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INTENCJE MSZALNE 28.11 – 04.12

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

zgłosić w celu korekty.  

      
         

     
       

I NIEDZIELA ADWENTU           27 listopada 2016 r.

PONIEDZIAŁEK –28 LISTOPADA

06:30 + ks. prob. W. Wett (27)

17:00 +  Brunon Borski

18:00 + Z rodziny Jeka i Lessnau

WTOREK –29 LISTOPADA

06:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (28 
gregoriańska)

17:00 + Stanisław Hincke – 2 rocznica śmierci 
rodzice, rodzeństwo z obojga stron

18:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy

ŚRODA –30 LISTOPADA

6:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (29 
gregoriańska) 

17:00 +  Andrzej Goyke i Zygmunt Szmandt oraz 
Tomasz Szmandt

18:00 +Aleksandra Wittstock – 2 rocznica 
śmierci

CZWARTEK –01 GRUDNIA

06:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław
 Wett (30 gregoriańska)

17:00 + Rodzice Funk i Potrykus

18:00 + Stanisław – 3 rocznica śmierci oraz 
Józefa i Franciszek Wrosz

 

PIĄTEK –02 GRUDNIA

06:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett

17:00 +  Grzegorz, Monika, Elżbieta 
Fiszer

18:00 + Genowefa Ciskowska z ok. 80 
urodzin

SOBOTA –03 GRUDNIA

06:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett

17:00 + Leon Mach – rocznica śmierci

18:00 +  Z rodziny Necel

NIEDZIELA – 04 GRUDNIA

08:00 +  Barbara i Franciszek Jeka
08:00 + Jan Breziński od uczestników 
pogrzebu
10:30 + Barbara Pieniążek w dniu 
imienin
10:30 – O zdrowie i błogosławieństwo 
Boże w rodzinie
16:00 – Za parafian 
16:00 +Irena, Agnieszka, Teofil Bolda
16:00 + Rodzice: Maria, Franciszek 
Plińscy, rodzeństwo: Maria, Stefan oraz 
Józef Zych
16:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett
16:00 +Rozalia, Teofil Dettlaff
16:00 + Zofia, Adam Wojciechowscy, 
Anna i Jan Nadolscy
16:00 +  Stanisław Hincke w dni urodzin, 
jego rodzice oraz Stanisław Necel i 
rodzeństwo z obojga stron
16:00 + Dziadkowie, dusze w czyśćcu 
cierpiące
16:00 + Jan Breziński od 1 Róży 
Różańcowej

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego 

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu 

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, 

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,

wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego 

uświęcenia. 

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. 

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: 

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, 

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen.



1 CZYTANIE:  (Iz 2,1-5)
2 CZYTANIE: (Rz 13,11-14)
EWANGELIA: (Mt 24,37-44)

POCHYLENI NAD SŁOWEM 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA I NIEDZIELE ADWENTU

27 LISTOPADA 2016 r. 

 

               Ks. Sławomir Skoblik

I niedziela adwentu

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy najdłuższy adwent (równe 4 tygodnie), okres przygotowujący 
nas do Świąt Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się także nowy rok duszpasterski. Przeżywać będziemy 
go pod hasłem „Idźcie i głoście”. 

2. Dzisiaj na sumie poświęciliśmy opłatki, które roznosić będą po parafii panowie: Daniel, Jacek i 
Józef. Wraz z opłatkami będą roznoszone do uzupełnienia nowe karty kolędowe. Na nich 
umieszczamy zamieszkałych, nie zameldowanych parafiach. Karty damy księdzu na kolędzie. 
Dla przykładu, ktoś ponad rok mieszka w Anglii, a jest tu zameldowany, nie wpisujemy go na 
kartę. Ofiary z opłatków przeznaczone na nowe okna do kościoła i prace na zapleczu zakrystii.

3. W adwencie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii będą odprawiane 
codziennie: we wtorki, czwartki, soboty o  6.30, w poniedziałki, środy i piątki o 17.00. Hasło 
tego rocznych rorat: W domu Królowej. Do udziału we wspólnych roratach wraz z małym 
Gościem Niedzielnym zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, i prosimy wszystkich o 
przyniesienie lampionów. Pod koniec rorat docenimy wytrwałe dzieci i nagrodzimy 
najciekawsze własnoręcznie wykonane lampiony.

4. W tym tygodniu przypadają także dni eucharystyczne. Okazja do spowiedzi św. 15 minut przed 
Mszą świętą, dodatkowo  w pierwszy piątek miesiąca od godz. 16.00. W czwartek o godz. 17. 
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyższym Kapłanie w intencji powołań, a w piątek ranna o 
Najświętszym Sercu Pana Jezusa połączona z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i 
nabożeństwem wynagradzającym z Aktem Ofiarowania. W piątek odwiedzę chorych z posługą 
sakramentalną.

5. W tym tygodniu wspominamy w środę św. Andrzeja Apostoła, w sobotę św. Franciszka Ksawerego. 
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia.

6. W przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa ku czci św. Barbary. Suma odpustowa o godz. 16.00. 
Przewodniczyć jej będzie ks. Marian Świątek, współkoncelebransami będą zaprzyjaźnieni 
kapłani, kaznodzieją o. jezuita.

7. Parafialna zabawa karnawałowa odbędzie się w remizie OSP 11 lutego. Zapisy w sklepie u pana 
Daniela. Koszt od pary 200 złotych.

8. Od grudnia parafia zatrudniła dwie panie z Gnieżdżewa do sprzątania kościoła. System ulicami się 
wyczerpał. Z tyłu jedna ze skarbonek będzie przeznaczona na ten cel.

9. Już dzisiaj chciałbym, aby przedstawiciele grup parafialnych zarezerwowali sobie czas na 
spotkania opłatkowe po wieczornej Mszy św.: LSO i lektorki: 27.12, Żywy Rózaniec, 28.12, Rada 
Parafialna 29.12, chór 23.01.

10. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji i przebiegu uroczystości zakończenia Roku Jubileuszowego. Dziękuję za obecność i 
wspólną modlitwę.

11. Kalendarze parafialne w cenie 25 złotych można nabyć po Mszy św. u radnych pod chórem 
kościoła.

 

Kiedy wreszcie ludzie odkryją, że ich własne diagnozy i próby wyjścia z kryzysów politycznych i 
gospodarczych, społecznych i moralnych, prowadzą do jeszcze groźniejszych dramatów? Kiedy 
ludzie w skali świata dostrzegą, że jedynym warunkiem szczęśliwego życia na ziemi jest 
dostosowanie rytmu naszego serca do przykazań kochającego nas Boga? Pojednanie z Bogiem to 
nic innego, jak przyznanie Mu racji. Trzeba po prostu na nowo odkryć sens i wartość Dekalogu. 
Innej drogi do uszczęśliwienia człowieka na ziemi nie ma.

Ostatnio wiele się mówi i pisze o głośnym filmie Krzysztofa Kieślowskiego ilustrującym Dekalog. 
Z punktu widzenia sztuki, rzecz na pewno wysokiej klasy. Reżyser postanowił ukazać w jak 
dramatyczną sytuację wchodzi człowiek lekceważąc poszczególne przykazania Dekalogu. W tym 
duchu stworzył szereg wstrząsających opowieści. Grzesznik z łatwością odnajduje się w filmie, 
ale i uprawiedliwia. Reżyser niezwykle sugestywnie ukazał potęgę istniejącego zła, wobec 
którego człowiek staje prawie bezradny. W tym tkwi poważne niebezpieczeństwo tego serialu. 
Postawy negatywne utrwalają się w naszej podświadomości znacznie łatwiej niż przykłady 
pozytywne.

W rzeczywistości film zamiast wzywać do przestrzegania Dekalogu, ukazuje drogę jego łamania. 
Tymczasem Bogu nie chodzi o to, by człowiek wiedział, jak się cierpi z powodu lekceważenia Jego 
Prawa, lecz jak wielkie jest szczęście ukryte w jego przestrzeganiu. Stąd też Dekalog musi być 
objawiony światu jako droga do szczęścia. Można by prosić reżysera, by się podjął drugiego 
dzieła i obok obrazów w czarnych kolorach ludzkiej winy, ukazał w nowym filmie obrazy w 
kolorach tęczy, ujawniające piękno życia opartego o wierne dochowanie przymierza, zawartego 
między Bogiem i człowiekiem. Częste naruszanie przykazań Dekalogu doprowadziło do bardzo 
poważnego zniszczenia naszego sumienia. Wielu ludzi już nawet nie reaguje na wykroczenia w 
dziedzinie sprawiedliwości, prawdomówności, czy miłości. Trzeba dostrzec ten niepokojący stan 
naszego ducha, by podjąć jego leczenie.

Nie należy jednak sądzić, że naród, a tym bardziej ludzkość w całej swej masie nagle zmądrzeje i 
zawoła razem z Izajaszem: „Niech nas Bóg nauczy dróg Swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami”. 
Droga wskazana przez Zbawiciela jest inna. Stopniowo każdy człowiek winien sam odkryć 
mądrość Bożego Prawa. Musi dostrzec, że życie według niego daje wielką moc, pewność, pokój, 
odwagę i radość ducha, wartości zupełnie niedostępne dla tych, którzy żyją daleko od Boga.

Nic nie wskazuje na to, by takie odkrycie miało mieć charakter masowy. Ciągle niewielki procent 
dochodzi do mądrości. To jednak wystarczy, aby droga nadziei była ciągle przetarta. Kto chce, 
może nią dotrzeć do prawdziwego szczęścia. Adwent to czas głębokiej refleksji nad pojednaniem 
z Bogiem. To czas usilnej prośby: „Niech nas Bóg nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego 
ścieżkami”.


