Uświadamiamy sobie również,
że
jako
chrześcijanie
przesuwamy się w kolejce do
spotkania z zapowiadanym
przez proroków Oblubieńcem.
I niecierpliwie oczekujemy,
mając świadomość, że Jezus
chce się z nami spotkać, a dla
każdego z nas ma dobrą
wiadomość. Potrzeba nam więc
autentyczności i głębi w tym
spotkaniu, a nie drogi na
skróty. Rozpoczynając nowy rok kościelny i liturgiczny, bądźmy w szczególny
sposób świadkami konkretnych gestów miłosierdzia wobec bliźnich. Podejmijmy
pracę nad budzeniem czujności serca, porządkowaniem swoich pragnień, złych
przyzwyczajeń czy przewrotnych myśli, nad eliminowaniem zaniedbań. Niech
pomocą w otwarciu na kolejne łaski, jakie Bóg przygotował dla nas, staną się:
medytacja tekstów biblijnych, poranne roraty, adwentowe ćwiczenia duchowe i
dobrze przygotowana spowiedź.
Jak śpiewają „Siewcy Lednicy”:
Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie.
I tęsknie prosimy z ufnością: Przyjdź, Panie Jezu!
/ Biuletyn przeznaczony do użytku wewnętrznego/

PARAFIA KATEDRALNA
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MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30,
18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00
Środa w godz. 16.00 – 18.00
Piątek w godz. 15.00 – 17.00

Adoracja: Czwartek od godz. 17.00
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30
NUMERY TELEFONÓW:

ks. Ignacy Najmowicz – 601 650 333 | ks. Przemysław Demski – 512 774 377
ks. Marek Kubecki – 695 482 363 | ks. Krzysztof Kuratczyk – 606 369 244
ks. Piotr Makowski – 531 995 877
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tel. kom. 509 – 470 - 030
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Oczekiwanie na powtórne przyjście Pana
W nasze ziemskie życie jest wpisane „oczekiwanie”. Ciągle na kogoś albo
na coś czekamy. Oczekiwanie dotyczy również naszej kondycji duchowej. Jest to
postawa wyjątkowo aktualna w Adwencie, który przygotowuje nas na przyjście
Pana w łaskach Świąt Jego Narodzenia oraz na Jego powtórne przyjście przy
końcu czasów. Ten sam Pan, który narodził się w Betlejem, „powtórnie przyjdzie
w chwale sądzić żywych i umarłych”, jak wyznajemy w Credo. A wtedy „triumf
Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego, po ostatnim wstrząsie
kosmicznym tego świata, który przemija” (KKK 677).
Ewangelista Łukasz przywołuje zapowiedź Jezusa, że pośród wielu
przerażających znaków, które się pojawią, jeden przyćmi je wszystkie: objawienie
się Jego jako Pana chwały. „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na
obłoku z wielką mocą i chwałą”. Dla uczniów Jezusa nie będzie to dzień lęku, ale
ufności. Aby przyjąć postawę ufności w dniu ostatecznym wymaga to
przygotowania i przemiany naszego życia. Dlatego w Adwencie musimy wcielić
w życie zalecenie samego Jezusa: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były
ociężałe […] Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.
Przyjście Boga do nas jest wielkim wydarzeniem. Dlatego samo oczekiwanie na
Pana zakłada naszą gotowość na spotkanie z Nim. Temu ma służyć nasza
czujność i prośba słowami Psalmisty: „Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, naucz
mnie chodzić Twoimi ścieżkami”. Wszystko po to, żebyśmy stawali się „coraz
doskonalszymi” na przyjście Pana, odnieśli zwycięstwo nad sobą oraz
uporządkowali swoje życie. Na co według wskazówek Jezusa musimy zwrócić
uwagę? Chodzi o czujność i rozwój modlitwy, abyśmy wskutek nieumiarkowania
nie ulegli ociężałości serca, swoistej znieczulicy na sprawy Boże, a zatrzymali się
jedynie na troskach doczesnych.
Patrzymy każdego dnia na niepewne ludzkie oczekiwania: żeby
przedłużyć umowę o pracę, spotkać się z najbliższymi, doświadczyć zrozumienia
czy otrzymać godziwą zapłatę za swój wysiłek.
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03.12. Poniedziałek - św. Franciszka Ksawerego, wspomnienie
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Alferdo i Emilii 3
miesiące po ślubie
W pewnej intencji
† Barbara Rajnowska w dniu urodzin i imienin
† Katarzyna i Jan Grycko, Piotr Dorosz, Grzegorz Jaremko
† Ryszard Ulita 30 dzień po pogrzebie
† Jadwiga Graban 1 rocznica śmierci
04.12. – Wtorek
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, daty Ducha Św. dla Barbary z okazji
imienin
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, daty Ducha Św. dla ks. Krystiana
† Barbara Osiecka 30 dzień po pogrzebie
† Jan Bieńczak 8 rocznica śmierci i zmarli rodzice z obojga stron
05.12. – Środa
† Dariusz Czarnuch 30 dzień po pogrzebie
† Krystyna Skup 4 rocznica śmierci
† Antoni Kuriata
W intencjach czcicieli MBNP
06.12. – Czwartek
† Gertruda Zielińska 30 dzień po pogrzebie
W intencji powołań kapłańskich z naszej parafii
07.12. – Piątek – św. Ambrożego, wspomnienie
† Edward Studziński 30 dzień po pogrzebie
† Wiesław, Stanisława(f) i Eugeniusz Pajewscy
† Henryk Cichowski oraz zmarli z rodziny Cichowskich
† Janina Jędrzejczyk 30 dzień po pogrzebie
08.12. – Sobota
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Karolina i
Krzysztof 3 miesiące po ślubie
Nabożeństwo ślubne
† Barbara Frost 10 rocznica śmierci
† Łukasz Dobosz z okazji urodzin
† Zmarli z rodziny z Kin oraz zmarli z rodziny Kudelskich w 11 rocznicę
śmierci
09.12. – II Niedziela Adwent
W intencji parafian
† Anna i Jan Kopisto, Maria i Konstanty Wiśniewscy
† Mariola Wielgusiak 3 rocznica śmierci
† Barbara Bienias z okazji imienin – intencja od koleżanek
† Maria Leokadia Florek z okazji urodzin i imienin – intencja od koleżanek
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii Kalinowskiej –
intencja od Julii
† Tadeusz i Klementyna(f) Grzywińscy i zmarli dziadkowie z obojga stron
† Mieczysław Parafeniuk 3 rocznica śmierci i zmarli z rodzice z obojga
stron, brat Ziemowit

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczęliśmy okres Adwentu, radosnego oczekiwania na
przyjście Chrystusa. Roraty, czyli Mszę św. o Najświętszej Maryi
Pannie odprawiamy w naszym kościele codziennie o godz. 6.30.
Dzieci z lampionami zapraszamy w środy i czwartki o godz. 6.30, a
po nich w czwartki zapraszamy do salki katechetycznej na plebanii
na słodką bułkę i kakao.
2. Dziś na godz. 17.30 zapraszamy wspólnotę Żywego Różańca, do
kaplicy bł. Doroty, na wymianę tajemnic.
3. W rozpoczynającym się tygodniu przypada I piątek miesiąca.
Możliwość spowiedzi pół godz. przed i w trakcie każdej Mszy św.
Tego dnia od rana odwiedzimy także naszych chorych: ks. Krystian,
ks. Piotr, ks. Marek i ks. Krzysztof od godz. 8.30.
4. W najbliższą sobotę obchodzimy Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00 i 18.00.
5. Za tydzień przy drzwiach kościoła zbiórka do puszek na pomoc
Kościołowi na Wschodzie.
6. Trwają zapisy na kolację wigilijną z paczką świąteczną dla
samotnych, osamotnionych i bezdomnych parafian. Kolacja
odbędzie się w domu parafialnym przy ul. Targowej dnia 18
grudnia br. o godz. 16.00.
7. Nasz parafialny Caritas przy wyjściu z kościoła rozprowadza
świece oraz opłatki na stół wigilijny.
8. Przeżywajmy Adwent z lekturą „Gościa Niedzielnego”, który
proponuje na ten czas tematy związane z osobą Ducha Świętego.
Dziś o darze mądrości. Zachęcamy do lektury! Tygodnik Gość
Niedzielny możemy jak zawsze zakupić przy wyjściu z katedry.
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
† Barbara Żurawska, l. 57;
† Krzysztof Urbanowicz, l. 46;
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

