12 GRUDNIA– PONIEDZIAŁEK
REKOLEKCJE
6:30 +Adam, Salomea, Tadeusz, Stanisław i
Mieczysław z rodziny Pecochów
7:00 + Henryk i Przemysław Witkowicz oraz
zmarli z rodziny Olińskich i Siedeleckich
10:00 + Marianna, Henryka i Józef Łapińscy
16:00 + Kazimierz Tankielun- 22 rocz. śmierci,
Maryla Ramska, Stanisława i Stanisław Łapka
18:00 + Elżbieta Lotek
13 GRUDNIA - WTOREK
REKOLEKCJE
6:30 + Za zmarłych z rodziny Grochala
7:00 O błogosławieństwo Boże i ulgę w
chorobie dla Zdzisława
10:00 + Władysław Pieślak- 1 rocz. śmierci,
Jan i Dominika Pieślak i za rodzeństwo
16:00 WOLNA INTENCJA
18:00 W intencji naszej Ojczyzny w kolejną
rocznicę ogłoszenia stanu wojennego
18:00 + Wacław Jankowski, Anna i Ignacy
Kleban i Magdalena Bejnar
14 GRUDNIA - ŚRODA
6:30 + Adam Ciesielka- m-c po śmierci
7:00 + Maria Bogusławska /od Haliny Płockiej
z rodziną/
17:30 Nowenna
18:00 Intencja z Nowenny
15 GRUDNIA– CZWARTEK
6:30 + Józefa i Czesław – 3 rocz. śmierci,
Mariusz, Marek, Robert Domańscy oraz
wszyscy zmarli z rodziny Domańskich, Semborskich i Głowackich
7:00 + Krystyna Szypulska- m-c po śmierci
18:00 + Justyna Kowalik- 10 rocz. śmierci
16 GRUDNIA- PIĄTEK
6:30 Z okazji urodzin Ewy o błogosławieństwo
Boże, opiekę M. Najświętszej i zdrowie oraz
łaski potrzebne dla całej rodziny

7:00 O łaskę zdrowia, ulgę w cierpieniu
i duchowe umocnienie dla Anny Lewandowicz
18:00 + Barbara Kułakowska-8 rocz. śm. i za
zmarłych z rodziny Ponikowskich: Bolesław,
Krystyna, Krzysztof, Władysław, Stanisław,
Konstanty i Jerzy
17 GRUDNIA – SOBOTA
6:30 + Józef Kołelis- 9 rocz. śmierci i za
rodziców z obojga stron
7:00 Dziękczynna P. Bogu i M. Najśw. Za
wszelkie łaski i dobro uczynione dla Danuty i
jej rodziny z prośbą o dalszą Bożą opiekę
18:00 + Henryk Narwijsz-6 rocz. śm., Danuta i
Fabian Dojnikowscy, Władysław Jasiar oraz
Stanisława, Aleksander, Agnieszka i Krzysztof
Dębscy
18 GRUDNIA –
IV NIEDZIELA ADWENTU
7:00 + Radzisław Nadrowski- 5-ty m-c po
śmierci
8:30 + Z rodziny Antonowiczów: Leonia,
Bronisław, Czesław, Zdzisław; z rodziny
Woronków: Władysława, Antoni, Zenon i
pozostali członkowie rodzin; z rodziny
Banickich: Teresa, Józef, Mieczysław i zmarli
z tej rodziny; z rodziny Rogalewskich: Irena,
Czesław, Tadeusz oraz br. Henryk Jeremiasz
Dołęgiewicz
10:00 Rezerwacja Dorota Kowalewska
11:30 + Genowefa Chmielewska- 4 m-ce po
śmierci
13:00 O duchowe przygotowanie członków
Wspólnoty Krwi Chrystusa, ich rodzin i parafii
do świąt Bożego Narodzenia
18:00 + Jan Chruścinski- 30 rocz. śmierci, za
jego żonę Teresę , syna Ryszarda i synową
Stanisławę
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III NIEDZIELA ADWENTU
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 11,2-11
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 doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął
mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?
Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich
są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam
wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego
wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między
narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie
niebieskim większy jest niż on.

KOMENTARZ DO EWENAGELII: NIEDZIELA RADOŚCI
Dzisiejsza niedziela nosi nazwę niedzieli radości. Każdemu z nas potrzebna jest radość. Szukając
ucieczki od stresu, jakże łatwo wpaść w pułapkę pozornego szczęścia czy pozornej radości.
Gama propozycji przedstawianych przez dzisiejszy świat jest olbrzymia: poczynając od używek,
takich jak alkohol czy narkotyki, kończąc na najbardziej wyrafinowanych miastach rozrywki.
Słowo Boże odsłania nam dzisiaj tajemnicę prawdziwej radości i prawdziwego szczęścia.
Tę prawdziwą radość znajduje człowiek dopiero wtedy, gdy jest blisko Pana. Bóg stał się nam
bliski w osobie Jezusa Chrystusa. Zapowiedzi proroka Izajasza, z pierwszego czytania, spełniły
się w Jezusie z Nazaretu. On jest Mesjaszem, który niweczy wszelki ból i cierpienie ciała, jak
i duszy. On wyzwala nas z wszelkiej niewoli i daje nam radość nieprzemijającą. Czas Adwentu
jest radosnym oczekiwaniem na spotkanie Pana: oczekiwaniem na spotkanie liturgiczne
podczas Świąt Bożego Narodzenia, ale i na spotkanie eschatologiczne - w wieczności. .

ADWENTOWE DNI SKUPIENIA W PARAFII
ŚW. KATARZYNY 11-13 grudnia 2016 r.

.Rekolekcje:

rozpoczynamy adwentowe dni skupienia, które będą trwały do wtorku
włącznie. Serdecznie witamy ks. Krzysztofa Kamińskiego, obecnie doktoranta na KUL
i prosimy o przewodniczenie dniom skupienia, które będą trwały do wtorku włącznie.

III NIEDZIELA ADWENTU - 11 XII 2016 r.

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Ryszard Rusiecki, Zofia Hartwig i Adam
Grzechuła. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują nasze pomocy - wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…

7.00 Msza św. z nauką ogólną

2. Od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy
moment na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół
przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo
adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu
z Panem Bogiem. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami
oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjaźń z Panem Bogiem, aby
dalej ukazywać ją innym.

8.30 Msza św. z nauką ogólną
10.00 Msza św. z nauką dla młodzieży
11.30 Msza św. rodzinna z nauką dla dzieci
13.00 Msza św. z nauką ogólną
18.00 Msza św. z nauką ogólną
PONIEDZIAŁEK – 12 XII 2016 r.
7.00 Msza św. z nauką
10.00 Msza św. z nauką
16.00 Msza św. rodzinna
18.00 Msza św. z nauką
WTOREK- 13 XII 2016 r.
7.00 Msza św. z nauką
10.00 Msza św. z nauką
16.00 Msza św. rodzinna

3. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete - Radujcie się!, od słów z Listu
św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam:
radujcie się! Pan jest blisko.
4. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o chrześcijańskich
i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach wigilijnego opłatka
i płonącej świecy Caritasu. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu chciałoby usunąć z nich
Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. Nie pozwólmy na to i swoją postawą
ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego wcielenia.
5. Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin.
Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny.
Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego
wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech
towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.
6. We wtorek, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce (1981r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie
i polecajmy w modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości Ojczyzna napełniała
się pokojem i dostatkiem. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00.
7. Po to, by lepiej przygotować się do przeżywania tej wielkie tajemnicy naszego odkupienia,
jaką jest narodzenie Bożego Syna w ludzkim ciele, zapraszamy do udziału w Mszach św.
roratnich, które są celebrowane w naszym kościele o godz. 6:30.

18.00 Msza św. z nauką

8. Kapłani będą odwiedzali chorych we wtorek od godz. 15:00. Prosimy zgłaszać w kancelarii
parafialnej do poniedziałku włącznie.

Zapraszamy do spowiedzi świętej od poniedziałku. Chorych zgłaszamy w poniedziałek, kapłani odwiedzą ich we wtorek po godz.
15:00.

9. Szczególnym znakiem wiary w okresie Bożego Narodzenia, w rodzinach chrześcijańskich
powinien być ołtarzyk z figurką Dzieciątka Jezus. W przyszłą niedzielę (niedziela Bambino),
na wzór rzymski, poświęcimy te figurki podczas Mszy św. o 10:00 i 11:30.

