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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU
1. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
Podczas nieszporów adwentowych o godz. 16.30 odbędzie się błogosławieństwo wieńców
adwentowych, również przyniesionych przez rodziny, opłatków i świec Caritas jako wigilijne
dzieło pomocy dzieciom. I Niedziela Adwentu jest obchodzona jako Niedziela Trzeźwości. Po
każdej Mszy św. krótkie nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa. Zachęcamy wiernych do
abstynencji (przynajmniej czasowej) od napojów alkoholowych i złożenia świadectwa poprzez
wpis do parafialnej Księgi Abstynencji na stoliku pod chórem.
2. Dziś też rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”.
3. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na tradycyjne roraty, które będą odprawiane od
poniedziałku do czwartku o 18.00, a w piątki o 17.00. W zakrystii można kupić lampion roratni
w cenie 18 zł.
4. W poniedziałek święto patronalne górników ku czci św. Barbary. Msza św. w intencji górników,
górników emerytów i ich rodzin oraz zmarłych górników odbędzie się o 9.00.
5. W piątek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu nie ma rorat, natomiast
o 18.30 będzie dodatkowa Msza św. W Godzinie Łaski od 12.00 do 13.00 zapraszamy na modlitwę
w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, o którą prosiła Matka Boża w czasie objawienia
w Montichiari, obiecując zesłać wiele łask dla duszy i ciała. O godz. 17.00 zostanie odprawiona
Msza św. w int. Dzieci Maryi i ich rodzin. Podczas tej Mszy św. będzie miał miejsce obrzęd
poświęcenia medalików dzieciom przygotowującym się do Wczesnej i Pierwszej Komunii św.
oraz Dzieciom Maryi, które w tym dniu patronalnym odnowią swoje przyrzeczenia. W sobotę
o 16.00 radosne spotkanie przy stole Dzieci Maryi i rodziców w domu parafialnym.
6. Wczoraj został zainaugurowany Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w narodowym
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W naszej parafii trwają zapisy (przede wszystkim dzieci
z rodzicami lub opiekunami) na zaplanowaną na 16 grudnia pielgrzymkę do tego świętego
miejsca. Koszt: dzieci 20 zł, dorośli 60 zł.
7. Spotkanie Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej dziś o godz. 14.30 w klasztorze.
8. Spotkanie dzieci przygotowujących się do Wczesnej i I Komunii św. wraz z rodzicami
we wtorek o godz. 19.00.
9. Spotkanie zelatorów Żywego Różańca w piątek po Mszy św. o godz. 17.00.
10. Zapraszamy młodzież na spotkanie w czwartek. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00.
11. W czwartek swoje imieniny zakonne obchodzi o. Ambroży. Zapraszamy na Mszę św. w int.
Solenizanta o godz. 7.00.
12. Od dziś do 17 grudnia przy ołtarzu Matki Boskiej lub na furcie klasztornej można składać dary
świąteczne w postaci żywności trwałej oraz słodyczy dla potrzebujących z naszej parafii.
Wszystkim ofiarodawcom i tym, którzy wspomogą naszą akcję modlitwą, składamy Bóg zapłać.
13. Odwiedziny duszpasterskie, tzw. „kolędę” rozpoczniemy 17 grudnia. Plan wywieszony jest
w gablotce, dostępny pod chórem i na stronie internetowej. Prosimy nowych Parafian o zgłaszanie
w kancelarii chęci przyjęcia kolędy, a Parafian dłużej tu mieszkających, którzy dotąd nie mieli
możliwości przyjęcia kolędy lub gdzie ona w ostatnich latach się nie odbywała z różnych przyczyn,
prosimy o zainteresowanie i potwierdzenie chęci wznowienia odwiedzin duszpasterskich. Ułatwi
nam to planowanie wizyty duszpasterskiej.

14. Jest jeszcze kilka intencji wolnych w grudniu. Osoby zainteresowane mogą się zgłosić w zakrystii
lub przy furcie.
15. Za tydzień w niedzielę przed kościołem odbędzie się mały kiermasz adwentowy. Będzie można
zakupić pierniki upieczone przez nasze parafianki, ręcznie wykonane kartki świąteczne, opłatki,
świece Caritas oraz nasze parafialne kalendarze. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na
budowę nowego kościoła i klasztoru.
16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Na furcie są
także do nabycia bilety na koncert „Betlejem w spodku”.

Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Maryja i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski w kolejnym
tygodniu naszego życia.

INTENCJE MSZY ŚW. 3.12 – 10.12.2017
I Niedziela Adwentu – 3.12
7.00 Za ++ Stanisława PACZYCH i pokrewieństwo z obu stron.
8.30 Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. rodziny.
10.00 W int. o. Maksymina z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi, dary Ducha Św. – int. od
„Margaretki”.
11.30 Za + o. Anatola MAKOSZA, byłego proboszcza.
17.00 Za ++ Mikołaja ŻYŁA, z rodzin ŻYŁÓW i STARZECKICH.
Poniedziałek – wspom. Św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji – 4.12
7.00 Za ++ Wojciecha, Ludwika, Stanisława, Marię i Cecylię oraz z rodziny.
9.00 W int. górników, górników emerytów i ich rodzin oraz zmarłych górników.
18.00 Roraty: Za ++ Jana BODYNEK w 7. rocz. śm., z rodzin BODYNEK
i MOCZYDŁOWSKI.
Wtorek – 5.12
7.00 Za ++ rodziców Wincentego i Emilię STAŚ w rocz. śm. oraz krewnych z obu stron.
18.00 Roraty: Za + Mariana w 1. rocz. śm.
Środa – wspom. dow. św. Mikołaja, bpa – 6.12
7.00 Za ++ Ryszarda PILEWSKIEGO we wsp. ur., Helenę i Stanisława GLIŃSKICH oraz
Władysławę RĘCZKOWSKĄ.
7.00 Za + matkę Marię.
18.00 Roraty: W int. Krzysztofa RUCIŃSKIEGO z ok. ur. i całej rodziny z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie, opiekę Maryi, Dary Ducha Św.
Czwartek – wspom. św. Ambrożego, bpa i dK – 7.12
7.00 W int. o. Ambrożego z ok. imienin zakonnych.
18.00 Roraty: Za + Damiana URACZ w 2. rocz. śm.
Piątek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8.12
7.00 W int. dzieci i rodziców objętych modlitwą Róży Różańcowej oraz członków Róży
z prośbą o Boże błog., Dary Ducha Św. i opiekę Maryi Niepokalanej.
17.00 W int. Dzieci Maryi i ich rodzin.
17.00 W int. Bartosza RUDOWICZA z ok. 9. rocz. ur. z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi
Niepokalanej i Anioła Stróża.
18.30 Za ++ rodziców Jadwigę i Lucjana DRÓŻBA, Jerzego i Martę MITAS, z rodzin,
lokatorów i sąsiadów.
Sobota – 9.12
7.00 Z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie.

18.00 Za ++ Piotra WYPIÓR w 18. rocz. śm., rodziców, Annę WONGLORZ, Czesławę
KRZĄKAŁA i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ żonę Krystynę SAKWA i rodziców z obu stron.
II Niedziela Adwentu – 10.12
7.00 Za + Marka FICKA – int. od kolegi z pracy.
8.30 Za + Elżbietę ŚREDNIAWA w 2. rocz. śm.
10.00 W int. Szczepana KOŁODZIEJA z ok. 8. rocz. ur. z prośbą o dalsze Boże błog.,
opiekę Maryi i Anioła Stróża.
11.30 W intencji Parafian.
11.30 W int. Ewy i Michała z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
i opiekę Maryi i św. Józefa.
17.00 Za ++ Marię, rodziców Jadwigę i Pawła, brata Piotra, pokrewieństwo z obu stron.
W naszym klasztorze odprawiana jest:
Msza św. gregoriańska za + Magdalenę RYMARZ (od 1 do 30.12.2017)
oraz Msza św. do Dworu Niebieskiego w int. Danuty i jej rodziny
(od 1 do 30.12.2017)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. bez przerwy), a także
tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy.
Myśl papieża Franciszka
„Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 13,33-37)
Czuwajcie!
Dominantą dzisiejszej Ewangelii jest wezwanie do czuwania. W zasadzie nie jest nam ono
obce, gdyż współczesny świat ustawił nas w stan ciągłego czuwania: na kolejny SMS, kolejny
e-mail, kolejną promocję czy superofertę, której nie możemy przegapić... Choć w tego typu
sprawach warto by było, abyśmy zredukowali ową "czujność" do pewnego stopnia, to
w sprawach duchowych często wcale jej nie posiadamy lub jej poziom jest bardzo niski.
Jezusowe wezwanie do czuwania jest zaproszeniem do "starania o wszystko" zarówno na
płaszczyźnie materialnej, jak i duchowej. Nie chodzi przecież o to, aby kosztem twardego
stąpania po ziemi wyrobić w sobie wrażliwość duchową. Tak jak chrześcijaństwo wzywa do
znalezienia właściwej harmonii pomiędzy duszą a ciałem, tak też wzywa nas do pełnego
otwarcia się na rzeczywistość wieczną w naszym tu i teraz.
Panie, naucz nas czujności, która otwierając nas na Ciebie, pogłębia nasze zaangażowanie
wobec tych, których postawiłeś na naszej drodze, a w nas samych rodzi coraz głębsze
zrozumienie wieczności.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
8 GRUDNIA GODZINA ŁASKI
Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia,
8 grudnia 1947 r.,
pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe
obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur
poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.

Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za
bliźnich.
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".

NOWY PROGRAM DUSZPASTERSKI 2017/2018
JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
W pierwszą niedzielą Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy program
duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce, przygotowany przez
Komisję Duszpasterstwa KEP.
Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji tego programu będzie
odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga
będzie skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem
ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej
dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania
i wspierania środowiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na
szczególną uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego
synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie
wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenie się z Nim
oraz odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

NADZWYCZAJNY ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA KALISKIEGO
Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego
Józefa Kaliskiego w narodowym sanktuarium św. Józefa
w Kaliszu od I Niedzieli Adwentu do 6 stycznia 2019 r.,
czyli święta Objawienia Pańskiego. W ciągu tego roku
wierni przybywający do kaliskiej bazyliki będą mogli
uzyskać odpust zupełny.

Inauguracja Nadzwyczajnego Roku odbędzie się
2 grudnia, w kaliskiej bazylice, którą papież Franciszek
nazwał Narodowym Sanktuarium św. Józefa. Mszy św.
o godz. 11.00 przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski
w Polsce abp Salwatore Pennacchio.
W ciągu roku do kaliskiej bazyliki przybywać będą
poszczególne parafie z diecezji kaliskiej, osoby
konsekrowane, grupy duszpasterskie, młodzież. Spotkania
będą odbywać się w każdą sobotę. Spotkania będą
rozpoczynać się o godz. 11.00 konferencją o św. Józefie.
W południe sprawowana będzie uroczysta Msza św. z homilią i zawierzeniem św. Józefowi.
Spotkanie zakończy wspólna agapa. Poza tym każdego dnia będzie można skorzystać
z sakramentu pokuty w stałym konfesjonale.
Codziennie jesteśmy dyspozycyjni dla pielgrzymów z naszej diecezji, a także Polski i zagranicy
- mówi ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU
Przedszkolanka przechadza się po sali obserwując rysujące dzieci. Podchodzi do małego ministranta
po Wczesnej Komunii świętej, który w skupieniu coś rysuje.
- Co rysujesz? - pyta go.
- Rysuję Boga – odpowiada dziecko.
- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda – mówi po chwili zaskoczona nauczycielka.
- Za chwilę będą wiedzieli... - odpowiada: ministrant nie przerywając rysowania

