05.12.2011 poniedziałek
18.00
1) + Stanisława Wróblewskiego w 3 r. śm.
oraz Mariusza, Jana, Joannę Wróblewskich, i zm. z
rodziny Sławińskich oraz o zdrowie dla Stanisławy
2) + Jana Gawronka w 41 r. śm.
06.12.2011 wtorek
9.00
1) + Stanisławę Nowacką
2) + Jadwigę Mikołajczak
07.12.2011 środa
18.00
1) + Łucję Wolniewicz w 18 r. śm.
2) Msza nowennowa za zmarłych:
+ Grzegorza Kluszczyńskiego, Halinę Mak,
Stanisława Jankowskiego, Karolinę Piskór, Romana
Różańskiego, Zenona Paluszkiewicza, Halinę
Grabowską, Kazimierza Trybusia, Jana Ratajczaka,
Stanisławę Mądrą, Czesława Kaczyńskiego,
Marcina Wrębel
08.12.2011 czwartek - Niepokalane Poczęcie NMP
18.00
1) + Marię i Józefa Sałatów, Marię i
Józefa Górczaków i Zofię Drzewiecką
2) + zmarłych z rodziny Budzińskich
09.12.2011 piątek
18.00
1) + Reginę Ratajczak w 1 r. śm. oraz
Andrzeja Skorupskiego w 6 r. śm.
2) + Władysławę, Michała, Sylwestra
Binkowskich oraz Stanisława i Józefę Klosse
10.12.2011 sobota
6.30 RORATY MŁODYCH (duchem)
15.00 LISÓWKI: + Aleksandrę Lipińską w 1 r. śm.
18.00 + Zofię i Andrzeja Przybylskich
11.12.2011 niedziela
8.00
Za parafian
10.30
Rez. Potrawiak, Gołuski
12.00
DOPIEWIEC:
1) + Edwarda Dziamskiego w 2 r. śm. i
zmarłych z rodziny
2) + Mariannę, Bolesława, Jana
Kowalczyków i Józefa, Władysława Sadowskich i
Pawła Klawiter
18.00
+ Jana Demczyszczaka w 23 r. śm.

12.12.2011 poniedziałek
18.00
1) + Ewę Gularek
2) + Jadwigę Mikołajczak
13.12.2011 wtorek
9.00
1) + Grzegorza Kluszczyńskiego
2) + Jadwigę Mikołajczak
14.12.2011 środa
18.00
1) Rez. Gryska
2) Rez. Styperek
15.12.2011 czwartek
18.00
1) + Zdzisławę Kołodziejczyk i zm.
z rodzin Śmiglaków i Kołodzieczyków oraz
Urszulę Kochanowską
2) + Czesława Kurowskiego i Piotra
Klonowskiego w 13 r. śm.
16.12.2011 piątek
18.00
1) + Arkadiusza, Helenę, Kazimierę,
Mariannę Nejman; Helenę, Annę, Marię i
Szczepana Malinowskich
2) + Antoniego w 14 r. śm.,
Mariannę Stach i Zenona Sobańskiego
17.12.2011 sobota
6.30
RORATY MŁODYCH (duchem)
15.00
LISÓWKI: + Henrykę Przydanek
(od Koła Seniorów z Trzcielina)
18.00
1) Rez. Gaj
2) Za parafian
18.12.2011 niedziela
8.00
+ Henrykę i Kazimierza Walczaków
i zm. z rodziny
10.30
+ Łukasza Woźnego w 16. r. śm. i z
rodziny Woźnych; Leokadię i Stanisława
Tomczaków
12.00
DOPIEWIEC: W 20 rocznicę
sakramentu małżeństwa p. Kmiecik
18.00
+ Jadwigę Mikołajczak
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Z dzisiejszej Ewangelii - Mk 1,11,1-8

MARANATHA!
Maranatha! Przyjdź Jezu Panie,
w swej chwale do nas zejdź!
Maranatha! Usłysz wołanie!...
W słowach tej adwentowej pieśni zawarta
jest głęboka tęsknota za Bogiem. My, mieszkańcy
tej Ziemi stale szukamy, dobra, szczęścia i miłości.
Szukając, często błądzimy, popełniamy błędy,
czujemy się często oszukani, niedowartościowani i mamy żal do najbliższych, że za mało nas
kochają. Takie porażki często uświadamiają nam, że oczekujemy zbyt wiele, sami mało dając.
Człowiek nawet najlepszy, nie jest w stanie dać nam pełni szczęścia, bo ma ograniczone
możliwości i naturę skażoną grzechem. Tylko Bóg jest dawcą prawdziwego szczęścia.
Czas adwentu- to czas wołania: Przyjdź Jezu Panie! To czas przygotowania na Jego
powtórne przyjście. Oby nas zastał czuwających na modlitwie! Adwent to czas przeznaczony
na zbliżenie się do Boga, czas nawrócenia, szansa na odnowienie i umocnienie naszej
pobożności i wiary. Mamy okazję uczestniczyć codziennie we Mszy Św. roratniej i łączyć się z
Chrystusem w Komunii Świętej. Chrystus chce być obecny w naszym życiu i kto to zrozumie,
ten dozna głębokiej radości i ufności, że „jeżeli Bóg ze mną , to cóż może uczynić mi człowiek”.
Z radością czekamy na święta Bożego Narodzenia, bo przecież Dziecię Jezus przyniosło
światu pokój i jak śpiewamy w jednej z kolęd „On przyszedł po to by nas zbawić”.
Niech pragnienie dobra, ciszy, pokoju i miłości zaspokoi Jezus Chrystus przychodzący w
czasie Eucharystii. Wystarczy przystąpić do Sakramentu Pokuty, przyjąć Go w Komunii Świętej
i zaprosić to swojego życia. Przychodzący Bóg może uleczyć nasze rany i uczynić, że nasze życie
będzie drogą z Bogiem i do Niego, a święta Bożego Narodzenia będą dniami Jego przebywania
z nami.
B.L

Anioł Stróż… Jana Pawła II,
zaprasza na roraty
Tegoroczne roraty mają szczególnego patrona.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Niepokalane Poczęcie Maryi bywa często mylone z dziewiczym poczęciem się Jezusa Chrystusa.
Tymczasem dogmat ten oznacza to , że Maryja od pierwszych chwil swego życia ( czyli od
momentu poczęcia się w łonie swojej matki – św. Anny ), została przez Boga uwolniona od grzechu
pierworodnego. Przyszła więc na świat jako jedyny człowiek wolny od winy pierwszych rodziców.
Wiara w niezwykłość Maryi istniała wśród chrześcijan zawsze; przyjęła dziecko nie mając męża –
naraziła się na osąd społeczeństwa. Była Matką Jezusa, dla Niego zrezygnowała z siebie, była Jego
powiernicą i posłuszną uczennicą. Wreszcie – przeżyła najtragiczniejszy los matki: mękę i śmierć
Syna. Kapłani i wierni w ciągu wieków byli zgodni co do wizerunku Maryi jako świętej, czystej,
niewinnej, często pojawiało się określenie „bez skazy”, mimo to teologowie różnili się w poglądach
odnoszących się do kwestii Niepokalanego Poczęcia Maryi. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII
w Kościele łacińskim ustanowiono święto ku czci Niepokalanego Poczęcia, jednak późniejsi
teologowie, m.in. św. Tomasz z Akwinu stanowczo się sprzeciwiali obchodom, twierdząc, że wiara w
Niepokalane Poczęcie Bożej Rodzicielki jest przeciwna wierze w grzech pierworodny i dogmatowi o
powszechności grzechu, a co za tym idzie, konieczności wybawienia wszystkich ludzi z tego grzechu –
nie wyłączając Maryi.
Dysputy teologiczne zakończyły się w wieku XIII, kiedy to Jan Duns Szkot wskazał na zależność
Niepokalanego Poczęcia od mocy zwycięstwa Chrystusa. Od 1477 r. zaczęto obchodzić święto
Niepokalanego Poczęcia w Rzymie; ustanowił je papież Sykstus IV, a od czasów papieża Piusa V
obchodził je cały Kościół. Jedynie Kościół wschodni nie podejmował dyskusji na temat uchronienia Bożej
Rodzicielki od grzechu pierworodnego. Wierni tego Kościoła zawsze uznawali to jako dogmat, obchodzili
święto i nie czuli potrzeby jego ogłaszania. W Kościele katolickim dogmat o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny oficjalnie został ogłoszony bullą „Ineffabilis Deus”(Najszczodrobliwszy Bóg )
8 grudnia 1854 r. przez papieża Piusa IX i wyrażał się m.in. w słowach:
„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż
Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą
szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych
zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została
zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest
prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią
wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Jest nim Anioł Stróż Błogosławionego Jana
Pawła II. Jego wspomnień z życia papieża
słuchają dzieci uczestniczące w nabożeństwie.

Przyjdź i ty …

Jednym z wyrazów wiary w Niepokalane Poczęcie Maryi i miłości
wierzących jest noszenie Cudownego Medalika Niepokalanego Poczęcia,
objawionego św. Katarzynie Laboure w 1830 roku.

„ O Maryjo bez grzechu poczęta , módl się za nami , którzy się do
Ciebie uciekamy”

i posłuchaj
Tego niezwykłego
Świadka.

W dniu 8 grudnia na mszy św. o godz. 18.00 zostaną poświęcone medaliki
dzieciom pierwszokomunijnym

