76 05.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii i świąteczny wystrój kościoła.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Stefania Buczko, lat 82, zam. na ul. świrki i Wigury 10

Odnowienie Misji Świętych
„W domu zawsze najlepiej…” Czy na pewno? Oblicza rodzinnego domu
ks. Paweł Brudek
Czwartek – 15. 12. 2011
Podstawa biblijna: Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście
wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć?” (Łk 7,24).
Temat dnia: Rozczarowane oblicze domu
• 630, 900 – Msza św. z nauką ogólną
• 1730 – Msza św. z nauką stanową dla młodzieŜy (i dorosłych). Temat: Ile jestem wart, ile
jestem warta w Twoich oczach? Adwent szansą na doświadczenie i umocnienie poczucia własnej wartości
• Po Mszy Nowenna do bł. Jana Pawła II
Piątek – 16. 12. 2011
Podstawa biblijna: Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie (J 5,33).
Temat dnia: Prawdziwe oblicze domu
• 630; 900; 1730 – Msza św. z nauką ogólną
• Po Mszy Nowenna do bł. Jana Pawła II
• 1845 – Nauka stanowa dla małŜonków z odnowieniem przyrzeczeń małŜeńskich. Temat:
Warto zawalczyć o rodzinne szczęście.
Sobota – 17. 12. 2011
Podstawa biblijna: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (Mt 1,1).
Temat dnia: dom rodzinny to dom wielu twarzy
• 630; 900 – Msza św. z nauką ogólną
• 1730 Nieszpory Maryjne Nowenna do bł. Jana Pawła II
• 1800 – Msza św. z nauką ogólną
• Po Mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu
Niedziela – 18. 12. 2011
Podstawa biblijna: Na to rzekła Maryja: „Oto ja słuŜebnica Pańska, niech mi się stanie według twego
słowa (Łk 1,38).
Temat dnia: Ufne oblicze domu
• Msze Święte z nauką ogólną
• 1545 RóŜaniec Fatimski
• 1730 Nieszpory i uroczyste wprowadzenie Relikwii bł. Jana Pawła II

