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NIEDZIELA - 28.11.’21 - I NIEDZIELA ADWENTU
(Jr 33,14 - 16; 1 Tes 3,12 - 4,2; Łk 21,25 - 28.34 - 36 )
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze
strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce
niebios zostaną wstrząśnięte.

7.00 - Msza św. za † Franciszka, jego † żonę Elżbietę, † wnuka Roberta,
†† rodziców z obydwu stron, †† z rodzin Jaworski, Lotala, Feilert i Rudol
(w języku niemieckim) (grupa 1)
8.30 - Msza św. za †† rodziców Michała i Katarzynę Koteluk, †† braci Tadeusza
i Jana oraz †† z pokrewieństwa
9.30 - Poręba: Msza św. za †† rodziców Józefę i Michała Bąk, †† dziadków Annę
i Ignacego Bąk, Michalinę i Franciszka Łupak oraz †† z pokrewieństwa
10.30 - Suma
1. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie, z okazji kolejnych
rocznic urodzin Weroniki i Helmuta
2. Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie, z okazji 60. rocznicy
urodzin Beaty
15.00 - Nieszpory
16.00 - Msza św. za †† Dorotę i Jana Grabowskich, †† braci, † męża i ojca Marcina
Mieszczyńskiego oraz jego †† rodziców (grupa 2)
KOLEKTA:
LEŚNICA - na potrzeby naszej parafii
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)

PONIEDZIAŁEK - 29.11.’21
7.00 - Msza św. za †† rodziców Weronikę i Józefa, ich † syna Pawła, † męża
Józefa, † syna Huberta i †† dziadków
17.00 - Roraty - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie, z okazji
70. rocznicy urodzin Joachima
WTOREK - 30.11.’21
7.00 - Msza św. za †† Marię i Bronisława Kiwka, † Krystynę Horoszczak, † Marię
Wojciechowską oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 - Roraty - Msza św. za † męża i ojca Jana Smykała oraz †† z rodziny
ŚRODA - 01.12.’21
7.00 - Msza św. za † Joachima Szala, †† rodziców i rodzeństwo z obydwu stron
17.00 - Roraty - Msza św. za † matkę Teresę, † brata Joachima, †† dziadków oraz
†† z pokrewieństwa
CZWARTEK - 02.12.’21 - I czwartek miesiąca
7.00 - Msza św. (zarezerwowana)
17.00 - Roraty - Msza św. za †† Jadwigę i Wilhelma Lux oraz †† z tych rodzin
PIĄTEK - 03.12.’21 - I piątek miesiąca
7.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie, z okazji
75. rocznicy urodzin oraz o łaskę nieba dla † męża
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 - Roraty - Msza św. za † Wiktora Kołkowskiego, o łaskę nieba
SOBOTA - 04.12.’21 - I sobota miesiąca
7.00 - Roraty - Msza św. za † Monikę, †† rodziców i teściów oraz wszystkich
†† z pokrewieństwa
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - Spowiedź św.
18.00 - Msza św. za † męża Andrzeja Frań, † córkę Justynę, †† rodziców z obydwu
stron, †† Małgorzatę i Rajmunda Burczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące
(grupa 3)
NIEDZIELA - 05.12.’21 - II NIEDZIELA ADWENTU
( Ba 5,1 - 9; Flp 1,4 - 6.8 - 11; Łk 3,1 - 6 )
Skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia
dla odpuszczenia grzechów.

7.00 - Msza św. za † kuzyna Bernarda Nocoń, z prośbą o szczęśliwą wieczność
(w języku niemieckim) (grupa 4)
8.30 - Msza św. za † męża Jerzego, w kolejną rocznicę śmierci, † syna Dariusza,
†† rodziców, †† teściów, † rodzeństwo, † bratową oraz †† z rodzin Trojan,
Szyguła, Klicki i Kierstein
9.30 - Poręba: Msza św. za †† Łucję i Franciszka Zator, †† rodziców i rodzeństwo
z obydwu stron
10.30 - Suma
1. Za †† rodziców Józefa i Marię Kwoczała, Gertrudę i Gerharda Polaczek
oraz †† z pokrewieństwa
2. Za † Helmuta Namysło, † ojca Franciszka, †† 2 żony, † siostrę Lucynę,
†† zięciów i †† dziadków
15.00 - Nieszpory
16.00 - Msza św. za † męża i ojca Józefa Malesa, †† rodziców Helenę i Jana Fesser,
†† rodziców i dziadków oraz wszystkich †† z pokrewieństwa (grupa 1)
W zakrystii zbiórka do puszki na Kościół na Wschodzie
KOLEKTA:
LEŚNICA - na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne
PORĘBA - na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 Za posprzątanie kościoła na niedzielę 21 listopada dziękujemy mieszkańcom
ulic Goreckiego i Krasowskiej: Gabrieli Cedzich, Gertrudzie Kaptur,
Renacie Koppa, Mariannie Łopata, Monice Paździor, Jolancie Prudło,
Krystynie Prudło, Antoniemu Rybak.
 W ich intencji oraz w intencji wszystkich naszych dobrodziejów:
„Ojcze nasz…”.
 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:
Sobota 04.12.’21: ul. Nad Wodą, Stawowa.
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
Refleksja
Człowiek niechętnie o przemijaniu myśli. Dlatego dobrze, że znów czytamy
Jezusowe ostrzeżenie. On jest realistą, który więcej wie niż my: „Będą znaki..., na
ziemi trwoga bezradnych narodów..., ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu
wydarzeń zagrażających ziemi”. Nie lubimy takich ostrzeżeń i takich realistów. Tak
bardzo byśmy chcieli życia i świata bez stresów: pomyślność i sukces, szczepionki
na każdą chorobę. I koniecznie bez powodzi, bez trzęsień ziemi, bez wojen. A tu
Jezus ze swoim szorstkim realizmem! Jego realizm sięga dalej, nie zatrzymuje się na
grozie zapowiadanych wydarzeń. A to, co mówi, zda się niedorzeczne: „Gdy się to
dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy”. Strach i otucha połączone w
jedno? Świat ma się rozsypać w proch, zawali się wszystko, a my mamy „nabrać

ducha i podnieść głowy?” Jeśli to prawda, trzeba w życiu wszystko poustawiać
inaczej. Chrześcijanin jest człowiekiem nieustannego adwentu. To znaczy ciągle jest
w drodze, ciągle czeka. Zawsze i wszędzie u siebie, ale tak samo zawsze i wszędzie
wśród obcych. Dlatego trzeba znaleźć wartość, która i „u siebie”, i „wśród obcych”
zachowuje znaczenie. Taką wartością, w istocie jedyną choć o różnych obliczach,
jest dobro. Dobro – tak ważne za ziemskiego życia, gdy jesteśmy „wśród obcych”
w drodze. Dobro, owoc naszych wysiłków odnajdziemy „u siebie”, w domu Ojca.
Dobro jest czymś jednym jedynym, co przetrwa czas ziemskiego oczekiwania.
W takiej perspektywie w Jezusowe słowa o strachu i otusze wstępującej w serca
chrześcijan nabierają sensu. To sprawdzało się w czasie okupacji, gdy ludzie
śmiertelnie przerażeni walczyli i pomagali sobie nawzajem. To sprawdzało się
w latach zmagań Polaków z niewolącym kraj sowieckim systemem, gdy poczucie
obowiązku walki o prawdę i wolność brało górę nad obawą i strachem. Nie tylko
czas walki musi wyzwalać w chrześcijanach postawę adwentową. Obowiązek
czujności wobec panoszącego się zła obliguje zawsze. A tego zła jest tyle! Wrogość,
nieuczciwości i złodziejstwo. Lekceważenie prawa. Deptanie godności kobiety.
Przemoc i brutalność... Lista nazbyt długa. Widać, jak ten zalew zła obniża naszą
wrażliwość. Już nie dostrzegamy wielu przejawów zła. Trzeba wielkiego wstrząsu,
byśmy wołali: Tak być nie może! Wtedy jeden czy dwa protestacyjne marsze
i... koniec. Wrażliwość uśpiona. Wrażliwość rodziców i policjantów. Wrażliwość
kaznodziejów i senatorów. Wrażliwość poetów i lekarzy. Trzeba się otrząsnąć, czas
znowu zacząć Adwent!
Ks. Tomasz Horak
Złota myśl tygodnia
Trzymajcie się w całym życiu niezachwianie wiary św., a przede wszystkim
wypełniajcie w całym życiu, co wiara św. nakazuje; nie porzucajcie pacierza; nie
strońcie od Kościoła; nie uciekajcie od konfesjonału i Stołu Pańskiego.
bł. Jan Macha
Nauczanie papieskie o Eucharystii
Sprawowanie Eucharystii od najdawniejszych czasów łączyło się nie tylko
z modlitwą, ale także z czytaniem Pisma Świętego i śpiewem całego zgromadzenia.
Dzięki temu można było od dawna odnieść do Mszy świętej owo porównanie Ojców
o dwóch stołach, na których Kościół zastawia dla swoich dzieci Słowo Boże
i Eucharystię: Chleb Pański. Wypada więc teraz wrócić do tej wcześniejszej części
Świętego Misterium, które nazywa się obecnie najczęściej liturgią Słowa – i jej
poświęcić nieco uwagi.
św. Jan Paweł II

