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INTENCJE MSZALNE 30.11 -06.12

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

Poniedziałek 30.11Poniedziałek 30.11

17:00 +Marcjana Ceynowa i Magdalena 
Buja

Wtorek 01.12Wtorek 01.12

17:00+ Zmarli z rodziny Potrykus i Funk

Środa 02.12Środa 02.12

17:00 +Rodzice Andrzej i Otylia

Czwartek 03.12Czwartek 03.12

17:00 +Aniela i Feliks CiskowscyAniela i Feliks Ciskowscy

Piątek- św. BarbaryPiątek- św. Barbary

8:00 +Barbara Pieniążek- w dniu 
imienin

18:00+Barbara i Franciszek Jeka

Sobota 05.12Sobota 05.12

17:00 +Leon Mach- rocznica śmierci
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8:00 +Rodzice Mielewczyk i za dusze 
w czyśćcu cierpiące

10:30 +Piotr Budzisz-rocznica urodzin 
i Gerard

16:00 +Irena, Agnieszka, Teofil Bolda



1 CZYTANIE:(Jr 33,14-16)
2 CZYTANIE:(1 Tes 3,12-4,2)
EWANGELIA:(Łk 21,25-
28.34-36)
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POCHYLENI NAD SŁOWEM 
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1.Roraty- codziennie o godz. 17:00. Dzieci na roraty przynoszą 
lampiony. Od jutra Mszę św. w dni powszednie odprawiamy  tylko o 
godz. 17:00, w okresie zimowym w dni powszednie będzie tylko jedna 
Msza św.

2.Święci w tym tygodniu:
-poniedziałek- św. Andrzeja Apostoła
-czwartek- św. Franciszka Ksawerego
-piątek- św. Barbary. U nas Uroczystość Odpustowa. Msze św.  
odprawimy o godzinie 8:00 i sumę o godz. 17:00.Kaznodzieją 
Odpustowym będzie ks. Tyberiusz Kroplewski, a sumie 
odpustowej będzie przewodniczył Ksiądz Infułat Stanisław Zięba
Chociaż jest to piątek, ze względu na Uroczystość, w naszej 
parafii nie obowiązuje post.

3.W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i 
pierwsza sobota grudnia:

-pierwszy czwartek- ze względu na odpust- spowiedź dla dzieci o 
godz. 16:00, Komunia św. W piątek na Mszy św.

-pierwszy piątek- odwiedzanie chorych od godziny 9:00- ze 
względu na Mszę św. ranną, może się  trochę opóźnić.
4.Przyszła niedziela jest  pierwszą niedzielą grudnia. O godz. 14:15  
odmówimy wspólny Różaniec Róż Różańcowych. Będziemy modlili się 
 za rodziny, zwłaszcza te, które cierpią , aby odnalazły w narodzinach 
Jezusa znak nadziei.
5.Zabawa parafialna- 9 stycznia .Rada naszej parafii i wolontariusze 
przygotowują okazałą zabawę Cena 100 zł od osoby. Zapisy u p. Joanny 
Borchmann w sklepie. Nie będzie licytacji i fantów.

Ks. Proboszcz Wiesław Wett 

 

Nowy rok kościelny, który rozpoczynamy pierwszą Niedzielą Adwentu, upłynie nam pod znakiem 
Ewangelisty Łukasza: cały czas będzie nam towarzyszyła jego Ewangelia. Na inaugurację tego 
nowego cyklu Kościół przygotował nam prawie to samo czytanie, które zamykało rok Marka: o 
Sądzie Ostatecznym. Może ta powtórka ma nas jeszcze bardziej uwrażliwić na ostateczny sens i 
cel życia, jakim jest zbawienie, czyli spotkanie z Bogiem? A może chodzi o to, abyśmy zaczęli 
sobie bardziej cenić doczesność, ale nie jako cel sam w sobie, lecz jako drogę do wieczności? Po 
prostu: zanim zaczniemy cokolwiek czytać i rozważać na temat życia chrześcijańskiego, Kościół 
chce nam na samym początku pokazać ostateczny koniec, tak byśmy wszystko potrafili zobaczyć 
w jego perspektywie.Bo bez tej ostatecznej perspektywy łatwo zatracić sens życia, zwłaszcza, 
gdy jest to życie trudne, naznaczone bezradnością, nieszczęściem, cierpieniem, smutkiem. Kiedy 
oglądamy dziennik telewizyjny i migawki ze świata, widzimy wyraźnie jak bardzo realistycznie 
potrafił Chrystus określić sytuację człowieka wobec kataklizmów natury i żywiołów wojny, 
rozpętanych ręką ludzką. W stanie takiej trwogi nie widać żadnego ratunku, wszystko zawodzi. 
Człowiek doświadcza wtedy w całej pełni swojej bezradności, samotności i niemocy.Przez 
ostatnie dziesięciolecia, w których historia bardzo nas oszczędzała, zdążyliśmy chyba trochę o 
tych doświadczeniach zapomnieć i nabrać zbytniej pewności siebie. W takim stanie łatwo utracić 
z oczu obraz końca świata i ostatecznego celu ludzkiego życia. Człowiek pogrąża się w 
doczesności, tak jakby to było wszystko.I dlatego Chrystus wzywa nas do czuwania. Właśnie w 
takiej postawie należy przeżywać życie doczesne: czuwając. A czuwanie to nic innego, jak tylko 
świadomość końca, świadomość konsekwencji naszych decyzji i postępowania. To ona nas 
zmobilizuje do wszystkiego, co konieczne.Przede wszystkim do poczucia odpowiedzialności za 
losy świata i ludzkości. To jest podstawowy warunek pokoju i sprawiedliwości na świecie. Jeśli 
odpowiedzialność tę złożymy na barki polityków, wtedy możemy być pewni jakiegoś 
nieszczęścia. Przecież gdyby w byłej Jugosławii ludzie mieli trochę więcej poczucia osobistej 
odpowiedzialności, nie byłoby wojny. Najpierw ta wojna rozpętała się w sercu każdego 
człowieka.Dalej czuwanie to wolność od wszelkiego wewnętrznego i zewnętrznego zniewolenia. 
Zniewala pożądanie, przyjemność, wygoda, dobrobyt, ale także nędza i nadmiar trosk, zniewala 
żądza władzy i ślepe poddanie władzy nieodpowiedzialnej. Czuwanie ma temu zapobiec przez 
ukazanie właściwych proporcji i nabranie dystansu do tego, co przemijające.Ale przede 
wszystkim czuwanie to świadomość zależności od Boga, Jego miłości i opieki, oraz ufne poddanie 
się Jego mocy. Ale na co dzień często o tym zapominamy. Żyjemy tak, jak byśmy byli jedynymi 
panami samych siebie i nie musieli się z niczym liczyć. A gdy przychodzą przeciwności i 
przeszkody nie do pokonania, gdy nagle doświadczamy bezradności i bezsiły, wtedy przychodzi 
też lęk. Ludzi bez Boga czeka wtedy nieodwołalna rozpacz i trwoga. Kto jednak ma wiarę w sercu 
wie, że może liczyć na Boga. Ta nadzieja i otucha powinna nam towarzyszyć w każdym 
momencie naszego życia.


