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II NIEDZIELA ADWENTU
;

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie,
Synu Bożym. 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 ścieżki dla Niego».
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
Jordanie, wyznając przy tym swe 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 się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś
chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Ewangelia: Mk 1,1-8

06.12. –13.12.2020 r.

07.00
09.00
11.00
17.00

II NIEDZIELA ADWENTU, 06.12.2020 r.
W intencji emerytów i rencistów naszej Parafii.
W intencji małżeństw w 20-tą rocznicę ślubu.
Za Parafian.
W intencji Aleksandry i Pawła Baron, synów o błogosławieństwo i zdrowie.

06.30
16.30
17.30

Poniedziałek, 07.12.2020 r., Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa, doktora Kła
Za Adama Kussę – od Krzysztofa z załogą firmy KEAN
Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Za ++ Ludwika Zlezarczyka, rodziców z obu stron

06.30
09.00
17.30

Wtorek, 08,12.2020 r., Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
W intencji członków Żywego Różańca.
Za Parafian.
W intencji Dzieci Maryi.

06.30
17.30

Środa, 09.12.2020 r,
Za ++ członków Koła Emerytów: Dorotę Wrobel, Krzysztofa Wyszomirskiego.
Za + Teresę Kajzer w 30-ty dzień po śmierci.
Czwartek, 10,12.2020 r.

06.30
16.30
17.30

06.30

17.30

06.30
16.00
17.30

Wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, modlitwa różańcowa.
Za + Annę Sajdok.
Piątek, 11,12.2020 r.
Za ++ Różę i Teofila Przymyk, Annę i Franciszka Krzykawskich, Marię Parysz, Anielę
Piekorz, Stanisława Uszoka, pokrewieństwo Przymyk, Piekorz, Krzykawski, dusze
w czyśćcu.
Za ++ Agnieszkę i Ludwika Jasińskich, syna Henryka, zięcia Józefa, wnuka Zbigniewa,
żonę Barbarę. Jana i Genowefę Cichy, Marię i Antoniego Sajdok.
Sobota, 12.12.2020 r.
Za ++ Romana i Różę Wojtala, rodziców z obu stron.
Chrzty: Szymon Wiśniowski.
Za ++ Jadwigę Czarnynoga, męża Arkadiusza, rodziców z obu stron, rodzeństwo.

III NIEDZIELA ADWENTU, 13.12.2020 r.
07.00 W intencji czcicieli NMP Fatimskiej.
09.00
11.00 W intencji rocznych dzieci: Ryszarda Truś, Igora Polaczka.
17.00 Za + Ryszarda Knopka – od sąsiadów.

06.12.
27.09.––13.12.2020
04.10.2020r.r.
Patrząc na różne dramatyczne wydarzenia, które dzieją się na
naszych oczach, historia świata może się jawić się nam jako pasmo
katastrof i cierpień, przeplatanych okresami względnego spokoju.
Widziana jednak od strony końca czasów, ich wypełnienia się w
Chrystusie, okazuje się konsekwentnym podążaniem do domu Ojca.
Od dzisiaj, na adwentowym wieńcu świeci się druga lampka. Przypomina,
że przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Okres Adwentu ma podwójny
charakter: kieruje naszą uwagę na powtórne przyjście Chrystusa na końcu
czasów oraz przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, podczas których
czcimy pierwsze przyjście Chrystusa.
Przed kościołem zbiórka na Kościół na Wschodzie.
Nieszpory adwentowe, dzisiaj o godzinie 16.30.
W najbliższy wtorek, 8 grudnia, będziemy obchodzić uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja, przeznaczona od
wieków, by stać się Matką Syna Bożego, na mocy Jego zasług została poczęta
bez grzechu pierworodnego. Uciekając się pod Jej obronę, prośmy o
zachowanie czystości naszych serc, wszak to o ludziach czystego serca Jezus
powiedział, że są błogosławieni. Msze święte w tym dniu w naszym kościele o
godz. 6.30, 9.00 i 17.30
W zakrystii można zaopatrywać się w opłatki wigilijne oraz świece
Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy.
O wsparcie przygotowania naszego kościoła w tym tygodniu prosimy
Parafian z ulicy Stalmacha do końca oraz ul. Fabrycznej od Państwa
Noworyta.
Kancelaria parafialna czynna od wtorku według ustalonego planu.

Adwent to dobry czas na walkę z nałogiem
Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni
urzyczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju. Coroczne wspominanie narodzin
Mesjasza w Betlejm odnawia w sercach wierzących pewność, że Bóg pozostaje wierny swym
obietnicom. Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei, która przenika nasze najgłębsze
doświadczenia osobiste i wspólnotowe.
Św. Jan Paweł II
Który to już adwent w naszym życiu? Nie ma to większego znaczenia który. Ważne, by przeżyć go
świadomie, z żywą wiarą, pełną nadzieją i niegasnącą miłością. Ważne, by światełko żarżace się w
lampionie nie tylko oświecało naszą drogę do Jezusa. Pomagało walczyć z naszymi przyzwyczajeniami i
nałogami.
Nałóg definiowany jest jako silne uzależnienie od różnych czynników, które niekorzystnie wpływają na
ciało lub psychikę Źródłem nałogu jest czarpana z niego przyjemność psychofizyczna. Bardzo często
nałóg jest formą ucieczki przed światem, niekiedy bywa uwarunkowany dewiacją psychiczną człowieka.
Czego nałóg by nie dotyczył, zawsze jest zły, ponieważ ubezwłasnowolnia umysł człowieka i czyni go
swoim poddanym. Ze szponów nałogu ogromnie trudno jest się wyrwać, jeśli się udaje, poprzedzone jest
bardzo długim i wykańczającym okresem walki samozaparcia. Szczególnie groźnymi uzależnieniami są:
alkoholizm, nikotynizm, narkomania, seksoholizm, pracoholizm, hazard.
Proces uzależnienia i niemocy wyplątania się z niego sprawia, że człowiek tego doświadczający
przestaje reagować zarówno na świat zewnętrzny, jak i na potrzeby duchowe. Nałóg zabija wszystko, co
jest ważne dla ludzi dlatego, że jego zaborczość przysłania wszystko wokół. Człowiek ogarnięty coraz
większymi potrzebami zaspokajania głodu uzależnienia, zaczyna się koncentrować wyłącznie na tym
aspekcież życia.
W konsekwencji niszczy wielkie dobro, jakim jest normalne życie, oparte na wolnej woli, które jest
jednym z najceniejszych darów od Boga. Niszczy także organizm, tym samym podstawę, na której
można rozwijać swoja egzystencję. Nałogi sprawiają, że z człowieka powstaje wrak, który bardzo często,
w zależności od rodzaju uzależnienia, jest w stanie robić straszne rzeczy, by tylko uciszyć potrzebę
wynikającą z nałogu.
Człowiek owładnięty nałogiem odwraca się od Boga całkowicie, tak jak całkowicie odwraca się od
innych ludzi. Życie, które powinno wieść do Boga, poprzez dobro i miłość do innych ludzi, staje się
całkowicie zniszczone – zwłaszcza w przypadku tych najgorszych nałogów, czyli alkoholizmu,
seksoholizmu, narkomanii. Uzależniony ponadto, oprócz wyniszczenia siebie, doprowadza również do
zniszczenia bliskich, którzy go otaczają.
Nałogi to najgorsze rozwiązanie, jakie można w życiu wybrać. Są wyjątkowym złem, które często jest
nie odwracalne. Niosą wielkie spustoszenie w ciele i duszy, oddalają od drogi do Pana i niszczą wszelkie
więzi tu, na ziemi.
Oprac. Krystyna Śnihur

