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Ewangelia na niedzielę (Mk 1,1-8)
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam
wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla
Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do
niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i
tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby
schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym».
Rozważanie:
Gdy pomyślę o wszystkich rozmowach, które się nie udały, po których miałem takie
poczucie, że w ogóle się nie spotkaliśmy, że rozminęliśmy się ze sobą. Że odchodzimy
w poczuciu takiego straconego czasu, że to było bez sensu. Gdy szukam odpowiedzi na
pytanie - co było powodem, że ta rozmowa się nie udała, że się nie spotkaliśmy, że nie
przyjęliśmy się nawzajem, to zawsze odpowiedź brzmi - za dużo było mnie w tym
spotkaniu. Za dużo było mnie, za mało było otwartości na tego drugiego człowieka, za
mało było otwartości na Boga. Żeby to Jego ducha, Jego obecności, Jego światła było
więcej. Za dużo mnie, za mało drugiego i za mało Boga. To jest właśnie Jan Chrzciciel,
który to odkrył i który wie, że jego ma być mało po to, żeby było więcej życia, więcej
prawdy, więcej Jezusa, więcej spotkania konkretnego człowieka z Bogiem. To właśnie
jego musi być mało. To jest nieprawdopodobna sztuka, to jest sztuka pokory, to jest dar
pokory, którego warto uczyć się każdego dnia, aby było mnie mniej, aby Boga było
więcej. (o. Wojciech Jędrzejewski OP.)
                            

Liturgia słowa:
Niedziela (06.12): Iz 40,1-5.9-11 Ps 85 2P 3,8-14 Mk 1,1-8; poniedziałek (07.12):
Iz 35,1-10 Ps 85 Łk 5,17-26; wtorek (08.12): Rdz 3,9-15 Ps 98 Ef 1,3-6.11-12
Łk 1,26-38; środa (09.12): Iz 40,25-31 Ps 103 Mt 11,28-30; czwartek (10.12):
Iz 41,13-20 Ps 145 Mt 11,11-15; piątek (11.12): Iz 48,17-19 Ps 1 Mt 11,16-19;
sobota (12.12): Iz 30,19-21.23-26 Ps 147A Mt 9,35-10,1.5a.6-8.
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w środę wspomnienie
św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin, w czwartek – Najświętszej Maryi Panny z Loreto,
w piątek – św. Damazego I, papieża, w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Guadalupe.
                            

XXI Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie
Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach
Europy Wschodniej i Azji Środkowej: na Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie,
Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.
Tego dnia staramy się zbierać fundusze, by wesprzeć Kościół katolicki za wschodnią
granicą. Jest to tzw. składka do puszek. Mam nadzieję, że i w tym roku uda nam się, dzięki
tej zbiórce, zrealizować kilka projektów, które napływają do nas zza wschodniej granicy –
powiedział ks. Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
Przeżywany w Polsce i na placówkach polonijnych Dzień modlitwy i pomocy materialnej
Kościołowi na Wschodzie tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych,
którzy pomagają duchowo i materialnie – napisał w Apelu na XXI Dzień modlitwy i
pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie przewodniczący Zespołu Pomocy
Kościołowi na Wschodzie bp Antoni P. Dydycz.
Aktualnie Kościołowi za wschodnią granicą służy 198 kapłanów diecezjalnych, 387
kapłanów zakonnych, 320 sióstr zakonnych i 40 braci zakonnych z Polski oraz osoby
świeckie. Do biura Zespołu napływają pisemne prośby z diecezji, parafii oraz ze
zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie. W roku 2020 zostało zrealizowanych
240 próśb, na kwotę 2 294 492 zł, z czego najwięcej trafiło na Ukrainę i Białoruś.
Na powyższą kwotę składają się m.in: dotacje na budowę nowych świątyń, odbudowę
oraz renowację kościołów, plebanii i sal katechetycznych; wakacyjny wypoczynek
połączony z formacją dla dzieci i młodzieży, świetlice i przedszkola, domy dziecka; domy
seniora, domy samotnej matki, pomoc potrzebującym, stołówki i kuchnie prowadzone
przez siostry i braci zakonnych służące dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych
oraz stypendia dla studentów ze Wschodu. Zespół świadczy też nieustannie pomoc
liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakup dla konkretnych parafii
paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także
modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych.
                            

Nowenna do św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii
W dniach 7-16 grudnia 2020 roku przy relikwiach św. Andrzeja Boboli w Sanktuarium
Narodowym w Warszawie będzie odmawiana ogólnopolska Nowenna do św. Andrzeja
Boboli w czasie epidemii pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Modlitwa
nowennowa będzie transmitowana online. To co teraz przeżywamy – czas pandemii, i to
co dzieje się w naszej Ojczyźnie, wymaga modlitwy. Dlatego rozpoczynamy Nowennę za
jego wstawiennictwem. I właśnie poprzez Nowennę będziemy modlić się o jedność w naszej
Ojczyźnie i w naszych rodzinach. A także za tych, którzy są dotknięci pandemią –
powiedział ks. Waldemar Borzyszkowski SJ, kustosz Sanktuarium Narodowego św.
Andrzeja Boboli w Warszawie. Ks. Borzykowski przypomniał, że św. Andrzej Bobola jest
Patronem Polski i Patronem Jedności. W latach 1625-1629 był on duszpasterzem w czasie
epidemii w Wilnie niosąc chorym pomoc duchową i materialną. „Wzywajmy z wiarą
wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli, aby wyprosił nam u Boga ustanie epidemii, która
spowodowała cierpienie i śmierć tak wielu osób w Polsce i na świecie. Prośmy go również
o zgodę w naszej Ojczyźnie, abyśmy zaczęli na siebie patrzeć z szacunkiem i życzliwością”
– powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ. Do włączenia
się w ogólnopolską Nowennę do św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii zaproszone są
wszystkie parafie w Polsce.

Adwentowi przewodnicy – Jan Chrzciciel

Przygotujcie drogę Panu… to wezwanie kolejnego adwentowego przewodnika – Jana
Chrzciciela. Orędzie Jana to przede wszystkim wezwanie do metanoi – zmiany sposobu
myślenia i postępowania, bo „bliskie jest królestwo niebieskie”. Jan Chrzciciel wzywa nas
dziś do nawrócenia! Gani pobożność na pokaz… nie martwe zasady i przepisy są
najważniejsze, ale miłość Boga i bliźniego. Po prostu dobre życie. Poucza, by nie gonić za
tym, co wielkie i co przerasta twoje siły… rób dobrze i uczciwie to, czym się zajmujesz.
Jedną z najbardziej uderzających jego cech jest pokora. „Potrzeba, by ON wzrastał, a ja
się umniejszał”. Jan jest wielki, bo zna i akceptuje prawdę o sobie. Idź za przykładem Jana.
Przestań udawać. Popatrz na siebie w całej prawdzie. Jan uczy radykalizmu
i bezkompromisowości: był twardy, surowy i uczciwy wobec siebie. Nie bał się prawdy.
Potrafił przyznać, że nie jest oczekiwanym Mesjaszem, potrafił z pokorą odpowiadać na
zarzuty wobec wielkich tego świata. Wtrącono go do więzienia i stracono za to, że miał
odwagę upomnieć Heroda… Nie bój się być podobnym do twojego przewodnika Jana
Chrzciciela! Przede wszystkim wymagaj od siebie. Ewangelia jest tego warta, by dla niej
poświęcić swoje grzeszne słabości i przyzwyczajenia. Nie bój się także mówić prawdy
innym. Miej też odwagę - jak Jan - wskazywać zawsze na Jezusa! Choćby ubyło ci przez
to wielbicieli… (s. M. Dalmacja Bryś)
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – II NIEDZIELA ADWENTU
1. Dzisiaj dzień solidarności z Kościołami na Wschodzie. Po Mszy św. zbiórka do

puszek przeznaczona na pomoc tym Kościołom. Dziś podczas nabożeństwa o godz.
15.30 zmiany tajemnic różańcowych, a pół godziny wcześniej możliwość osobistej
modlitwy przed wystawionym Najśw. Sakramentem
2. Dzisiaj także odpust ku czci św. Mikołaja w Parafii św. Wawrzyńca.
3. Przypominamy, że w niedziele Adwentowe nie odprawia się Mszy roratnich, dlatego
pierwsza Msza św. jest zwyczajnie o godz. 8.00. Poza niedzielami zapraszamy
codziennie na Msze św. roratnie o godz. 6.00.
4. We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą o godz. 6.00,
16.00 i 18.00. Kościół będzie także otwarty o godz. 12.00 – z zaproszeniem na modlitwę
w „Godzinie Łaski”.
5. We wtorek zapraszamy dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i Komunii św. wraz z
rodzicami na Mszę św. o godz. 18.00, na której zostaną wręczone Medaliki NMP. Po
nabożeństwie spotkanie w Kościele.
6. Przypominamy o dodatkowych nabożeństwach: w środę – Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy; w czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.
15.00, zakończona modlitwami przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II; w piątek –
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Faustyny.
7. W sobotę – wieczorna Msza św. będzie z liturgią niedzielną.
8. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji rejonów III i IV, a o
godz. 15.30 – modlitwa różańcowa w duchu fatimskim.
9. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na
godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 9.
10. W tym roku nie będą przynoszone opłatki wigilijne do naszych domów. Poświęcone
Opłatki są wyłożone przy bocznych ołtarzach. Prosimy, aby zabrać je nie tylko do
swoich domów, ale także dla tych, którzy w tym czasie z różnych przyczyn nie
przychodzą do kościoła. Do opłatków dołączona jest kartka z życzeniami od nas duszpasterzy. Te pobłogosławione modlitwą opłatki, które trafią na wigilijne stoły,
niech będą znakiem wzajemnej życzliwości i jedności w całej naszej wspólnocie
parafialnej. Nie będą składane dodatkowe ofiary z okazji rozdawania opłatków.

Serdecznie dziękujemy naszym parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła w
ostatnim czasie. W tych pracach oraz zbiórkach na kwiaty i inwestycje kościelne udział wzięli:
W sobotę 31 X: Kazimiera BARSKA, Mateusz LUBCZYŃSKI, Artur MARCIAK, Danuta
PTASZNIK, Teresa LUFT, Maria KRZYŻOWSKA, Bronisława KURDYBACHA, Elżbieta RUBA.
W sobotę 7 XI: Bożena i Mariusz BAL, Maria OŚMAK, Jan KRUKOWSKI, Emilia CIESIELKA
oraz z rodziny FOLIS i TARNAWSKI.
W sobotę 14 XI: Czesława i Dawid STRAWIŃSKI, Bogusława FRANUS, Halina RĘKAS,
Janina POTYRAŁO, Genowefa KUD, Grażyna GWÓŹDŹ, Katarzyna GAŁĘZA, Barbara
KURZAWA.
W sobotę 21 XI: Maria LEJA, Barbara ZAJĄC, Maria WEPSIĘĆ, Cecylia SZYNGIERA.
W sobotę 28 XI: Halina BEDRONEK. Wiesław ŁAPIŃSKI, Irena ROKITOWSKA, Ludwika
ŁOZA, Janina SANOCKA, Władysława SKRZYPEK, Gizela DOMIN, Maria MAŁNOWICZ,
Władysława BARAN, Teresa i Justyna SUCHODOLSKA.
W sobotę 5 XII: Elżbieta SZMAGARA, Grażyna SIARA, Danuta i Roman MICHALSKI.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 06/12/2020 - 13/12/2020
07/12/2020 Poniedziałek
06:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od Jana Czekierdy z rodziną)
17:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od Marty i Jana Karpierz z rodziną)
17:00 Za + TOMASZA (od kuzynki z Radymna z rodziną)
08/12/2020 Wtorek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od brata Romana z rodziną)
16:00 Za + ANNĘ, LUDWIKA, ZBIGNIEWA Tomaszewskiego
18:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od rodziny Kowalowicz)
09/12/2020 Środa
06:00 Za + JANA Sopel (od sąsiadów z ul. Dolnej)
17:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od Heleny Czekierda)
17:00 Za + STANISŁAWA Buczkowskiego (od rodziny Walczaków)
10/12/2020 Czwartek
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od chrześnicy Izabelii)
17:00 Za + JANA Sopel (od Haliny Krzaczkowskiej)
17:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od sąsiadów z klatki 4)
11/12/2020 Piątek
06:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od Jakuba i Karoliny Karpierz)
17:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od rodziny Bącalów)
17:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od sąsiadów z klatki 3)
12/12/2020 Sobota
06:00 Za + STANISŁAWA w 8 rocz. śmierci
17:00 W intencji MARII z okazji 81 urodzin o Błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi
17:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od rodziny Rząsów, Chorzępów, Borbeło)
13/12/2020 III Niedziela Adwentu
08:00 W intencji ks. PAWŁA o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary
Ducha Świętego (od Kręgu św. Augustyna); 10:00 Za Parafian; 11:30 Za rejon III i IV;
16:00 W intencji EWELINY z okazji 21 urodzin. O dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

