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poczta@nmp.pl
Nr KONTA BANKOWEGO
78 1540 1098 2059 9190 5680 0001

Ogłoszenia dzuszpasterskie

II	czytanie	
2 list św. Piotra (2 P 3, 8-14)
Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 
tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak 
niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale on jest cierpliwy w stosunku do was. Nie 
chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak 
złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się 
w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko 
w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu 
i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który 
sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. 
oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których 
zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on 
was znalazł bez plamy i skazy - w pokoju.

Księga Izajasza (Iz 40, 1-5. 9-11)
"Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!" – mówi wasz Bóg. "Przemawiajcie do serca 
Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego 
odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy". 
Głos się rozlega: "Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu 
gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry 
i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się 
chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to 
powiedziały". Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś 
mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! 
Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego 
dzierży władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak 
pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej 
piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie".

I	czytane	

10. W najbliższą sobotę 12 grudnia zapraszamy na Mszę św. o godzinie 18.30 
mieszkańców ulic: Mściwoja II, Krzywoustego, Droszyńskiego, Kętrzyńskiego 
i Krynicka.  

12. Zmarli nasi para�ianie: + Janina Klesińska l.87, + Krystyna Małypan l.86, + Piotr 
Szczepański l.56, + Daniela Kołacińska l.92, + Jadwiga Kogut l.95, + Andrzej Szymański 
l.75, + Andrzej Łańcucki l. 57, + Jarosław Terlecki l. 85, + Stanisława Gałecka l. 91, + 
Zygmunt Filipkowski l.80  Dobry Jezu…

Jest to świadomość Adwentu, jaki się nigdy nie kończy. Całe nasze życie jest 
Adwentem. Jest ciągłym czekaniem na przyjście Jezusa. Dobrze o tym pamiętać:
 w każdej chwili mogę z Nim się spotkać. Jak często Go odrzucamy, zamykamy oczy, 
usypiamy, a On stale przychodzi, stale puka do drzwi, stale ma jakieś życzenie: nie bądź 
egoistą, nie myśl tylko o sobie, oczyść swoje serce. Ile tych życzeń, które odrzucamy...

ks. Jan Twardowski

11. Zachęcamy do nabywania Biuletynu Para�ialnego i prasy katolickiej. Dostępne są 
w sali św. Wojciecha. Liturgiczna Służba Ołtarza rozprowadza sianko na stół wigilijny. 
/Biblioteka, zakrystia, przy wyjściu z kościoła/.

starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka tradycyjna kolęda zostaje 
odwołana. W związku z tym zachęcamy mieszkańców z poszczególnych ulic, u których 
miała odbyć się wizyta duszpasterska, do udziału w wieczornej Mszy św. w ich 
intencji, w sobotę o godzinie 18.30 w górnym	 kościele. W czasie tej Mszy św. 
para�ianie otrzymają tekst modlitwy błogosławieństwa rodziny i mieszkania oraz 
wodę święconą w buteleczkach. Przedstawiciel rodziny poprowadzi w domu 
modlitwę o błogosławieństwo dla rodziny i poświęci mieszkanie.

Cokolwiek nas spotyka, jest zawsze od Pana Jezusa.

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

 



Słowo na niedzielę

2. 7.

Tak właśnie dzieje się z tymi, którzy ściągają nad Jordan, a idą z całej okolicy, 
aby poznać proroka Jana i dać mu się ochrzcić dla nawrócenia. Jednak wysłannik Pana 

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 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 S�więtym".

Ewangelia	

Ruch ma dotyczyć także prostowania dróg. Należy wyrównać to, co zbytnio 
wystaje i uzupełnić wszelkie doły. Kiedy droga będzie przygotowana wyjaśni się 
powód tego ruchu. Oto pierwszym ruszającym się jest Bóg. Oto Pan nadchodzi, 
przemieszcza się ku nam. Jego ruch przynagla nasze ruszanie się. Nie ma czasu na 
stagnację!
Obraz pasterza wskazuje na idącego Jezusa, który zwołuje swoje zagubione owce. 
Nareszcie słyszą Jego głos i mogą do Niego podążyć. Panuje radość ze spotkania 
swojego Przewodnika do wiecznej szczęśliwości.

S�więty Piotr pisze dziś o cierpliwości i łagodności Boga. Taka jest miłość, która 
nie chce zatracać, ale zebrać wszystkie swoje dzieci. Dlatego opóźnianie się Boga 
w rzeczywistości jest wyrazem Jego troski o każdego grzesznika. Jednak nadejdzie 
taki moment, w którym przyjście Pana będzie nagłe i ostateczne. Stąd wołanie Piotra 
o utrzymanie w nas czystości naszej duszy, albowiem do nowego nieba i nowej ziemi 
dostaną się tylko Ci, którzy odnawiali się w Panu, korzystając za życia z Jego 
miłosierdzia. Ruch z którym tu mamy do czynienia jest ruchem ducha ku Bogu.

Podobnie Ewangelia, jako najważniejsza część liturgii Słowa, ukazuje nam 
zbawcze poruszenie. Dziś rozpoczynamy lekturę przekazu św. Marka, a początkiem 
jest... ruch właśnie. Pan posyła wysłańca przed swoim Synem, aby przygotował Mu 
drogę. Ewangelia Markowa nie zna chwili zatrzymania się. Wszystko w niej jest 
dynamiczne, zbawienie ciągle się dokonuje, Jezus nieustannie wędruje, a ludzie mogą 
iść w Jego stronę albo się od Niego oddalać.

Ewangelia wg św. Marka (Mk 1, 1-8)

Adwent to czas niesłychanego ruchu. Już od pierwszych słów dzisiejszych 
czytań zauważamy tę dynamikę. Pan zachęca nas do pocieszania swojego ludu, co 
wynika z odzyskanej wolności, z zakończonej niewolniczej służby, z dokonanej pokuty 
za grzechy. Tak, grzechy istotnie czynią nas niewolnikami i potrzebujemy kogoś, aby 
nas wyzwolił.

12:30 ++ Rodzice: Zo�ia i Leon, brat Bernard, mąż Franciszek, teściowie: Władysława
 (ona) i Józef oraz zmarli krewni z obojga stron

4. W sobotę, 12 grudnia, alumni IV roku przyjmą posługę akolitatu podczas Mszy 
świętej w naszym kościele o g. 18:30. Otoczmy kleryków modlitwą w tym 
szczególnym dla nich dniu.

5. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnią chwilę. Księża każdego dnia spowiadają 
podczas rorat i podczas każdej Mszy św. 

DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30 + Jan Kowalik (12)
8:00 ++ Maria i Franciszek Para�ianowicz, Teo�ila (ona) i Leon Hoppe
9:30 ++ Zbigniew w 3. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron
11:00 ++ Władysław Klimek, rodzice z obojga stron, bracia i siostry

2.	 Roraty (w górnym kościele) od poniedziałku do soboty o 6:30. Prosimy 
o przynoszenie ze sobą lampionów.

3. W tym tygodniu, we wtorek /8.12/ obchodzimy Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Msze św. będą sprawowane jak w dzień powszedni. Natomiast Msza św. 
z poświęceniem medalików dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. 
o godz.17.00

1. Dzisiaj obchodzimy  Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. Do 
skarbon w dolnym i górnym kościele można składać o�iary, które wspomogą 
katolików mieszkających za wschodnią granica naszego kraju.

6. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o 8:00.

8. Para�ialna grupa Caritas organizuje zbiórkę	 żywności	 dla	 potrzebujących	
wsparcia	 rodzin	 z	 naszej	 para�ii. Osoby, które włączyły się w tą akcję siatki 
wypełnione żywnością, mogą przynosić do salki Caritas (w dolnym kościele za 
ołtarzem w godzinach przedpołudniowych).  

7. Przez cały Adwent można nabyć świece	Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom. S�wiece (w cenie 6 zł i 16 zł)  i opłatek na stół wigilijny można nabyć 
dzisiaj przy wyjściu z kościoła (po Mszy o 16:00 i 19:00 świece do nabycia w zakrystii). 

9. Czas adwentu i okres po świętach Bożego Narodzenia to czas tradycyjnych 
odwiedzin duszpasterskich  tzw. kolędy.  Niestety w tym roku w sytuacji 
pandemicznej kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób 

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Cudowna Matemblewska Pani!
Tyś największą po Bogu naszą pociechą.

Zbliżamy się do Ciebie z całą naszą ufnością,
jak dzieci do Matki przychodzimy do Ciebie,

korzymy się przed Tobą, błagając o pomoc Maryjo!
Tyle cudów zdziałałaś na tym miejscu przez siebie wybranym,

tylu nieszczęśliwych wysłuchałaś i uleczyłaś ich z chorób duszy i ciała,
tylu rodzinom dałaś upragnione dziecko.

Matko Matemblewska!
Bądź siłą dla matek oczekujących potomstwa,

by nie lękały się trudów macierzyństwa.
weź w opiekę nasze rodziny i prowadź je do swego Syna,

który z Ojcem i Duchem S�więtym żyje i króluje
na wieki wieków. Amen.

MODLITWA	DO	MATKI	BOŻEJ	BRZEMIENNEJ

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI



3.6.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 2-8.11.2020

7:30 + Antonina Lewicka (12)

18:30 ++ Henryk Wrzesiński w 27. rocznicę śmierci, Marian w 11. rocznicę śmierci, 
rodzice z obojga stron, znajomi i krewni

18:30 + Antonina Lewicka (11)

7:30 O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Renaty – 
intencja od para�ialnego zespołu Caritas

SOBOTA	12.12.2020

7:30 ++ Rodzice: Waleria i Władysław oraz zmarli z rodziny z obu stron

3	NIEDZIELA	ADWENTU	13.12.2020	

6:30 + Jan Kowalik (11)
6:30 + Łucja Turowicz (12) 
6:30 ++ Lidia, Jan i Ludwika (ona) Rybarczyk, Jan
7:30 + Magdalena Biała-Boguszewska w 1. rocznicę śmierci
7:30 ++ Stefania, Andrzej, Stefan

8:00 + Antonina Lewicka (13)

11:00 Za para�ian 

19:00 + Łucja Turowicz (13)

GO� RNY KOS�CIO� Ł

9:30 + Łucja Olejniczak 

12:30 ++ Mąż Kazimierz i zmarli z rodziny Bukowskich i Z� abka
16:00 ++ Zbigniew w 25. rocznicę śmierci, Jolanta i rodzice z obojga stron

CZWARTEK	10.12.2020
6:30 + Jan Kowalik (9) 
6:30 + Łucja Turowicz (10)
6:30 + Zo�ia Skrzypniak w miesiąc po pogrzebie

6:30 + Łucja Turowicz (11)

7:30 + Edmund Łobko
7:30 + Bogdan Szafarczyk w 1. rocznicę śmierci
7:30 + Halina Kowalczyk w miesiąc po pogrzebie

6:30 ++ Józefa (ona) Swoboda i Władysław, Henryka (ona) i Stanisław Dzwonek 

7:30 + Henryk Radtke w miesiąc po pogrzebie
7:30 + Antonina Lewicka (10)

7:30 ++ Anna Miłoszewicz, Jan, Sylwester

18:30 ++ Alina Federska i rodzice
8:00 ++ Msza św. zbiorowa za zmarłych 

7:30 

PIĄTEK	11.12.2020
6:30 + Jan Kowalik (10)

wskaże w końcu na tego, który już nie wodą, ale Duchem S�więtym będzie uświęcał 
wszystko.

Wśród wszystkich słów Objawienia jest jedno szczególne, które jest objawieniem Jego 
imienia. Bóg powierza swoje imię tym, którzy w Niego wierzą. Dar imienia jest 
znakiem zaufania i zażyłości. Imię Pańskie jest święte, dlatego człowiek nie może go 
nadużywać. Powinien używać go tylko po to, by je błogosławić, wychwalać i uwielbiać 
(por. Ps 29,2; 96,2; 113,1-2). Wierzący powinien świadczyć o imieniu Pańskim, 
odważnie wyznając swoją wiarę. Drugie przykazanie zabrania nadużywania imienia 
Bożego, to znaczy wszelkiego nieodpowiedzialnego używania imienia Boga, Jezusa 
Chrystusa, Najświętszej Marii Panny i wszystkich świętych.

1. Przyrzeczenia dawane innym w imię Boże angażują cześć, wierność, 
prawdomówność i autorytet Boga. Dlatego powinny być dotrzymywane w duchu 
sprawiedliwości. Niewierność przyrzeczeniom jest nadużyciem imienia Bożego 
i w pewnym sensie czynieniem Boga kłamcą. Dlatego mając w pamięci słowa Jezusa 
(Mt 5,33) roztropniej jest wcale nie przyrzekać.

Drugie przykazanie nakazuje szanować imię Pańskie. Podobnie jak pierwsze, 
uwypukla ono cnotę religijności i określa szczegółowo nasze posługiwanie się 
słowem w sprawach świętych.

ks. Krystian Wilczyński

I.	Imię	Pańskie	jest	święte.

Jesteśmy ochrzczeni Duchem S�więtym. Teraz pora na nasze życie w Duchu. 
Może jest jakimś Bożym przypadkiem polskie podobieństwo słów „Duch” i „ruch”? 
Nawet jeśli etymologia szkiełkiem i okiem nie wyjaśni tego w ten sposób, w Bożym 
świetle mamy możliwość pewnej elastyczności. Dlatego tam gdzie Boży Duch, tam też 
powinien być nasz ku-zbawieniu ruch. Marana tha!

„Nie	 będziesz	 wzywał	 imienia	 Pana,	 Boga	 twego,	 do	 czczych	 rzeczy,	 gdyż	 Pan	 nie	
pozostawi	 bezkarnie	 tego,	 który	 wzywa	 Jego	 imienia	 do	 czczych	 rzeczy”	 (Wj	 20,7).	
„Powiedziano	przodkom:	Nie	będziesz	fałszywie	przysięgał...	A	Ja	wam	powiadam:	wcale	
nie	przysięgajcie	”	(Mt	5,33-34).

Ruch, ruch, ruch... Jan czuje się powołany do działania, ale nie czuje się godny. 
Wolałby nie schylać się nawet do posługi najmniejszego z niewolników, ale daleki jest 
od pychy własnych poglądów. Wykonuje dzieła Boże, do których został posłany, 
a swoją postawą ma ludziom wskazać Większego, który idzie za nim – zatrzyma ruch 
ludzi końcem swojego wskazującego palca, aby skierować ich uwagę na ruch Baranka 
Bożego.

2. Bluźnierstwo polega na wypowiadaniu przeciw Bogu - wewnętrznie lub 

Uroczystość Wszystkich Świętych 

Skąd się wzięło Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca?

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Lateran: Matka i głowa wszystkich kościołów świata

Dekalog	-	II	przykazanie



4. 5.

III.	Imię	chrześcijańskie.

Ochrzczony poświęca cały swój dzień chwale Bożej i prosi Zbawiciela o łaskę, która 
pozwala mu działać w Duchu S�więtym jako dziecko Ojcu. Znak krzyża i wezwanie 
imienia Bożego umacnia nas w chwilach pokus i trudności. Bóg wzywa każdego po 
imieniu (por. Iz 43,1; J 10,3). Imię każdego człowieka jest święte. Domaga się szacunku 
ze względu na godność tego, kto je nosi. 

opracował	ks.	Piotr

3. Grzechem przeciwko temu przykazaniu jest przekleństwo posługujące się 
imieniem Boga oraz magiczne używanie imienia Bożego.

zewnętrznie - słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na brak 
braku szacunku względem Niego w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego. 
S�w. Jakub piętnuje tych, którzy „bluźnią zaszczytnemu imieniu (Jezusa), które 
wypowiedziano nad (nimi) ” (Jk 2,7). Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa 
przeciw Kościołowi, świętym lub rzeczom świętym. Bluźnierstwo sprzeciwia się 
szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu imieniu i z natury jest grzechem 
ciężkim.

II.	Imię	Pańskie	wzywane	nadaremnie.
Drugie przykazanie zakazuje krzywoprzysięstwa. Przysięgać lub uroczyście 
przyrzekać oznacza wzywać Boga na świadka tego, co się twierdzi. Bóg jako Stwórca 
i Pan jest normą wszelkiej prawdy. Słowo ludzkie jest albo w zgodzie albo 
w sprzeczności z Bogiem, który jest samą prawdą. Krzywoprzysięstwo wzywa Boga, 
by był świadkiem kłamstwa.
Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą składa obietnicę, której nie ma zamiaru 
dotrzymać lub ten, kto złożywszy pod przysięgą obietnicę, nie dotrzymuje słowa. 
Zobowiązanie się pod przysięgą do dokonania złego czynu sprzeciwia się świętości 
imienia Bożego. Można odmówić złożenia przysięgi Jeśli domaga się tego nielegalna 
władza świecka. Należy odmówić, gdy żąda się jej w celach przeciwnych godności 
osób lub Kościoła.

Sakrament chrztu udzielany jest „ w imię Ojca i Syna i Ducha S�więtego ” (Mt 28,19). 
Podczas chrztu imię Pańskie uświęca człowieka i chrześcijanin otrzymuje swoje imię 
w Kościele. Ma to być imię świętego, to znaczy ucznia Chrystusa, którego życie było 
przykładem wierności Panu. Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by 
nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu. Chrześcijanin rozpoczyna 
swój dzień, swoje modlitwy i działania znakiem krzyża: „ W imię Ojca i Syna i Ducha 
S�więtego. Amen ”.

  Intencja	różańcowa	na	grudzień:
  O narodziny Chrystusa w naszych rodzinach i świętość życia.

ŚRODA	9.12.2020

18:30 + Antonina Lewicka 

6:30 + Marian i Zo�ia

7:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wiesławy w dniu imienin
7:30 + Antonina Lewicka (8)

6:30 + Jan Kowalik (7)

WTOREK	8.12.2020	UROCZYSTOŚĆ	NIEPOKALANEGO	POCZĘCIA	
NAJŚWIĘTSZEJ	MARYI	PANNY

7:30 ++ Wacław Wrzeszcz w 21. rocznicę śmierci, brat Karol, rodzice z obojga stron

18:30 ++ Józef Nowak, Cecylia Nowak, rodzice i rodzeństwo z obojga stron

6:30 + Łucja Turowicz (8)

18:30 O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Bartosza Otmianowskich oraz Zo�ii 
 Sokolnickiej

7:30 Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej prosimy 
za rodzinę franciszkańską, by wiernie trwała w swoim powołaniu wiodąc życie 
pełne pokory i braterskiej miłości

PONIEDZIAŁEK	7.12.2020	ŚWIĘTEGO	AMBROŻEGO,	BISKUPA	I	DOKTORA	
KOŚCIOŁA

7:30 Msza św. dziękczynna za przyjęcie intronizacji Jezusa na Króla Polski

6:30 + Jan Kowalik (6)

6:30 ++ Aniela i Bolesław Bogdan

7:30 ++ Rodzice: Leokadia i Stanisław i dziadkowie z obojga stron
7:30 + Władysław Kałużny w 3. rocznicę śmierci

6:30 + Łucja Turowicz (7)

7:30 ++ Za zmarłych rodziców w kolejna rocznicę śmierci Stefanii i Teo�ila 
Stypółkowskich oraz z rodziny wszystkich zmarłych

7:30 ++ Koledzy: Adam Heinrich i Jarosław Krauze

6:30 ++ Mama Genowefa Piskorz w13. rocznicę śmierci, tata Jakub, bracia: Janusz,
 Józef, Stefan

7:30 ++ Stanisław Wiśniewski w 19. rocznicę śmierci, rodzeństwo i rodzice – 
 o Miłosierdzie Boże

6:30 + Łucja Turowicz (9) 

7:30 + Antonina Lewicka (9)

6:30 + Jan Kowalik (8)

7:30 ++ Kazimierz Płocharczyk w 17. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron, bracia:
 Jan i Henryk
18:30 + Zbigniew Pilecki w 1. rocznicę śmierci

Kilka słów o odpustach

Intencje Mszalne 30.11. - 6.12.2020
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