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SPOTKANIA ZE SŁOWEM
Najbliższe tygodnie są wyjątkowym czasem, przygotowującym na
powtórne przyjście Chrystusa. Ewangelie, które usłyszymy w cztery
adwentowe niedziele, przygotowują Nas do tego wyjątkowego czasu
Bożego Narodzenia. Pomimo corocznych obchodów tych świąt i
ponownego świętowania narodzin Boga, musimy pamiętać o naszym
ziemskim pielgrzymowaniu. Ciągle należy pielęgnować naszą wiarę oraz
dbać aby nasze postępowanie było godne naśladowania, trzeba wytrwale
wierzyć i dążyć do celu - błogosławieni są Ci którzy nie poddają się w
zwątpieniu. Wytrwałości i wiary w osiąganiu wyznaczonych planów
możemy uczyć się od Maryi i Józefa, których postaci w najbliższym czasie
będą nam wyjątkowo bliskie.

EWANGELIA 1.12.2019
Mt 24, 37-44 Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z
przyjściem Syna Człowieczego. albowiem jak w czasie przed potopem jedli i
pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie
spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden
będzie wzięty, drugi zostawiony. dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie
wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie
złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie».

EWANGELIA 8.12.2019
Łk 1,26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do
Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy
było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona,
pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona
zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u
Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie
On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem
Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna
i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie
według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

EWANGELIA 15.12.2019
Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z
zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy
oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co
słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają,

ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we
Mnie».
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście
obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? ale co wyszliście
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? oto w domach królewskich
są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka?
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. on jest tym, o którym
napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci
drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie
powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie
niebieskim większy jest niż on».

EWANGELIA 22.12.2019
Mt 1, 18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi
Dawida
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego,
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną
za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić
Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna,

któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez
Proroka: «Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął
swoją Małżonkę do siebie.
Opracowanie: Marlena Przybylska

Kolorowanka dla najmłodszych czytelników

PROGRAM PARAFIALNYCH REKOLEKCJI
ADWENTOWYCH
12 – 15 GRUDNIA 2019 r.
Rekolekcje poprowadzi Ojciec Redemptorysta z Gliwic.

CZWARTEK (12 grudnia)
Godz. 18:00 -

Msza św. z kazaniem wprowadzającym

PIĄTEK (13 grudnia)
Godz. 9:00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym,

Godz. 18:00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym

SOBOTA (14 grudnia)
Godz. 9:00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym,

Godz. 10.00 -

Spowiedź i nauka rekolekcyjna dla młodzieży z klas
VII, VIII i szkół średnich.

Godz. 11.00 -

Spowiedź (klasy IV – VI), a po spowiedzi nauka
rekolekcyjna dla dzieci szkół podst. (kl. I – VI).

Godz. 18:00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym
SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA

SOBOTA – GODZ. 8:00 – 11:30 i 17:00 – 19:00

NIEDZIELA (15 grudnia)
Godz. 7.30 -

Msza św. z nauką ogólną

Godz. 9:00 -

Msza św. z nauką dla młodzieży (klasa VII, VIII,
szkoły średnie i pracująca)

Godz. 11.00 -

Msza św. z nauką dla dzieci.

Godz. 12:30 -

Msza św. z nauką ogólną

Godz. 17:00 -

Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji.

DOBA EUCHARYSTYCZNA
Do adoracji zapraszamy:
godz. 8.00

Msza św. na rozpoczęcie adoracji

godz. 9 - 10

Żywy Różaniec – św. Franciszka

godz. 10 - 11

Żywy Różaniec – św. Anny

godz. 11 - 12

Żywy Różaniec – NMP Królowej Polski

godz. 12 - 13

Gminna, Zakopiańska, Spartakusa, Irysowa, Biała

godz. 13 - 14

Rybacka, Flisacka, Ks. Dzierżonia, Ikara

godz. 14 - 15

Kiepury, Beskidzka, Gruntowa, Jabłonowa

godz. 15 - 16

Chór Cantilena, Średnia, Kalinowa, Św. Rocha

godz. 16 - 17

Skwerowa, Modra, Krzemienna, Winicjusza

godz. 17.00

Ministranci, lektorzy, KSM

godz. 18.00

Msza św.

godz. 19 - 20

Kosów, Luba, Kolarska, Wiolinowa, Kredowa

godz. 20 - 21

Odrodzenia, Zatokowa, Św. Pawła, Pawia, Dawna,
Spartańska i zakończenie adoracji

W czasie adwentu roraty w dni powszednie o godz. 18.00.
Zapraszamy dzieci z lampionami roratnimi, ich rodziców oraz młodzież z
klas VII, VIII do udziału w roratach w każdy wtorek i czwartek. Dzieci
przynoszą ze sobą kartkę z napisanym dobrym uczynkiem, podpisaną
imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Po Mszy św. będzie losowanie figurki
Pana Jezusa. W ostatnim dniu rorat będą także nagrodzone najpiękniejsze
lampiony. Dzieci oraz młodzież biorąca udział w roratach otrzymają
pamiątki.
Od I niedzieli adwentu, w zakrystii lub kancelarii parafialnej, można
nabywać świece „CARITAS” na stół wigilijny w cenie: duża – 15 zł.,
mała – 7 zł. Dochód ze sprzedaży tych świec przeznaczony jest na pomoc
dla dzieci z najbiedniejszych rodzin i domów dziecka oraz leczenie chorób
nowotworowych dzieci i dorosłych.
Przypominamy także, że można nabywać opłatki na stół wigilijny.
Ofiary składane za opłatki są przeznaczone na zapłatę za prace remontowe
w naszym kościele.
W czwartą niedzielę adwentu otrzymamy Świąteczny Biuletyn wraz
programem wizyty duszpasterskiej.

