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Bądź

pozdrowiona, Miłości wiekuista, słodki Jezu mój, który raczyłeś zamieszkać
w sercu moim. Pozdrawiam Cię, o chwalebne Bóstwo, które raczyło uniżyć się dla mnie
i z miłości ku mnie tak wyniszczyć się, aż do nikłej postaci chleba. Pozdrawiam Cię, Jezu,
niezwiędły kwiecie człowieczeństwa, Tyś jedyny dla duszy mojej. Miłość Twa czystsza
niż lilija, a obcowanie Twoje jest mi przyjemniejsze niż woń hiacyntu. Przyjaźń Twa
tkliwsza i delikatniejsza niż zapach róży, a jednak mocniejsza niż śmierć. O Jezu,
śliczności niepojęta, Ty się najlepiej rozumiesz z duszami czystymi, bo one jedne są
zdolne do bohaterstwa i ofiary. O słodka i różana krwi Jezusowa, uszlachetnij krew moją
i przeistocz ją we własną swoją krew, niechaj mi się to stanie według Twego upodobania.
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INTENCJE MSZALNE
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 4 gr)
ZA PARAFIAN
W int. Ś.P. Ryszarda i Marii
1/ W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 5 gr) 2/ W int.
Ś.P. + Andrzeja i Jerzego w 29 rocz. śm. KOZYRÓW
W int. Ś.P. + Marii, Tadeusza, Jerzego PAKUŁÓW,
Heleny, Stanisława i Mieczysława CHRZANOWSKICH
W int. Ś.P. + Felicji w 21 rocz. śm. i Stanisława
SWACZYŃSKICH, c.r. SWACZYŃSKICH,
PIETRUSIAKÓW, Bartosza LUBARSKIEGO
W int. Ś.P. + Andrzeja PIETRZAKA
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 6 gr)

W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 7 gr)
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 8 gr)
W int. Ś.P. Adama i Wacława ORZECHOWSKICH, Jana i
3.XII
00
15
Eugenii BIEŃKÓW, Anieli i Zdzisława, Haliny i Juliusza
00
7
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 9 gr)
4.XII
W int. Ś.P. + Danuty, Jana, Julianny, Feliksa
1800
SIERAKOWSKICH
2 NIEDZIELA ADWENTU - 5 GRUDNIA 2021
800 W int. Ś.P. + Stefana BOROWSKIEGO
1/ W int. Ś.P. + Stanisława i Marianny c.r. PAKUŁÓW
930 2/ W int. Ś.P. + Mariana BOROWSKIEGO, c.r. BOROWSKICH i
ZYCHÓW
W int. Ś.P. Józefa w 8 rocz. śm. i Stanisławy w 1 rocz. śm.
1130 POLEWACZÓW
1600 ZA PARAFIAN
1800 W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 10 gr)
700
700
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Jr 33,14-16* Ps 93 * Czytanie II: 1 Tes 3,12-4,2.

Ewangelia: Łk 21, 25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi
trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.
Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających
ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy
się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża
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 znienacka, 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.
Oto słowo Pańskie

TROSKI DOCZESNE

Dawno temu, w pierwszym roku kapłaństwa, gdy pracowałem w parafii św. Aleksandra
na placu Trzech Krzyży w Warszawie wczesnym rankiem zostałem wezwany do chorego.
Szedłem z Panem Jezusem ulicami śpiącej jeszcze parafii a nadwiślański świt zapowiadał
piękny warszawski dzień – jak śpiewał Czesław Niemen. W dwóch bramach starych
kamienic zauważyłem grupki młodych parafian, których największą troską doczesną było
zorganizowanie alkoholu na kolejny dzień ich ziemskiej wędrówki. Wstawali
wcześnie
rano, aby wspólnie debatować i zastanawiać się, co by tu zrobić, żeby zgrzeszyć?
Pomyślałem wtedy, gdybyśmy jako chrześcijanie świadomi swojej godności, powołania
i celu ostatecznego naszego życia wstawali wcześnie rano, by zastanawiać się jak mądrze,
na chwałę Boga przeżyć ten dzień; co by tu zrobić, żeby było więcej dobra w rodzinie,

w pracy, szkole, na uczelni, w parafii i w naszej Ojczyźnie.
Rozpoczynamy kolejny adwent, byśmy szukając odpowiedzi
na te pytania mogli odnowić i umocnić nadzieję, że czas
zmierza ku wypełnieniu, którym będzie spotkanie z Królem
nieba i ziemi. Czas Starego Przymierza osiągnął swą pełnię,
gdy Słowo stało się ciałem. Teraz oczekujemy nowego nieba
i nowej ziemi, gdy Pan powróci, by objawić swą chwałę.
Każdego dnia mówimy w modlitwie Pańskiej: „Przyjdź
Królestwo Twoje”. Jest to wezwanie, które nie tylko przyzywa
miłosiernego Boga, by przyszedł z mocą swego Królestwa ale
również jest wyrazem naszego oczekiwania, tęsknoty, czujności.
Chrześcijanin przyzywający Królestwa Bożego wie, że choć
ostatecznie przyjdzie ono na końcu czasów, to już mamy w nim
swój udział i na tyle jesteśmy jego świadkami, na ile odpowiadamy
na miłość Zbawiciela. Droga do Królestwa prowadzi przez różne
doświadczenia codziennego życia. Dlatego Pan Jezus na progu
adwentu wzywa nas do czujności i przestrzega przed ociężałością
serca. Podaje dwie przyczyny tej duchowej choroby serca.
Pierwsza to obżarstwo i pijaństwo. Chodzi tutaj o tę kategorię
ludzi, dla których liczy się pełny żołądek, przyjemność za wszelką
cenę i używanie tego świata. Święty Paweł mówi o nich bardzo
dosadnie: „Ich losem zagłada, ich bogiem – brzuch,
a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia
są przyziemne” (Flp 3,19). Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś,
że syta Europa jest chora na „horyzontalizm” - czyli patrzenie na
świat i człowieka w perspektywie horyzontalnej, poziomej,
przyziemnej. Druga przyczyna ociężałości serca , o której mówi
Pan Jezus, to doczesne troski. Bardzo wielu ludzi w naszej
Ojczyźnie, i pośród nas, jest przygniecionych ciężarem codzienności.
Pandemia, napięcia na granicy, ubóstwo, poczucie niesprawiedliwości, choroba,
samotność, problemy rodzinne, trudności w pracy czy w nauce i wiele innych
przyczyn sprawiają, że nasze troski widzimy w perspektywie ziemskiej, doczesnej.
Dlatego tyle frustracji, depresji, smutku, a także cynizmu i agresji, wzajemnych
oskarżeń i nieufności. Co jest lekarstwem na tę duchową ociężałość? „Nabierzcie
ducha i podnieście głowy” – mówi przychodzący Pan. Chrześcijanin, to świadek
nadziei, która wyrasta poza ramy tej rzeczywistości. Nasza nadzieja nie jest
w królestwie tego świata. Jezus jest naszą jedyną nadzieją, w Nim jest nasze
ocalenie i życie wieczne.
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na
spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do jego wybranych,
mogli posiąść Królestwo niebieskie. Amen.

OGŁOSZENIA
❖ Rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe.
❖ W czasie rekolekcji adoracja Najświętszego Sakramentu
będzie w kościele po Mszy o godz. 930 do Mszy wieczornej.
❖ We wtorek z racji rekolekcji kancelaria będzie nieczynna.
❖ W pierwszy piątek miesiąca będziemy przed południem nawiedzać
chorych a od godz. 1500 – Msza św. , adoracja i spowiedź.
❖ W sobotę różaniec wynagradzający o godz. 1730.
❖ Dzisiaj na każdej Mszy św. poświęcenie opłatków na stół
wigilijny.
❖ Jak było zapowiedziane tydzień temu - po każdej Mszy św.
będzie przeprowadzona zbiórka środków na leczenie małej
Angeliki, która zmaga się z nowotworem, glejakami nerwu
wzrokowego. Bóg zapłać za okazane serce.
❖ W przyszłą niedzielę rozpoczniemy w naszej parafii synod,
którego celem jest ożywienie wiary, pogłębienie
odpowiedzialności za Kościół, otwarcie na światło i
prowadzenie Ducha Świętego.
❖ Za tydzień o godz. 1800 będziemy gościć chór Wojska
Polskiego. Po Mszy zapraszamy na koncert.
❖ Osoby, które mogłyby ofiarować godzinę adoracji w tym
tygodniu porosimy o zgłaszanie się do zakrystii.
❖ Intencja dla Koła św. Faustyny: „O pokój i miłosierdzie dla świata”.
Koło św. Franciszka: „W int. zniewolonych nienawiścią do Boga i
ludzi o łaskę nawrócenia. Koło MB Fatimskiej: „W int. kapłanów –
o światło Ducha Świętego i gorliwość w posłudze adwentowej
głoszenia słowa i sprawowania sakramentów.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
NIEDZIELA (28. XI)
na każdej Mszy Świętej.
PONIEDZIAŁEK (29.XI)
00
7 – RORATY, 930, 1700, 1900 (młodzież – kandydaci do
Bierzmowani i wszyscy chętni)
WTOREK (30.XI)
700 – RORATY, 930, 1700, 1900 (młodzież - kandydaci do
Bierzmowani i wszyscy chętni)
Spowiedź rekolekcyjna:
poniedziałek i wtorek - od 900 i od 1600
Rekolekcje prowadzi: ks. JÓZEF DZIEKOŃSKI

