INTENCJE MSZALNE od 14 grudnia do 20 grudnia 2020
Poniedziałek, 14 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
6.30
1) + Józef Płaziński – int. od żony chrześniaka Krystyny Płazińskiej z Szarowa; 2) + Wiktor Marciak – int. od Izabeli i Radosława Jasiejko; 3) + Władysław Wilk – int. od rodziny Dabkow
z Grębowa
7.30
+ Stefania Gazda – int. od Stanisławy (ona) Razowskiej z Rodziną
18.30 + Maria w 4. rocz. śm.
Wtorek, 15 grudnia
6.30
+ Józef Płaziński – int. od Kazimiery (ona) Andrys z Szarowa
7.30
+ Stefana Gazda – int. od chrześniaczki Janiny z Rodziną
18.30 + Cecylia Spytek – int. od wnuka, Krzysztofa z Żoną i Prawnukami
Środa, 16 grudnia
6.30
+ Józef Płaziński – int. od Janiny i Andrzeja Czyżowskich
7.30
+ Stefana Gazda – int. od Tadeusza z Rodziną
18.30 INTENCJE NOWENNOWE DO MBM: 1) + Władysław Oborski (intencja pogrzebowa)
– int. od syna, Wojciecha z Rodziną; 2) + Anna Czarnecka; 3) + Bronisława (ona) Sieradzan – int.
od Róży III.;
Czwartek, 17 grudnia
6.30
1) ++ Apolonia (ona), Józef, Emilia, Adam i Anna;
2) ++ Apolonia (ona), Emilia, Józef, Anna i Adam
7.30
++ Alicja Sokołowska w 5. rocz. śm. oraz za ++ Zm. jej Rodziców
18.30 + Józef Płaziński – int. od Łukasza i Anny Czyżowskich
Piątek, 18 grudnia
6.30
1) O potrzebne łaski, DŚ i opiekę MB dla ks. Bogusława Sroki w dniu imienin; 2) O bł.
Boże i zdrowie dla Aleksandry (ona); 3) + Wiktor Marciak – int. od Marty i Mariusza Krzeptoń z
Rodziną
7.30
++ Katarzyna, Stanisław, Kornelia (ona), Józef
18.30 O zdrowie dla Lucyny i pokój duszy dla + Włodzimierza
Sobota, 19 grudnia
6.30
1) ++ Kazimierz Bojdo i jego Rodzice;
2) + Wiktor Marciak – int. od siostry, Marii z Rodziną;
7.30
1) O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Barbary Kowalczyk;
2) ++ Franciszka (ona) Wzorek w 13. rocz. śm.; ++ Zygmunt i Stefan; ++ Joanna i Henryk
Sokół
18.30 ++ Weronika, Stanisłąw, Elżbieta, Bogusława (ona)
IV. NIEDZIELA ADWENTU, 20 grudnia
7.30
++ Stanisława (ona) i Julian Wolf
9.00
++ Jan, Antonina, Leon Cader; + Eugenia Barantek; + Tadeusz Wszołek; + Józef i Janina
Drożeńscy
10.30 ++ Zofia, Adam, Grzegorz, Elżbieta Ozaist
12.00 O bł. Boże dla Adasia z okazji 8. rocz. urodzin
13.15 Za Parafian
17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Anny, Nataszy, Kacpra, Marka, prosząc o bł. Boże,
opiekę MB, zdrowie i dla Rodziny
18.30 ++ Wiesław Kurkiewicz; + Mieczysław Biesiada
20.00 + Aleksandra Hohol
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EWANGELIA NA III. NIEDZIELĘ ADWENTU (GAUDETE)
/J 1, 6-8. 19-28/
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł
on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie
jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów
z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie
jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?». Odrzekł:
«Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?». Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc:
«Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam
o sobie?». Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go
pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem,
ani Eliaszem, ani prorokiem?». Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie
jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po
drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

REFLEKSJA
Dziś św. Jan Ewangelista mówi o posłannictwie swego pierwszego mistrza – św. Jana Chrzciciela. Człowieka posłanego przez Boga, by zaświadczył
o Światłości – Wcielonym Synu Bożym. My wszyscy też mamy świadczyć o
Światłości. Nie tylko słowami, ale całym naszym postępowaniem. Przez
skromność i szacunek, dla każdego człowieka. A przede wszystkim przez radość z wielkich dzieł Bożych, w których uczestniczymy.

39. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU
WOJENNEGO W POLSCE

13 grudnia 1981 r. o godzinie szóstej
rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen.
Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady
Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.
W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów.
Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły
zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. W sumie w pierwszych
dniach stanu wojennego internowano około 5 tys. osób, które przetrzymywano
w 49 ośrodkach odosobnienia na terenie całego kraju. Łącznie w czasie stanu
wojennego liczba internowanych sięgnęła 10 tys. W więzieniach znalazła się
znaczna część krajowych i regionalnych przywódców "Solidarności", doradców, członków komisji zakładowych dużych fabryk, działaczy opozycji demokratycznej oraz intelektualistów związanych z Solidarnością.
O godzinie pierwszej w nocy w Belwederze zebrali się członkowie Rady Państwa, teoretycznie najważniejszego urzędu PRL. Większość z nich nie
wiedziała jednak, jaki był cel tego nocnego spotkania. Po półtoragodzinnych
obradach członkowie Rady Państwa przyjęli przedstawiony im dekret o wprowadzeniu stanu wojennego oraz towarzyszące mu dokumenty, przeciwko głosował jedynie przewodniczący PAX – Ryszard Reiff. Wszystkie przyjęte dokumenty były antydatowane i nosiły datę 12 grudnia 1981 r.
Dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był niezgodny z obowiązującym wówczas prawem, ponieważ Rada Państwa mogła wydawać dekrety jedynie między sesjami Sejmu. Tymczasem sesja taka trwała, a najbliższe posiedzenie izby wyznaczone było na 15 i 16 grudnia.
Dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego
poniosły śmierć, nie jest znana. Przedstawiane listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do ponad stu nazwisk. Nieznana pozostaje również liczba osób, które straciły w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa
czy też podczas demonstracji ulicznych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III. NIEDZIELĘ ADWENTU
1. Trwa ogłoszony przez papieża Franciszka w minioną środę Nadzwyczajny
Rok Jubileuszowy św. Józefa - patrona Kościoła katolickiego. Zachęcamy do medytacji listu Patris corde (Z ojcowskim sercem) papieża Franciszka i zapoznania z darem
odpustów na ogłoszony rok na stronie internetowej naszej parafii.
Dziś niedziela Gaudete - Radujcie się! W czwartek rozpoczniemy drugą część
adwentu przygotowującą nas bezpośrednio do przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
W Polsce dziś wspomnienie 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
zachęca nas do modlitwy za Ojczyznę. Przed kościołem pszczelarze rozprowadzają
wyroby pszczelarskie.
2. Jutro wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła, w
środę rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus odprawianą podczas rorat. Również w środę comiesięczna nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia ze Mszą św. w intencji próśb i podziękowań i nabożeństwem. W trzeci piątek miesiąca o 18.00 parafialna modlitwa za przyczyną św. Jana Pawła II i oddanie czci Jego relikwiom.
3. Roraty transmitowane codziennie w dni powszednie o 6.30. Modlitewny
Maraton Totus Tuus codziennie o 18.00.
4. Przypominamy, że w stanie pandemii nie przewidujemy wyznaczonego dnia
spowiedzi św. przed świętami w parafii. Prosimy, by nie zwlekać ze spowiedzią na
ostatnią chwilę. Służymy spowiedzią podczas każdej Mszy św.
Przypominamy również, że w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia nie odprawiamy Mszy św. o godzinie 20.00. Wszystkie informacje dotyczące
przeżywania okresu świątecznego w parafii na stronie internetowej.
5. Spośród 60 par małżeńskich obchodzących złoty i srebrny jubileusz małżeński w bieżącym roku zgłosiły się do tej pory jedynie cztery rodziny chętne do
otrzymania listu gratulacyjnego biskupa diecezjalnego. W Niedzielę Najświętszej Rodziny, 27 grudnia br. o 12.00 odprawimy Mszę św. z obrzędem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich dla Złotych i Srebrnych Jubilatów, którzy zawarli związki małżeńskie w r. 1970 i w 1995 r. Będziemy transmitować tę Mszę św. Opublikowaliśmy dostępną dla nas listę Jubilatów na stronie internetowej parafii. Dziś mamy ostatni dzień
na parafowanie lub dopisanie się do tej listy. Podkreślamy, że ze zrozumiałych względów nie będziemy doręczać Jubilatom osobistych zaproszeń.
6. Do kosza przy ołtarzu zbieramy dar ołtarza na przygotowanie paczek świątecznych przez Bożych Młynarzy i wolontariuszy Zespołu Charytatywnego dla najuboższych w parafii. Można składać wędlinę, ciasto, słodycze, owoce, nabiał, najlepiej
hermetycznie zapakowane i wszystko, co potrzebne na świąteczny stół. Kosz będzie
wystawiony do wtorku, 22 grudnia. Po spakowaniu ofiarowanych produktów wolontariusze rozniosą paczki w środę, 23 grudnia.
Spotkanie Zespołu Charytatywnego w poniedziałek o 15.00 w bibliotece na
plebanii.Opłatki wigilijne można nabyć w zakrystii, ostatnie świece Caritas i sianko
rozprowadzane przez młodzież przy biuletynie Wspólnota.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Domicelę Dudzik, śp. Irenę Niedziałkowską i śp. Bronisławę Sieradzan, oraz w kościele pw. Przemienienia Pańskiego
we Wróblowicach śp. Janinę Adamską. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

