▪ Dzisiaj przed i po Mszach św. Parafialny Zespół Caritas zachęca do nabycia świec
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (duża świeca – 12 zł, mała – 5 zł) oraz poświęconych opłatków wigilijnych; tak też będzie w kolejne niedziele.
▪ Zachowując obowiązujące ograniczenia sanitarne, zapraszam o godz. 17.00 na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu.
▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że tegoroczny adwentowy dzień skupienia
ograniczy się tylko do Mszy św. w intencji żyjących i zmarłych członków Klubu, która
będzie celebrowana 3 grudnia br. w kościele św. Antoniego.
▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą, w piątek po rannej Mszy św. i podczas wieczornej adoracji odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa,
zaś w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪ W sobotę (5 grudnia) o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
Przy okazji informuję, że przed świętami będę jeszcze odwiedzał chorych w sobotę
19 grudnia od godz. 9.15.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; tak też będzie
w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
▪ W minionym czasie Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Norberta Wacława, lat 60, z ul. Żwirki (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 10.30). Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie...

„swoim aniołom dał rozkaz o tobie” – ciąg dalszy ______________________________
anioła z Księgi Tobiasza, czy też jeszcze bardziej wymowne w historii Machabeuszów
(z wychłostaniem Heliodora włącznie).
W adwentowej refleksji o działaniach aniołów koniecznie trzeba wspomnieć o wydarzeniu opisanym w Księdze Liczb (zilustrowanym na pierwszej stronie). Anioł
powstał, by odradzić prorokowi Balaamowi
ogłoszenie przekleństw pod adresem ludu
Bożego. Balaam syn Beora pochodził z obszaru górnej Mezopotamii i był znany jako
prawdziwy prorok nie tylko w swoim kraju.
Kiedy Izraelici po wyjściu z Egiptu dotarli do
Moabu, wówczas jego król Balak zwrócił
się do Balaama, prosząc, aby ten przeklął
jego wrogów. Wtedy właśnie ma miejsce

znany epizod z oślicą Balaama, która okazała się być mądrzejsza od swego pana. Widząc Anioła Pańskiego stojącego na jej drodze zaparła się i mimo bicia, nie zrobiła ani
kroku dalej. Dzięki temu ocaliła Balaamowi
życie, jak się później okazało ze słów Anioła:
„Oślica ujrzała mnie i trzy razy usunęła się
z drogi. Gdyby się nie usunęła, byłbym cię
dawno zabił, a ją przy życiu zostawił”. Wynajęty przez króla Moabu Balaam, zamiast
przekląć Izraela, zaczyna mu (zgodnie z poleceniem Boga) błogosławić. Wśród czterech błogosławieństw ostatnie jest szczególne i przywoływane jako proroctwo
przyjścia Jezusa: „Wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło”.

R. VII: 2020, nr 48 (371)
Tematem tegorocznych refleksji adwentowych, którymi dzielę się w Informatorze, będzie pełna tajemnic, snująca
się poprzez całą Biblią, czynna obecność aniołów, którzy z posłania Bożego
mieli udział w zapowiedziach i spełnianiu się przyjścia Jezusa Chrystusa – tego
pierwszego, jak i ostatniego. Temat aniołów zasługiwałby oczywiście na dłuższą
i pełniejszą prezentację, by opisać to, co
wyraził Psalmista: „[…] bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli
na wszystkich twych drogach” (Ps 91,11).
Warto byłoby odświeżyć starotestamentalne historie o aniołach troszczących się
o ludzi, np. gdy anioł powstrzymał rękę
Abrahama gotową już do zadania śmiertelnego ciosu swemu synowi Izaakowi,
związanemu na ołtarzu (Rdz 22,12) lub
gdy anioł objawił się Hagar i jej synowi
Izmaelowi, umierającym z pragnienia na
pustyni, i sprawił, że wokół nich wytrysnęło źródło (Rdz 21,19). Skuteczna pomoc aniołów ukazała się w burzliwym
życiu Jakuba. Uciekając przed gniewem
swego brata Ezawa, miał sen. „We śnie
ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą
swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów
Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili w dół. A oto Jahwe stał na jej szczycie
i mówił: Ja jestem Jahwe, Bóg Abrahama
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i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję
tobie i twemu potomstwu” (Rdz 28,12-15).
Aniołowie interweniowali, by wspierać proroków i przywódców izraelskich, np. proroka Eliasza („anioł, trącając go, powiedział
mu: Wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy
jego głowie podpłomyk i dzban z wodą” [1 Krl
19,4]), czy też ratować proroka Daniela w jaskini lwów albo z pieca ognistego; anioł dodawał odwagi Jozuemu, a później, w okresie Sędziów, anioł przygotował Gedeona do walki
z Madianitami i pomógł w odniesieniu zwycięstwa. Cudowne są także opisy pomocy

Rembrandt van Rijn, Balaam i jego oślica , 1626 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
29 listopada – I NIEDZIELA ADWENTU
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Bronisławy, o opiekę
Bożą w rodzinie oraz za †† z rodziny
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny i Janusza
z okazji 75. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny z okazji 90.
rocznicy urodzin, o opiekę Bożą w rodzinie oraz za † męża Jana oraz
†† z rodzin Kalota i Walat
30 listopada – poniedziałek — święto św. Andrzeja, Apostoła
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za zmarłych w miesiącu listopadzie: śp. Ryszarda Skórę, śp. Jadwigę
Barborka, śp. Rajnolda Czekałę, śp. Krzysztofa Pogodzika, śp. Norberta Wacława
1 grudnia–
grudnia wtorek
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, † ojca Waltera Pelkę, † ciocię
Adelajdę, †† z rodzin Pelka i Kauf
2 grudnia – środa
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – za † Erharda Nowarę, † ciocię Agnieszkę Krahl, †† z rodzin Nowara
i Zagrol oraz dusze w czyśćcu cierpiące
3 grudnia – czwartek — wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
17.00 – Godzina Święta
18.00 – za † męża i ojca Stanisława Jusiela, †† rodziców i †† teściów oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron
4 grudnia – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – za †† teściów Erwina i Krystynę Skrzypiec, † męża Jana oraz † szwagra Gerarda

5 grudnia – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za † matkę Irenę Kral, † ojca Kazimierza, † dwóch braci oraz †† z pokrewieństwa Kral i Głuszek
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Viktorii z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie
6 grudnia – II NIEDZIELA ADWENTU
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Danuty z okazji 60.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie
10.30 – za † Mikołaja Pasławskiego oraz †† z rodziny
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Darii z okazji 18. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który
Kościół w Polsce łączy z realizacją drugiego roku z trzyletniego cyklu programu duszpasterskiego zatytułowanego «Eucharystia daje życie». Mottem rozpoczynającego
się roku będą słowa: «Zgromadzeni na świętej wieczerzy». Ich dopełnieniem jest
biblijny cytat: «Ojciec mój da Wam prawdziwy chleb z nieba» (J 6,29).
▪ Okres Adwentu nasza tradycja łączy z celebrowaniem Mszy św. roratnich. Ze względu
na obowiązujące ograniczenia tegoroczne Roraty muszą mieć nieco inny charakter,
tzn. będą kierowane zasadniczo do dorosłych i dodatkowo z limitem osób, które
jednocześnie mogą znajdować się w świątyni (w naszym kościele jest to 37 osób).     
Dzieciom polecam wieczorne audycje roratnie diecezjalnego Radia Doxa emitowane od poniedziałku do piątku o godz. 19.30, które w tym roku przybliżą tajemnicę Mszy Świętej (taki temat będzie też na Roratach w kościele).
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poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

