OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 02.12 Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera. (wsp. dowolne)
1600 1) + Mariannę Brzoza z int. męża z dziećmi
2) Anielę i Władysława Wojdów, Franciszkę Kubicką, Genowefę Pietszczyk i Antoninę Buras
Wtorek 03.12
03.12 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. (wsp. obowiązkowe)
1600 + Władysławę Wojcieszyńską – syna Mariana z żoną i rodziną
Środa 04.12 Dzień Powszedni
1600 + Mariannę, Mariana, Adama, Tomasza Kubickich, Stanisława Znoja z int. Władyszewskich
Czwartek 05.12
05.12 Dzień Powszedni
1600 + Mariannę Kuta, Władysława, Józefę Plewa
Piątek 06.12 Św. Mikołaja biskupa (wsp. dowolne)
1600 + Władysławę i męża Stefana Wojcieszyńskich z int. rodziny Kuchtów
Sobota 07.12 Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.(wsp.
Kościoła.(wsp. obowiązkowe)
obowiązkowe)
1600 + Do SPJ i MB w 18-tą r. ur. Aleksandry Więcek dziękczynna z int. rodziców i siostry
Niedziela 08.12 II Niedziela Adwentu
800 + Stefanię, Jana Kruków, Stanisławę, Józefa Korbanów z int. córki
1000 Msza Święta w intencji górników
1200 + Bogusława, Stanisława, Genowefę Zawadzkich, Leszka Kurtka z int. rodziny
1530 + Stanisława, Genowefę Stachurów, Józefa i Kazimierę Prokopów z int. rodziny
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Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Modlitwa…
Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem. Wołam do Ciebie: Jezu, Synu Boga
Najwyższego, Ciebie anioł Gabriel zwiastował Maryi Dziewicy: przybądź i króluj na wieki
nad swoim ludem. Jezu, Światłości świata, Ciebie oczekiwał Symeon i wszyscy sprawiedliwi: przybądź i króluj na wieki nad swoim ludem. Jezu, Wschodzie, który nigdy się nie
kończysz, Ciebie zapowiedział Zachariasz jako przychodzącego z wysoka, przybądź
i oświeć tych, którzy trwają w nieznajomości Ciebie. Amen.

Ekstra…
× 02.12 - Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
× 03.12 - Międzynarodowy Dzień Języka Baskijskiego
× 03.12 - Dzień Naftowca i Gazownika
× 04.12 - Barbórka – Dzień Górnika
× 05.12 - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
× 06.12 - Dzień Św. Mikołaja
× 07.12 - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
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Spuśćcie rosę niebiosa!
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Iz 2, 1-5 / Rz 13, 11-14 Ewangelia: Mt 24, 37-44
„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, że 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 której porze nocy złodziej ma
przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy
bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».”

Komentarz…
„To przychodzi na ciebie nieoczekiwanie, kiedy się najmniej spodziewasz – w największym rozgwarze zabawy lub gdy wieczorem ulicą wracasz do domu, podczas
rozmowy z kimś najbliższym lub gdy zamykasz za sobą drzwi pokoju: nagle zaczynasz rozumieć swoją samotność. Jak ręka spadająca bezwładnie po szczeblach drabiny… Jak tonący, który wie, że dna stopami nie dosięgnie… Obyś wtedy miał siłę
uwierzyć, że nie jesteś sam.”
/Ks. M. Maliński/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Blanka Kastylijska (2 grudnia)

▪ Za tydzień w II Niedzielę Adwentu przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
▪ Dziś rozpoczyna się Adwent. Czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Zachęcamy do codziennego uczestnictwa w mszach roratnich o godz. 16.00 (w miesiącu grudniu
wszystkie msze święte na tygodniu będą odprawiane tylko o godz. 16.00). Razem z Maryją
przygotujmy się na przyjęcie nowonarodzonego Chrystusa.
▪ W niedzielę 24 listopada po mszy o godzinie 8.00 odbyło się spotkanie Kół Różańcowych
działających w naszej parafii. Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym
odmówieniu dziesiątka różańca. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową.
▪ W ubiegłą niedzielę na mszy św. o godz. 12.00 modliliśmy się w intencji chórzystów i pana
organisty o błogosławieństwo dla nich oraz z prośbą, aby służba, którą pełnią przynosiła
większą chwałę Bogu.
▪ 23 listopada Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan uroczyście zakończył Rok Wiary
w Diecezji Kieleckiej. Na mszę w katedrze udała się także delegacja z naszej parafii na czele
z ks. proboszczem Józefem Knapem.
▪ 23 listopada w parafii pw. MB Nieustającej Pomoc w Morawicy odbyło się Dekanalne Czuwanie Młodzieży, na którym obecni byli również młodzi z naszej parafii, pod opieką ks. Dariusza Milera. Pierwszym punktem spotkania była liturgia słowa z obrzędem Komunii Św. Następnie odbyła się katecheza, w której zostały przedstawione i omówione prawdy z Wyznania
Wiary. W czasie nauki, młodzież miała za zadanie uporządkować poszczególne fragmenty
Składu Apostolskiego. Kolejną częścią czuwania było świadectwo wiary parafianki z Morawicy, która opowiedziała o roli wiary w jej życiu. Podczas przerwy każdy dostał coś słodkiego.
Ostatnim punktem spotkania była prezentacja multimedialna nt. Ewangelizacji w internecie.
Następne spotkanie już na wiosnę.
/TK/
▪ W ostatnim czasie zostały podjęte prace przy nagłośnieniu w naszym kościele. Zostały zamontowane: mikrofon dla pana organisty, głośniki na chórze oraz zewnętrzne nagłośnienie.
Prace wykonała firma Rduch.
▪ Podczas zbiórki przed kościołem 4 listopada na Katolicki Uniwersytet Lubelski zostało zebrane 120 zł.
▪ Od nowego roku liturgicznego chrzty dzieci w naszym kościele będą odbywały się na sumie
w druga niedzielę miesiąca.
▪ Dzieci i młodzież z parafii zapraszamy do uczestniczenia w każdą niedzielę w eucharystii
o godz. 10.00. Będzie to msza z oprawą liturgiczną przygotowaną szczególnie dla młodszych
osób.
▪ Informujemy, że kancelaria parafialna będzie czynna codziennie po każdej mszy świętej
przez godzinę, prosimy o załatwianie wszystkich spraw w tym czasie. W niedziele i uroczystości kancelaria parafialna jest NIECZYNNA.
Intencja różańcowa
Tu es Petrus…
na grudzień:
38. Św. Syrycjusz (XII.384/12.I.385-26.XI.399) Wybrany na
Intencja ogólna: Aby dzieci, papieża w grudniu 384 roku. Znany jest jedynie z powodu
które zostały porzucone lub
swoich pism. Wydane przez niego pisma świadczą o innym
padły ofiarą przemocy w jastylu niż ten, jaki cechował pisma papieskie wcześniejszego
kiejkolwiek formie, znalazły okresu: już nie pisał jak brat, napominająco, lecz zobowiązypotrzebną im miłość i opie- wał i żądał, podkreślając przy tym swą „poważną odpowiekę. Intencja misyjna: Aby
dzialność za wszystkich”, za cały Kościół. Postanowienia
chrześcijanie,
oświeceni
rzymskiego biskupa miały mieć takie samo znaczenie jak
światłem wcielonego Słowa, uchwały soborów powszechnych. Owe pisma papieskie dotyprzygotowali ludzkość na czyły przede wszystkim dyscypliny kościelnej. W roku 390 poprzyjście Zbawiciela.
święcił w Rzymie bazylikę św. Pawła za Murami.

Blanka, zwana niekiedy Kastylijską, przyszła na
świat w Palencji (Hiszpania) w roku 1188 jako córka
króla Kastylii, Alfonsa IX, i Eleonory Angielskiej.
W wieku zaledwie 11 lat została zaręczona z Ludwikiem, delfinem (następcą tronu) Francji. Ślub odbył
się w Port-mont, w Normandii, 23 maja 1200 roku.
Blanka miała wówczas 12 lat. Jako małżonka dała
Ludwikowi VIII, królowi Francji, syna - św. Ludwika
IX, który został po ojcu królem Francji. Wychowywana w duchu szczerej i głębokiej religijności, Blanka
umiała tę żywą wiarę zaszczepić w sercu swojego
dziecka. Do Ludwika miała kiedyś powiedzieć: "Synu, wiesz, jak bardzo cię miłuję. Ale wierz mi, że wolałabym widzieć cię na marach, niż w grzechu ciężkim". Z żarliwą pobożnością łączyła przedziwny dar
rządzenia. Kiedy w roku 1223 jej mąż został królem
Francji, Blanka została królową. Po trzech latach,
w 1226 r., jej mąż umarł i wówczas Blanka została
regentką w zastępstwie małoletniego Ludwika, który
liczył zaledwie 3 lata. Powstał wtedy bunt panów, którzy nie chcieli, aby rządziła nimi "cudzoziemka". Na czele buntu stanął książę Bretanii, Mauclerc, który chciał przejąć władzę. Blanka
zręczną dyplomacją pozyskała sobie część panów, a z drugą częścią rozprawiła się orężnie.
Kiedy w roku 1234 objął rządy jej syn, Ludwik IX, wspierała go swoim doświadczeniem i radą.
W czasie wyprawy krzyżowej, która skończyła się niepowodzeniem (1248-1252), ponownie
rządy we Francji w czasie nieobecności św. Ludwika objęła Blanka. Zdołała uspokoić panów,
którzy usiłowali skorzystać z okazji i zaczęli wszczynać rozruchy. Udało się jej nawet dołączyć
na zawsze do korony francuskiej Langwedocję. Cierpiąc od dłuższego czasu na chorobę serca, pożegnała ziemię dla nieba 26 lub 27 listopada 1252 roku. Modlitwa. Boże wszechmogący przez wstawiennictwo św. Blanki prosimy Cię o mocną wiarę, nadzieję i miłość.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Cierpienie jest dla duszy rzeczą
najmilszą i najbardziej pożyteczną; im
bowiem czystsze cierpienie tym
czystsze zrozumienie.”
/Św. Jan od Krzyża/

Pewien ojciec wyznał starcowi: - Czasami martwię się
myśląc: co mógł robić Noe w arce, gdy wokół było
niezmierzone morze? - Na pewno łowił ryby. - Właśnie tu mam problem: jak mógł to czynić, jeśli miał tylko dwa robaki?

Coś dla ducha…
„ O nożu i lekarzu”
W małym polskim miasteczku jest taki uczciwy lekarz ginekolog, który w sposób niekonwencjonalny usiłuje ratować życie nienarodzone. Oto jeden z przykładów: Przyszła do niego kobieta z żądaniem przerwania ciąży. Ponieważ nie miała z kim zostawić starszego dziecka,
trzyletniej dziewczynki, wzięła je ze sobą. Wiedziała z prasy, że to taki zabieg jak wyrwanie
zęba i że można go zrobić ambulatoryjnie. Powiedziała lekarzowi, że ma trudne warunki, więc
nie może mieć dziecka. Doktor wysłuchał, pokiwał głową, na chwilę wyszedł i wrócił z wielkim
nożem kuchennym. Wziął za rączkę małą dziewczynkę, a matce powiedział: - Wie pani, ta
duża więcej kosztuje, a mnie wszystko jedno, które dziecko uśmiercę, to ja pani tę starszą
zabiję. I zrobił gest, jakby chciał zabrać dziecko. Kobieta wyrwała córkę lekarzowi i uciekła.
On jeszcze dodał: - To pani nie wie, ze tamto też pani dziecko? Kiedy się to drugie dziecko
urodziło, posłała lekarzowi kwiaty z podziękowaniem za uratowanie go.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

