
Pierwsza Niedziela Adwentu 

27 listopada 2022 

I czyt. Iz 2, 1-5 

II czyt. Rz 13, 11-14 

Ref. Psalmu 122: „Idźmy z radością na spotkanie Pana.” 

Ewangelia: Mt 24, 37-44 
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
 

Tomasz Antoni CIEĆKO 
 

ADWENT 
 

Okres ADWENTU, który rozpoczynamy jest odnowieniem 

pragnienia nawrócenia, jest przypomnieniem jak bardzo 

potrzebujemy Boga. Kościół, co roku rozważa i przypomina 

tajemnicę oczekiwania. Zwróćmy uwagę na fakt, że przyjście 

Zbawiciela przyniosło dobro nie tylko tym, którzy żyli 

ówcześnie. Dlatego warto zatrzymać się na chwilę i zapytać 

samego siebie: czego spodziewam się po Chrystusie? To dobro, 

które przyniósł Jezus, a które przepowiadali prorocy Starego 

Testamentu, dosięga w całej pełni również i nas. Okres 

ADWENTU jest nie tylko wspomnieniem Kościoła, ale 

pytaniem Boga czekającego na odpowiedź. Boga, który dziś do 

nas przemawia oraz zapowiada powtórne przyjście Jezusa. Ono 

przecież nieuchronnie nadchodzi. Adwent – czas odnajdywania 

sensu życia, czasu nadziei. Dobrane z wielką mądrością 

adwentowe teksty biblijne pomogą nam w poszukiwaniu i 

odnajdywaniu Boga. Teksty pierwszej niedzieli są wspaniałą 

jutrzenką bogactwa zawartego w SŁOWIE. 
 

FUNDUSZ REMONTOWY 
 

Dzisiaj, w ostatnią niedziela miesiąca, druga kolekta 

przeznaczona jest na Fundusz Remontowy. 
 

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEOPALANEGO 

POCZĘCIA NMP 
 

We wtorek, 29 listopada rozpoczyna się nowenna przed 

uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny.  
 

ŚWIĘTY ANDRZEJ APOSTOŁ 
 

W środę, 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego 

Andrzeja Apostoła, pierwszego z powołanych Dwunastu. 
 

NABOŻEŃSTWA 
 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota 

miesiąca: 

- w czwartek nabożeństwo i modlitwa o uświęcenie kapłanów 

oraz nowe powołania o godz. 18:30. 

- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o 

godz. 18:30. Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 

15:00 w kościele i prywatna adoracja Pana Jezusa. 

- w sobotę o godz. 18:00 nabożeństwo ku czci Niepokalanego 

Serca Maryi.  
 

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH  
 

Róże Żywego Różańca mają wymianę tajemnic różańcowych 

w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. o godz. 11:00. 
 

 

 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
 

W Adwencie będziemy także przeżywali czas rekolekcji. W 

naszej wspólnocie będą one miały miejsce w dniach 18 – 21 

grudnia, a głosić je będzie misjonarz Ukrainy o. Paweł 

Szlacheta OMI. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby wziąć 

udział w spotkaniach rekolekcyjnych. Spowiedź świąteczna 

odbędzie się w niedziele, 18 grudnia od godz. 15:00 do 17:00. 
 

OPŁATEK PARAFIALNY 
 

Rada Parafialna zaprasza na obiad świąteczny „Opłatek” w 

niedzielę, 8 stycznia o godz. 14:30. Bilety w cenie $25 można 

nabywać w biurze parafialnym. Podany będzie gorący obiad 

przygotowany przez nasze panie. Będzie to również czas na 

wspólnie kolędowanie. 
 

ŚWIĄTECZNA WYSPRZEDAŻ PIEROGÓW 
 

W przyszłą niedzielę młodzież będzie prowadziła świąteczną 

wysprzedaż pierogów różnego rodzaju oraz świec na stół 

wigilijny.  
 

RORATY 
 

W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnią w środy i 

soboty o godz. 8:00 am. Roraty, adwentowe msze odprawiane 

rano, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa "roraty" 

pochodzi od pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów 

"Rorate caeli" – „Spuśćcie rosę niebiosa”. Msza roratnia jest 

mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie 

Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej 

obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała 

Mesjasza w sposób szczególny.  

Serdecznie zapraszamy na Msze Roratnie z ciekawym 

programem dla dzieci. W tym roku dzieci poprowadzi postać 

wyjątkowa: św. Joachim, ojciec Maryi i dziadek Jezusa. 

Razem z nim będziemy poznawać bohaterów historii 

zbawienia, ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego 

przez Pana Boga Mesjasza, i proroków, którzy zapowiadali 

Jego przyjście. Dzieci otrzymają specjalną planszę wraz z 

obrazkami do wklejania. Msze Roratnie dla dzieci odbywać się 

będą:  

29 Listopada, 19:00, wtorek 

30 Listopada, 19:00, środa 

2 Grudnia, 19:00, piątek 

6 Grudnia, 19:00, wtorek 

7 Grudnia, 19:00, środa 

9 Grudnia, 19:00, piątek 

12 Grudnia, 19:00, poniedziałek 

14 Grudnia, 19:00, środa 

16 Grudnia, 19:00, piątek 
 

AKCJA „SZLACHETNA PACZKA” 
 

Chcemy dołączyć się do akcji „Szlachetna Paczka” i 

zasponsorować jako Parafia św. Kazimierza paczki dla dzieci 

w domu dziecka w Polsce, który jest prowadzony przez siostry 

zakonne. Rada Parafialna wybierze domy dziecka, które są 
raczej ubogie i znajdują się w ubogich stronach Polski. Ofiary 

na paczki dla dzieci będzie można złożyć w niedzielę, 4 

grudnia do skarbony, jaka będzie znajdować się w wejściu do 

kościoła. W minionym roku nasza parafia przesłała ofiary na 

paczki dla dzieci między innymi dla następujących domów: 

Placówka Wychowawcza w Łąka (Rzeszowskie), Placówka w 



Krasnystaw (Lubelskie), Placówka w Jaśle (Przemyskie), 

Placówka w Braniewie oraz w Rudniku nad Sanem. Według 

danych statystycznych z 31 grudnia, 2021 roku w Polsce jest 

72,288 dzieci objętych opieką zastępczą, a domów dziecka, 

czyli placówek opiekuńczo-wychowawczych jest 1,260.  
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Bardzo dziękujemy paniom i panom, którzy pomogli 

przygotować do wysyłki pocztę świąteczną do parafian. 
 

RELIKWIE ŚWIĘTEJ RITY 
 

W niedzielę, 4 grudnia wprowadzone będą relikwie św. Rity do 

Ołtarza Relikwii w naszej parafii. Dlatego przez kilka tygodni 

będziemy się starali w biuletynie przybliżyć tę wspaniałą 

postać Kościoła. Św. Rita jest między innymi patronką w 

sprawach beznadziejnych. Ciąg dalszy. Sytuacja społeczna w 

jakiej wzrastała św. Rita. Dokument z tamtych czasów 

opisuje miasto jako „krainę antagonizmów i porachunków”, 

gdzie nie ustawały konflikty pomiędzy gibelinami a gwelfami, 

poczynania szlachty i mieszczaństwa wywoływały sprzeciw 

ludu, zatargi i waśnie pomiędzy rodzinami wiodły do zemsty, 

wszystko to zaś pociągało za sobą społeczne bunty, walki z 

okolicznymi wioskami, boje między ugrupowaniami, a nawet 

zbrodnie polityczne. Co gorsza, każda przemoc rozlewała się 

szeroko niczym plama oleju na wodzie, jeden gwałt przeradzał 

się w cały łańcuch zbrodni; nienawiść podsycana przez całe 

pokolenia rozszerzała się także na wchodzących do rodziny, 

krew wołała o krew: zemsta mogła dosięgnąć każdego nawet 

po upływie dziesięcioleci. Sytuacja po śmierci męża. 

Rzeczywiście śmierć męża, choć tak tragiczna, nie była 

największym strapieniem Rity: zbyt dobrze znała ona swą 

ziemię rodzinną i ludzi, pośród których żyła. Wiedziała, że 

rozpoczęła się krwawa historia odwetu, którego ludzka siła nie 

mogła powstrzymać. 
 

POKAZ FILMU  

„WYSZYŃSKI - ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE”. 
 

Pragniemy serdecznie zaprosić na pokaz filmu „Wyszyński – 

zemsta czy przebaczenie”. Projekcja filmu odbędzie się w 

sobotę, 17 grudnia o godz. 16:00. Ten film, to opowieść o 

człowieku, który w obliczu wojny musi dokonywać trudnych 

wyborów i odpowiedzieć sobie na pytanie „Jak miłować 

nieprzyjaciół, kiedy przyszło nam do nich strzelać?” Reżyser i 

scenarzysta Tadeusz Syka pragnął w filmie wyjaśnić, dlaczego 

właściwie kard. Wyszyński powinien być beatyfikowany. 

Czego takiego dokonał, że należy mu się miejsce wśród 

świętych? Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem panem 

Tadeuszem Syka. 
 

KARTKI ŚWIĄTECZNE, OPŁATKI I KALENDARZE 
 

W sali parafialnej są do nabycia kartki świąteczne, paczka 8 

sztuk tylko za $10. Opłatki, paczka 3 sztuki, $3, kalendarz 

oblacki - $5.  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

Dziękujemy za zamawianie Mszy św. gregoriańskich. 
Osoby, które chciałyby zamówić taką Mszę, proszone są o 

przyjście do biura parafialnego. 
 

Informujemy o możliwości zamawiania Mszy św. na 

misjach. Zgłoszenia w biurze parafialnym. 
 

INTENCJE MISYJNE 
 

O nawrócenie Roberta Borkowskiego i jego rodziny 

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Cecylii Świątek 
 

INTENCJE MSZALNE I NABOŻEŃSTWA 
 

1. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 27 listopada 
8:00 Za śp. rodziców Marię i Andrzeja Bugaj i zmarłych z 

rodzin Krzywoń i Bugaj - rodzina 

9:30 Za śp. Mariana i jego rodziców Zofię i Władysława 

Sapkowskich – żona z rodziną 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. Zofię i Władysława Brączek oraz Marię i Józefa 

Gaworeckich – dzieci i wnuki 

19:00 Za zmarłych z rodziny Albinowski – rodzina 

 

PONIEDZIAŁEK, 28 listopada 
8:00 Za śp. Anielę i Leopolda Podczerwińskich - dzieci 

19:00 Za śp. Andrzeja Kulę – synowie 

 

WTOREK, 29 listopada 
8:00 Za śp. Franciszkę i Stanisława Kłapów oraz Andrzeja i 

Stefana Jędraskich – wnuki i siostrzenica 

19:00 Za śp. Stanisława Kajmowicza – Wanda Piekarski z 

rodziną 

 

ŚRODA, 30 listopada – św. Andrzeja Apostoła 
8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Ela i Jacek Paściak 

19:00 Za śp. Bronisławę i Józefa Janik – córka z rodziną 

 

CZWARTEK, 1 grudnia  
8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Maria i Stefan Kular 

18:30 Nabożeństwo pierwszego czwartku miesiąca 

19:00 Za śp. rodziców i brata Kostka – córka i siostra 

 

PIĄTEK, 2 grudnia 
8:00 Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Mirosława 

Orłowska 

18:30 Nabożeństwo pierwszego piątku miesiąca 

19:00 Za śp. Antoninę i Kazimierza Zawadzkich i zmarłych 

z rodziny – syn z rodziną 

 

SOBOTA, 3 grudnia – św. Franciszka Ksawerego, 

prezbitera 
8:00 1. Za śp. Piotra i Ewę Wrębel - rodzina 

 2. Za śp. Annę i Józefa Bembenek – Maria i Józef 

Tobola 

18:00 Nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca 

19:00 Za zmarłych z rodzin Rakowskich, Kamińskich, 

Sejnowskich, Kirejczyk i Szredel – Alina 

 

2. Niedziela Adwentu 

Niedziela, 4 grudnia 

8:00 W intencji członków Towarzystwa Różańca Świętego 

9:30 Za śp. syna Michała Kic, rodziców i brata Henryka 

Czarnecki – rodzice, córka i siostra 

11:00 Za parafian 

13:00 Za śp. bratowe Ludwinę i Marię Warmuz – Maria 

Boksa z rodziną 

19:00 Za śp. Władysławę i Jana Przybycień – córka Stasia 


