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Poniedziałek, 4 XII
6.30 O Boże bł., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Barbary Kowalczyk w dniu
imienin
7.30 1) + Władysław
2) + Józef Ziarko w 10. rocz. śm.
18.30 + Andrzej Cichocki w 6. rocz. śm.
Wtorek, 5 XII
6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą w intencji Panu Bogu wiadomej
za przyczyną św. Józefa i sługi Bożej Rozalii Celakówny
7.30 ++ Krzysztof w 2. rocz. śm., Rozalia i Wawrzyniec
18.30 + Andrzej, Aniela i zmarli rodzice
Środa, 6 XII
6.30 ++ Janina, Kazimierz , córka Barbara
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski dla Anny z okazji 78. rocz. urodzin
18.30 W intencji Radia Maryja, Telewizji Trwam i wszystkich dzieł zainicjowanych przez
o. Tadeusza Rydzyka
Czwartek, 7 XII
6.30 1) O Boże bł., opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary
z okazji imienin
2) ++ Czesław Barnaś w 6. rocz. śm. i zmarli z rodziny
7.30 + Jan Biedroń – od Wspólnoty Bieńczyckiego Placu Targowego
18.30 ++ Leokadia Ragan – od koleżanek, kolegi i sąsiadki Marzenki z rodziną
Piątek, 8 XII, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
6.30 ++ Zofia, Franciszek, Jan
9.00 ++ Adam i Zofia, Grzegorz i Elżbieta Ozaist
17.00 ++ Maria, Jan i Władysława
18.30 ++ Maria i Michał Mikuta
Sobota, 9 XII
6.30 1) + Alina Raźny
2) ++ Maria i Manuel Waśniowscy
7.30 + Józef Stefańczyk w 21. rocz. śm.
18.30 + Jerzy Kukla w 11. rocz. tragicznej śmierci
Niedziela, 10 XII
7.30 ++ Wiktoria i Andrzej
9.00 + Czesław Sieńko
10.30 ++ Kazimierz i Paweł
12.00 ++ Ryszard Łach, Antonina Łach, Maria Szewczyk, Zofia Szeląg, Anna Szeląg
13.15 Za parafian
17.00 ++ Maria Groblicka, Waleria Pacuła w rocz. śm.
18.30 ++ Irena Staniec, Bogdan, Maria Kulczycka i zmarli z rodziny
20.00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty
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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który
udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o
wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby
czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o
północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy,
nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię:
Czuwajcie!»
REFLEKSJA

Czujność związana jest z uwagą, z wewnętrznym nastawieniem na
oczekiwanie, na rezygnację z tego, co przeszkadza w oczekiwaniu. A Co
przeszkadza czuwaniu? Cała plejada bożków… dobre samopoczucie, „zdrówko”
– dla zdobycia którego poświęcimy wszystko, pieniądz i rzeczy materialne,
kariera i sława, samorealizacja i sukces, wróżby i magia, doznania zmysłowe i
seksualne i itp.
W czasie VI Światowych Dni Młodzieży św. Jan Paweł II powiedział: „Co to
znaczy czuwam? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia
nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję.
Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężać je w sobie”.
„Bądź gotowy” – prosi cię dziś Jezus. Prosi cię tak codziennie. Prosi
o gotowość spotkania z Nim, bo On codziennie chce być przyjęty i zauważony jak
przyjaciel, jak ktoś bliski i ważny, którego obecności nic nie jest w stanie zagłuszyć
i zepchnąć jej na boczne tory. Jezus prosi cię: „Bądź gotowy” – bądź tym, który ma
sumienie, który ma odwagę słuchać głosu sumienia i zmagać się o prawdę i miłość
w swoim życiu.

7 porad, które pozwolą ci lepiej uczestniczyć we
Mszy świętej
Jeśli czujesz, że coniedzielna wizyta w kościele stała się dla ciebie rutyną, to
mamy coś, co sprawi, że na mszę zaczniesz patrzeć w zupełnie inny sposób.
Święty Jan Maria Vianney powiedział: "Jeżeli w pełni zrozumielibyśmy znaczenie
Mszy Świętej, umarlibyśmy z radości".
 Zdeklaruj się, że nie opuścisz kolejnej Mszy Świętej
Powiedz to na głos do Boga i członków swojej rodziny. Niech Msza będzie pierwszą
rzeczą w twoim harmonogramie, kiedy robisz plan przed weekendem. Jeśli będziesz
poza miastem, poszukaj najbliższego kościoła. Dopilnuj wszystkiego i zaplanuj
odpowiednio czas.
 Przygotuj się do Mszy Świętej
Dowiedz się, jakie będą czytania i zapoznaj się z nimi. Jest mnóstwo aplikacji, które
pozwalają sprawdzić i przeczytać fragmenty Pisma na dany dzień. Wykorzystaj to.
 Zaplanuj przyjazd 10 minut przed rozpoczęciem
Zawsze może się wydarzyć coś, co zatrzyma cię na kilka minut. Zaplanuj, aby zająć
miejsce w ławce, aby zwolnić, odetchnąć i otworzyć swoje serce na Jezusa, który chce
działać w tobie podczas Mszy. Kiedy decydujesz się na przyjście po rozpoczęciu lub
wychodzisz przed zakończeniem, pokazujesz, co tak naprawdę jest dla ciebie ważne.
 Załóż swoje najlepsze ubranie
Stroimy się na wydarzenia, które są dla nas istotne. Ten drobny akt przygotowania
pokazuje innym, że uczestnictwo w Eucharystii ma dla ciebie ogromne znaczenie.
Pewna dziewczynka spojrzała na swojego ojca i powiedziała: "idziemy do kościoła".
Był ładnie ubrany, dzięki czemu ona wiedziała, że idą na Mszę.
 Bierz aktywny udział we Mszy
Celebruj ją w pełni. Możesz spokojnie odpowiadać, odważnie śpiewać, uważnie
słuchać, nie zważać na to, co cię rozprasza, pozostawać do końca ostatniej pieśni, bądź
przykładem dla swojej rodziny i innych parafian.
 Nie spiesz się do wyjścia
Daj sobie czas po nabożeństwie, aby odmówić modlitwę dziękczynną. Postaraj się
porozmawiać z ludźmi w drodze powrotnej. Wiele przyjaźni trwających całe życie
zaczyna się od powiedzenia "cześć" w kościele.
 Miej cel i idź naprzód
Rozejrzyj się dookoła. Rasizm, nienawiść, przemoc. Wygląda na to, że ludzie
uparcie oddalają się od siebie nawzajem. Potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy
Eucharystii. Musimy wszyscy stworzyć jedność w Chrystusie.
Dlatego pamiętaj, że Msza trwa po wyjściu z kościoła. Bądź wdzięczny za to, co
otrzymałeś, i pomagaj innym.

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu

1. Dziś pobłogosławiliśmy opłatki i świece wigilijne Caritas. Opłatki rozniosą młodzi i starsi
łącznicy do mieszkań wiernych zbierając ofiarę na potrzeby parafii. Prosimy o ich życzliwe
przyjęcie. Można też zabrać opłatki z zakrystii, zwłaszcza jeśli do mieszkania nie dociera łącznik.
Świece wigilijne Caritas w akcji ekumenicznej pod hasłem Miłosierdzie jest jedno nabywamy za
cenę nie mniejszą niż 6 PLN, składając ofiary do skarbony przy biuletynie Wspólnota. Wpieramy
w ten sposób cele charytatywne w Ameryce Południowej, w naszej diecezji i w parafii.
2. Rozpoczynamy Adwent w roku, który decyzją papieża Franciszka jest rokiem
nadzwyczajnego jubileuszu w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Od jutra w dni
powszednie Roraty o 6.30 w kościele górnym. Na roraty przynosimy lampiony. Dzieci będą
przynosić serduszka z dobrymi uczynkami, by czynić dobro i wylosować na dzień modlitwy
rodzinnej figurkę Matki Bożej Niepokalanej. W czasie kazań roratnich skorzystamy z materiałów
duszpasterskich na Roraty o św. Józefie, Strażniku Skarbów.
Pięć minut przed rozpoczęciem rorat p. organista poprowadzi próbę śpiewu. Zachęcamy
dzieci, młodzież, dorosłych do udziału w roratach.
3. W najbliższą niedzielę będziemy gościć proboszcza sąsiedniej parafii św. Jacka, ks.
kanonika Jacka Piszczka, który wygłosi kazanie i zbierze składkę na budowę kościoła. W
imieniu kwestującego i własnym już dziś prosimy o wsparcie szczytnego celu budownictwa
sakralnego
w naszej diecezji.
4. W środę wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, w czwartek wspomnimy św. Ambrożego,
biskupa i doktora kościoła. W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św.
w naszym kościele o 6.30 i o 17.00 Roraty, o 9.00, i 18.30. Godzina Łaski o godzinie 12.00 w
kościele dolnym. Na Mszę św. o 17.00 zapraszamy dzieci pierwszokomunijne z rodzicami.
Wtedy pobłogosławimy i wręczymy im medaliki. Po Mszy św. spotkanie rodziców dzieci z klas
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w kościele dolnym. O 19.15 młodzież odśpiewa Akatyst ku czci Matki Bożej w kościele górnym.
W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie Koła Radia Maryja w sali nr 6.
5. Róże różańcowe z naszej parafii zapraszają do wspólnej modlitwy w ramach Jerycha
Różańcowego w czwartek, 7 grudnia od godziny 8.00 do 18.00 w czasie adoracji Najświętszego
Sakramentu. Pierwsza część kolejnej godziny adoracji będzie poświęcona na modlitwę wspólną
prowadzoną przez kolejną różę, druga na modlitwę w ciszy. W najbliższą niedzielę po Mszy św.
dla dzieci o 10.30 św. Mikołaj odwiedzi dzieci i obdaruje je słodyczami. Potem zejdzie do
dolnego kościoła i rozda prezenty. Rodziców prosimy o kontakt od 10.00 w kaplicy.
6. W pierwszy czwartek miesiąca na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu o 18.00
Nabożeństwo ku czci św. Jana Kantego z modlitwą w intencji pracowników naukowych
i studentów z naszej parafii oraz w intencji potrzebujących, wspieranych przez naszą parafię.
Rozdamy wtedy modlitwę do św. Jana Kantego, którą opatrzył Imprimatur, czyli pozwoleniem
do publicznego odmawiania Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski i którą
regularnie będziemy odmawiać w czasie pierwszoczwartkowego nabożeństwa.
7. Planujemy organizację autokarowej pielgrzymki parafialnej do Watykanu i Włoch we
wrześniu 2018 roku. Szczegóły na stronie internetowej parafii i w gablotach parafialnych. Zapisy
w zakrystii i w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Boży Młyn zaprasza dziś o 16.00 na otwartą scenę, gdzie każdy może zaśpiewać, zatańczyć
lub przeczytać własne wiersze. W czwartek od 18.00 warsztaty szydełkowego robienia maskotek
tzw. Amigurumi a w sobotę o godz. 17.00 spotkanie z alpinistą, podróżnikiem Piotrem
Pogonem. Szczegóły na plakatach
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Józefę Gębkę i śp. Ryszarda Kruka. Wieczne
odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

