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SPOTKANIA ZE SŁOWEM
Adwent to czas szczególnych przygotowań do Świąt Bożego
Narodzenia. Niech ten okres, będzie pełen przemyśleń, postanowień i
zmian, tak by dzień Narodzenia Pańskiego był wyjątkowy. Wszystkie trudy
życia codziennego niech zamienią się w dobroć i życzliwość, a najbliższe
tygodnie będą pełne otwartości serca na potrzeby drugiego człowieka.

EWANAGELIA 06.12.2020
(Mk 1, 1-8) Prostujcie ścieżki dla Pana
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed
Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan
Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy

Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje
grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a
żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się,
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić
was będzie Duchem Świętym».

EWANGELIA 13.12.2020
(J 1, 6-8. 19-28) Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie
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.
EWANGELIA 20.12.2020
(Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna
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.
Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z
Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te
słowa i rozważała, co by miało 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 zostanie 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
okryje Cię cieniem. 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, którą miano za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według
słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej Anioł.

PROGRAM PARAFIALNYCH REKOLEKCJI
ADWENTOWYCH
10 – 13 GRUDNIA 2020 r.
Rekolekcje poprowadzi Ojciec Redemptorysta z Gliwic.

CZWARTEK (10 grudnia)
Godz. 18:00 -

Msza św. z kazaniem wprowadzającym

PIĄTEK (11 grudnia)
Godz. 9:00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym,

Godz. 18:00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym

SOBOTA (12 grudnia)
Godz. 9:00 -

Msza św. z kazaniem ogólnym,

Godz. 10.00 -

Spowiedź i nauka rekolekcyjna dla młodzieży
z klas VII, VIII – przygotowujących się do
bierzmowania oraz szkół średnich.

Godz. 11.00 -

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

UWAGA!
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Doby
Eucharystycznej
Do adoracji zapraszamy:
godz. 12 - 13

Żywy Różaniec – Róża Św. Franciszka oraz mieszkańcy
ulic: Gminna, Zakopiańska, Spartańska, Irysowa, Biała,
Rybacka, Flisacka, Ks. Dzierżonia

godz. 13 - 14

Żywy Różaniec – Róża Św. Anny oraz mieszkańcy ulic:
Ikara, Kiepury, Beskidzka, Gruntowa, Jabłonowa,
Średnia, Kalinowa

godz. 14 - 15

Żywy Różaniec – Róża NMP Królowej Polski oraz
mieszkańcy ulic: Skwerowa, Modra, Krzemienna,
Kredowa, Luba

godz. 15 - 16

mieszkańcy ulic: Kolarska, Wiolinowa, Św. Rocha

godz. 16 - 17

mieszkańcy ulic: Odrodzenia, Zatokowa, Dawna

godz. 17 - 18

Chór Cantilena, mieszkańcu ulic: Św. Pawła, Pawia,
Spartakusa, Winicjusza, Kosów

godz. 18.00

Godz. 18:00 -

zakończenie adoracji i Msza św.

Msza św. z kazaniem ogólnym

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA
SOBOTA – GODZ. 8:00 – 10:30 i 17:00 – 19:00

NIEDZIELA (13 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.

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.
UWAGA! Od 1 stycznia porządek Mszy św. w niedziele:
godz. 8:00, 10:00, 12:00 i 17:00. W dni powszednie: godz. 8:00,
17:30 i 18:00.

