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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: wtorek: wsp. św. Mikołaja, środa: wsp. 
św. Ambrożego, czwartek: Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP, piątek: wsp. św. Gemmy. Dzisiaj zmiana róż różańcowych.

2. W  środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Można składać intencje do koszyka przy prasie katolickiej lub 
przesłać przez naszą stronę (nie więcej, jak dwie różne i krót-
kie intencje).

3. Dzisiaj różaniec po Mszy Świętej o godz. 830, a Koronka do Bo-
żego Miłosierdzia o godz. 1500. 

4. Już wkrótce będziemy przeżywać wspomnienie Świętego Miko-
łaja – Rodziców zainteresowanych spotkaniem ze Świętym Mi-
kołajem w naszym kościele 6 grudnia po Mszy św. o godz. 1800, 
prosimy o kontakt z ks. Rafałem.

5. Trwa Adwent. W tym czasie szczególnie zapraszamy na Msze 
Święte roratnie od poniedziałku do soboty o godz. 1800 nie tylko 
dzieci z lampionami, ale wszystkich Parafian. 

6. W czwartek dodatkowa Msza św. o godz. 1000. W godz. 1200 – 
1300 będziemy przeżywać „Godzinę Łaski”.

7. W czwartek modlitwy o dar poczęcia, matki w stanie błogosła-
wionym oraz za rodziny.

8. Również w czwartek wieczór uwielbienia z oprawą muzyczną 
zespołu Shema Izrael z Sokołowa Młp. 

9. Od dzisiaj Caritas parafialny będzie rozprowadzać świece wigi-
lijne, z których dochód przeznaczony będzie dla potrzebujących. 
Ofiara za małą świecę to 8 zł, duże 18 zł. Przypominamy o moż-
liwości wzięcia toreb miłosierdzia, które znajdują się na stoliku.

10. Trwa sezon grzewczy. Prosimy o zamykanie drzwi do kościoła.
11. Dzisiaj przeżywamy Dzień modlitwy i  pomocy materialnej 

Kościołowi na Wschodzie. Pamiętajmy w modlitwie o naszych 
misjonarzach, wspierając Kościół na  Wschodzie ofiarami do 
puszek.

12. Zapraszamy do zapisywania się na bezpłatny kurs komputero-
wy, organizowany w naszej parafii. Zapisy w zakrystii. 

13. Dziękujemy parafianom z  ul. Okulickiego 3 za  złożone ofia-
ry na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o  to teraz parafian 
z ul. Okulickiego 5. Bóg zapłać. Dziękujemy również za składa-
ne ofiary na  tacę w  kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, 
na tacę on-line oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka na cele 
diecezjalne, za tydzień na cele parafialne.

14. Zapraszamy na spotkania: poniedziałek: Apostolstwo Pomocy 
Duszom Czyśćcowych, wtorek: LSO, Wspólnota „Emaus” ,śro-
da: chór „SoliDeo”, piątek: schola „Pod wezwaniem” o godz. 1700, 
nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem prowadzone 
przez Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ dla wszystkich chętnych 
do godz.1930,KSM, sobota: KSM o godz. 1900.

15. Zapraszamy do czytania i zabrania prasy katolickiej oraz wzię-
cia gazetki parafialnej. 

16. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: 
Jakub Boczar i  Joanna Boczar (zap. II). Gdyby ktoś wiedział 
o przeszkodach, zachodzących między tymi osobami jest pro-
szony powiadomić parafię.

17. Parafianom, gościom, sympatykom i  solenizantom  życzymy 
błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.

18. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Zofia Kloc + 
Tomasz Łuszcz. Dobry Jezu…

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela Adwentu – 4 grudnia 2022

„Jako sakrament Kościół jest narzędziem Chrystusa (…), przez 
który Chrystus «ukazuje i zarazem realizuje tajemnicę miłości Boga 
do człowieka»”. 

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 776

Do refleksji: 
Przypomnij sobie piękny widok przyrody, który kiedyś Cię za-

chwycił. Wsłuchaj się w  odgłosy tamtego czasu, poczuj zapachy; 
może muśnięcie delikatnego wiatru. Wsłuchaj się w głos Pana Boga, 
który mówi: To wszystko stworzyłem z miłości, to wszystko jest dla 
Ciebie.

***
Pan Bóg objawia nam swoją miłość przez dary naturalne, któ-

rymi są: nasze życie, wolność, zdolność przyjmowania i  dawania 
miłości, więzi międzyludzkie – w tym relacje małżeńskie i rodzinne 
– talenty i zdolności, piękno przyrody i otaczający nas świat.

Innym wymiarem darów Pana Boga są dary duchowe: odkupie-
nie naszych win, przebaczenie grzechów; słuchanie Słowa Bożego, 

dzięki któremu Bóg pozwala się nam poznawać; sakramenty, przez 
które chce być realnie obecny wśród nas i  towarzyszyć nam we 
wszystkich momentach naszego życia.

Po  co Pan Bóg nam to wszystko daje? Świadomość otrzyma-
nych darów ma budzić w nas poczucie, że jesteśmy kimś ważnym 
dla Pana Boga i drugiego człowieka, że jesteśmy kochani w sposób 
bezinteresowny i pełny. To zaś motywuje nas do odpowiadania mi-
łością na miłość. Jesteśmy wezwani do miłości Boga i drugiego czło-
wieka, zaczynając od najbliższych, a kończąc na każdym spotkanym 
człowieku.

Zadanie:
→ W rodzinnej modlitwie podziękujmy Panu Bogu za wszystkie 

dary, które od Niego otrzymujemy każdego dnia od tych najdrob-
niejszych aż po te duże, niespodziewane, które budzą w nas zachwyt.

→ Zastanówmy się wspólnie w jaki sposób mogę dzielić się dara-
mi otrzymanymi od Pana Boga: w rodzinie, miejscu pracy i nauki, 
w sąsiedztwie? Komu mogę poświęcić więcej czasu, uwagi?

W kOściele uczę się kOchać
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Niedziela: 04.12
  7.00 1) + Sławomir Gniewek – od siostry Natalii z rodziną
 2) + Karolina i Józef Skrętkowscy
  8.30 1) O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla 

sióstr z Róży XXII
  9.15 (DPS) + Stanisław, Bogdan i Maria
10.00 1) + Tadeusz Masłyk – greg.
11.30 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Ludwika Błażkowska – od córki
12.45 1) + Halina Mróz – od syna Roberta
 2) + Ludwina Widurek – od brata Bronisława z rodziną
18.00 1) + Ryszard – od chrześnicy Edyty z rodziną
Poniedziałek: 05.12
  6.30 1) + Sławomir Gniewek – od siostry Natalii z rodziną
 2) + Anna Chałupczak – od chrześnicy Klary z mężem
 3) + Maria Gierlach – od właścicieli i pracowników firmy 

Eurostyl i Kreostyl
18.00 1) + Tadeusz Masłyk – greg.
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
 3) O uzdrowienie dla Marka (poza parafią)
Wtorek: 06.12
  6.30 1) + Ignacy i Władysława
 2) + Maria Gierlach – od Józefa Szeliga
18.00  1) + Tadeusz Masłyk – greg.
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
Środa: 07.12
  6.30  1) + Maria Gierlach – od Zofii Rudziej z rodziną
 2) + Władysław Prokop – od rodziny Pikor
18.00 1) + Tadeusz Masłyk – greg.
 2) + Witold Kulpowicz – greg.

Czwartek: 08.12
  6.30 1) + Władysław Prokop – od rodziny Bester
 2) + Wanda Rzońca w 12 rocznicę śmierci
10.00 1) + Za zmarłych z rodziny: Leokadii i Pawła Jasińskich
 2) + Halina Mróz – od Heleny Szkutnik
18.00 1) + Tadeusz Masłyk – greg.
 2) + Witold Kulpowicz – greg.
 3) + Piotr, Józef i Franciszka – od rodziców i rodzeństwa
Piątek: 09.12 
  6.30 1) + Katarzyna Cieśla w 5 rocznicę śmierci
 2) + Władysław Prokop – od rodziny Dziobek
18.00 1) + Witold Kulpowicz – greg.
 2) + Halina Mróz – od swatowej Moniki Kowal
 3) + Tadeusz Masłyk – greg.
Sobota: 10.12
  6.30 1) + Witold Kulpowicz – zakończenie gregorianki
 2) + Halina Mróz – od Zygmunta z rodziną
 3) + Władysław Prokop – od Antoniego Sobonia
 4) + Czesław Rokicki – od koleżanek z oddziału
18.00 1) + Tadeusz Masłyk – greg.
Niedziela: 11.12
  7.00 1) + Władysław i Bronisława
  8.30 1) + Sławomir Gniewek – od żony i dzieci
  9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Tadeusz Masłyk – greg.
11.30 1) + Stanisław Hołota w 1 rocznicę śmierci
 2) + Józef Koszela w 4 rocznicę śmierci, Genowefa
12.45 1) + Krystyna i Tadeusz Barć + Helena i Jan Sołtys
 2) + Ludwina Widurek – od wnuczki Joanny z mężem 

i prawnukami: Izą i Olkiem
18.00 1) + Halina Mróz – od syna Jacka z rodziną

intencje Mszalne
4 – 11.12.2022 r.

Jednym z symboli adwentowego wystroju kościoła jest adwento-
wy wieniec. Od jakiegoś czasu adwentowe wianki zaczęły gościć także 
w naszych domach. Czy mają jedynie ozdobić dom i stworzyć świą-
teczną, przytulną atmosferę? Jakie jest ich znaczenie? Kształt, zieleń 
i liczba świec nie są przypadkowe. Mają swoją głęboką symbolikę. 

Wieniec adwentowy posiada przedchrześcijańskie, skandynaw-
skie korzenie. Został przyjęty przez kościoły luterańskie i „ochrzczo-
ny” jako adwentowy świecznik. W wielu krajach wieniec adwentowy 
znajduje się nie tylko w kościołach, ale także w domach, gdzie każda 
rodzina zbiera się, aby wspólnie się modlić i przygotować do narodzin 
Zbawiciela. W Polsce wieniec adwentowy pojawił się po I wojnie świa-
towej. Okrągły kształt wieńca adwentowego jest symbolem jedności 
i wieczności. Przypomina powtarzający się cykl pór roku i jest symbo-
lem wieczności Boga i znakiem zwycięstwa Chrystusa.

Wiecznie zielone gałązki świerkowe lub sosnowe są symbolem 
wiecznego życia i znakiem nadziei: na świat ma przyjść Mesjasz, który 
pokona ciemność, zło i śmierć. Przypominają również wejście Jezusa 
do Jerozolimy, kiedy został przywitany zielonymi gałązkami i okrzyk-
nięty Królem.

Czerwone wstążki zawiązywane na  wieńcu symbolizują miłość 
Boga, która najpełniej objawia się w narodzeniu Syna Bożego, który 
stał się człowiekiem. Fioletowe wstążki są znakiem pokuty i nawróce-
nia w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza.

Cztery świece adwentowe symbolizują cztery tygodnie adwentu 
i wskazują na najważniejsze etapy historii zbawienia. Zapalane kolej-
no w każdą niedzielę wskazują na upływ czasu, skracając czas oczeki-
wania na Boże Narodzenie.

 „Świeca Proroka” (Świeca Nadziei) – zapalana w I niedzielę adwen-
tu, symbolizuje proroków, którzy zapowiedzieli przyjście Mesjasza.

„Świeca Betlejem” (Świeca Pokoju) – zapalana w  II niedzielę ad-
wentu na pamiątkę miejsca, w którym narodził się Zbawiciel.

„Świeca Pasterzy” (Świeca Radości) – zapalana w III niedzielę ad-
wentu przypomina pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogło-
sili światu „radosną nowinę”. Niedziela ta nosi nazwę Gaudete („Ra-
dujcie się”), dlatego świeca ma radosny, różowy kolor.

„Świeca Aniołów” (Świeca Miłości) – zapalana w IV niedzielę ad-
wentu symbolizuje aniołów, którzy objawili się pasterzom w  grocie 
betlejemskiej, ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus.

W całości wieniec adwentowy jest obrazem wspólnoty oczekującej 
w miłości i radości na swojego Pana. Dlatego powinien być umiesz-
czany w kościele w widocznym miejscu lub w domu, na stole. W do-
mach, zgodnie z tradycją, świece zapala najmłodszy członek rodziny.

Znając tę głęboką symbolikę wieńca adwentowego, z  pewnością 
nie zrezygnujemy z jego okrągłego kształtu. Zadbamy też o to, aby nie 
znalazły się w nim elektryczne lampki, ale prawdziwe, woskowe świece.

Źródło: https://pl.aleteia.org

każDa śWieca W Wieńcu aDWentOWyM Ma sWOją nazWę i specjalne znaczenie


