
ADWENT – CZAS UCZENIA SIĘ CIERPLIWOŚCI
 
 Znamy to uczucie oczekiwania na spotkanie z kimś dla nas bardzo waż-
nym. Im bliżej spotkania, tym większa radość. Jednak już samo czekanie dostarcza 
nam mnóstwo radości. Szykujemy się, bo chcemy ładnie wyglądać. Pilnujemy 
czasu, żeby się nie spóźnić.
 Podobnie jest z Adwentem, który ma nas przygotować na owocne przeży-
wanie świąt Bożego Narodzenia. Znamy dokładną ich datę. Pytanie tylko, czy jeste-
śmy cierpliwi w tym oczekiwaniu. A może idziemy z prądem świata konsumpcji i 
już zaraz po Uroczystości Wszystkich Świętych zaczynamy nucić kolędy, pomijając 
zupełnie czas Adwentu?
 Adwent ma nas uczyć cierpliwości, a dokładniej: cierpliwej miłości – wo-
bec ludzi, wobec Boga, ale też wobec samych siebie. To czas wybaczania bliźnim, 
dawania drugiej szansy. To czas wytrwałej modlitwy, nawet jeśli wydaje się być nie-
wysłuchana. To czas walki ze swoimi słabościami, powstawania pomimo porażek.
 Dopiero takie przeżycie Adwentu pozwoli nam dobrze przeżyć Boże Naro-
dzenie – przyjąć do serca Maleńką Miłość, która „w żłobie nie ma tronu”.

ks. Mateusz Tarczyński
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: Nowe 
życie w Chrystusie. W naszej Ojczyźnie łączy się on z Jubileuszem 1050. rocznicy 
Chrztu Polski.

2. Roraty – od poniedziałku do soboty o godz. 6:30 (nie ma Mszy Św. o godz. 7:00).
Od poniedziałku do końca stycznia nie będzie w dni powszednie Mszy Św. o godz. 
19:00.

3. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne grudnia:
  •  I czwartek miesiąca – Msza Św. za kapłanów i o powołania kapłańskie o godz. 16:00;
  •  I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 6:30 i od godz. 16:00. Msza Św. dla dzieci o 
     godz. 17:00. Comiesięczna adoracja wynagradzająca NSPJ po Mszy Św. o godz. 
     18:00 zakończona Mszą Św. o godz. 22:00;
  •  I sobota miesiąca – o godz. 6:30 Msza Św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu    
     Maryi, po Mszy Św. różaniec przed Najświętszym Sakramentem i piętnastominuto- 
     we rozważanie. W sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe. Rekolekcje 
wygłosi o. Zbigniew Czerwień, przeor klasztoru oo. Karmelitów w Krakowie. Więcej 
informacji na plakatach.

5. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w 
czwartek o godz. 19:30 w kaplicy.

6. Spotkania grup duszpasterskich w tym tygodniu:
  •  Kandydaci do bierzmowania: we wtorek o godz. 16:30 (I grupa) i w piątek o godz. 
16:30 (II grupa);
  •  Grupa młodzieżowa: w środę o godz. 19:30;
  •  Klub Seniora: w czwartek o godz. 16:45;
  •  Duszpasterstwo Akademickie: w piątek o godz. 20:00 w salce młodzieżowej;
  •  Lektorzy oraz ministranci i aspiranci: prosimy o przyjście na spotkanie w sobotę 
      o godz. 13:00 do zakrystii w celu zrobienia wspólnego zdjęcia. Obecność obowiąz 
      kowa!

7. W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić:
  •  w poniedziałek – święto św. Andrzeja Apostoła;
  •  w czwartek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera;
  •  w piątek – wspomnienie św. Barbary, męczennicy.

8. Z 5 na 6 grudnia odbędzie się czuwanie charyzmatyczne prowadzone przez 
o. Teodora Knapczyka wraz z Grupą Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Początek o 
godz. 21:00. W programie: adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, konferencja, 
a o godz. 24:00 Eucharystia oraz modlitwa wstawiennicza. Zakończenie około godz. 
3/4 rano.

9. Osoby upoważnione przez Księdza Proboszcza, legitymujące się stosownym doku-
mentem, roznoszą opłatki wigilijne. Przestrzegamy przed oszustami, którzy powołując 



się na parafię, chcą w ten sposób wyłudzić pieniądze.

10. Dzisiaj rozpoczynamy sprzedaż świec w ramach akcji Caritas Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom. Małe świece w cenie 6 zł, duże – 16 zł. Dochód przeznaczony jest 
na pomoc dzieciom z ubogich rodzin.

11. Trwa coroczna sprzedaż ręcznie wykonanych przez p. Barbarę kart bożonaro-
dzeniowych. Uzyskane ze sprzedaży fundusze wesprą świąteczną akcję charytatywną.

12. Oddajemy parafianom do użytku nową stronę internetową. Jednocześnie pra-
gniemy podziękować Państwu Wardzińskim, którzy 13 lat temu stworzyli, a później 
uaktualniali stronę internetową.

13. Zapraszamy całe rodziny, młodzież i dzieci na zimowy wyjazd na narty do 
Ochotnicy Dolnej w dniach 20-27 lutego. W programie, oprócz uprawiania sportów 
zimowych, zwiedzanie m.in. Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Ludźmierza i zamku 
w Czorsztynie. Koszt: 900 zł. Więcej informacji na plakatach i u ks. Adama.

INFORMACJE DOSTĘPNE TAKŻE NA TABLICACH I STRONIE INTERNETOWEJ

ZE SŁOWA BOŻEGO NA I NIEDZIELĘ ADWENTU
Jr 33,14-16; Ps 25,4-5.8-10.14; 1 Tes 3,12-4,2; Ps 85,8; Łk 21,25-28.34-36

 Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą 
i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbli-
ża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienac-
ka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, 
co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

NIEDZIELA   29 listopada 2015 r.          
6.30 Za parafię
8.00 + Bogusława (ona) Godlewska (1. r. śm.)

9.30 1) + Janina Siwińska (m-c po pogrzebie)
2) ++ Alina, Stanisław, rodzice z ob. stron, rodzeństwo

11.00 ++ Siostra Jadwiga Bieszke (1. r. śm.), Jadwiga i Józef oraz zmarli z rodziny
12.30 + Andrzej Ziółek (30. r. śm.)
14:00 ++ Alfons (29. r. śm.), Klara i Joanna

18.00 1) ++ Stefan (3. r. śm.) oraz Alina
2) + Grażyna Berbeć (greg. 29)

19.30 + Krystyna Gerega (greg. 6)
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PONIEDZIAŁEK  30 listopada 2015 r.
6.30 + Bronisław Kalinowski

8.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF, dary Ducha Św. i zdrowie dla 
Andrzeja

18.00
1) Zbiorowa za zmarłych
2) + Krystyna Gerega (greg. 7)
3) + Grażyna Berbeć (greg. 30)
WTOREK   1 grudnia 2015 r.

6.30 ++ Helena, Józef, Helmut, Elizabeth, Wilhelm
8.00 + Krystyna Gerega (greg. 8)

18.00 1) + Tomasz Wróbel (2. r. śm.)
2) + Tadeusz rączka (m-c po pogrzebie)
ŚRODA    2 grudnia 2015 r.

6.30 + Krystyna Gerega (greg. 9)
8.00 Intencja dziękczynno-błagalna o dalsze szczęśliwe leczenie dla Ludwiki

18.00 1) + Bolesław (14. r. śm.)
2) ++ Antoni Kisłowski (42. r. śm.), rodzice z ob. stron oraz Kazimierz
CZWARTEK    3 grudnia 2015 r.

6.30 ++ Jadwiga (30. r. śm.) oraz Franciszek
8.00 O Boże błog. dla Szymona w 19. rocznicę urodzin
16.00 O powołania kapłańskie

18.00 1) + Krystyna Gerega (greg. 10)
2) ++ Hanna Naczke (3. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
PIĄTEK  4 grudnia 2015 r.

6.30 Msza Św. wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je w 
Najświętszym Sakramencie

8.00 + Krystyna Gerega (greg. 11)
17.00 ++ Barbara i Helena Kamińskie

18.00 1) ++ Wiktoria (2. r. śm.), Józef (27. r. śm.) oraz zmarli z ich rodzin
2) + Edwin Mokwa (1. r. śm.)
SOBOTA  5 grudnia 2015 r.

6.30 + Krystyna Gerega (greg. 12)

8.00 1) Intencja wynagradzająca
2) + Aleksandra Jabłońska (m-c po pogrzebie)

18.00 1) ++ Bernarda (ona) Bielecka (15. r. śm.) oraz Maria Kluska (7. r. śm.)
2) ++ Joanna Kowalska oraz zmarli z rodziny


