
  

  
  
  
  

  

 

 

Święty Marek, mówiąc o Janie Chrzcicielu, przywołuje słowa proroka 

Izajasza: 

                  „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; 

                    on przygotuje drogę Twoją. 

                    Głos wołającego na pustyni: 

                    Przygotujcie drogę Panu, 

                    Dla Niego prostujcie ścieżki!” 

Przykład Jezusa Chrystusa, który przygarnia i zbawia 

wszystkich ludzi, jest podstawą życzliwych stosunków 

jakie powinniśmy wszyscy między sobą utrzymywać. 

Miłość, zgoda i pokój – oto co przynosi nam Zbawiciel. 

A my? A nasz świat? Nasz świat nie otworzył się jeszcze 

na Ewangelię i nie nawrócił. Ludzkość nadal jest 

rozdarta przez nienawiść, niezgodę, walki bratobójcze, 

terroryzm. Dlatego prostujmy dla Niego ścieżki, nasze 

życiowe poplątane i pogmatwane ścieżki, tak abyśmy 

byli gotowi na przyjście Pana Jezusa w Adwencie, w 

życiu, w swoim sercu. 

MARYJO NIEPOKALANIE POCZĘTA pomóż nam przeżyć ten Adwent w 

blasku Słowa Bożego. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Poprawa i odnowa 

 

Jan Chrzciciel obrał sobie za cel przygotowanie Bogu drogi do 

ludzkich serc. A dziś ten, który wypełnił szczególną misję przygotowania 

Izraela na pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię, wzywa do nawrócenia, 

wewnętrznej przemiany i poszukiwania Bożego sensu życia. 

Chrystus jest nadzieją ludzkości. On jest prawdziwym sensem naszej 

teraźniejszości, ponieważ jest naszą pewną przyszłością. Aby przygotować 

serce na spotkanie z Tym, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, należy 

nauczyć się dostrzegać Jego obecność w wydarzeniach codziennego życia. 

Cały Kościół pielgrzymujący wychodzi duchowo na spotkanie oczekiwanego 

Mesjasza. Bóg jest tym, który ciągle przychodzi. Przyszedł do nas, na ziemię, 

w osobie Jezusa Chrystusa, nadal przychodzi w sakramentach Kościoła i 

przyjdzie w chwale na końcu czasów. Ewangeliczne wezwanie do czujności 

rozbrzmiewa wielokrotnie w liturgii adwentowej. Słyszymy tam głos: 

„Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego”. On wzywa do 

nawrócenia, czyli wyjścia Mu naprzeciw z radosną wiarą, co wymaga 

odrzucenia mentalności i stylu życia, które nie pozwalają w pełni naśladować 

Chrystusa. Powtórne przyjście Chrystusa jako sędziego żywych i umarłych 

bez wątpienia nastąpi. Jego obietnica dotycząca „nowego nieba i nowej ziemi” 

spełni się. Dlatego również święty Piotr Apostoł wzywa do nawrócenia i 

czujności w oczekiwaniu na pełne objawienie królestwa Bożego. Wzywa 

wierzącego, aby przeżywał każdy dzień i każdą chwilę w obecności Tego 

„Który jest i Który był, i Który przychodzi”.  

«« | «          /dokończenie na ostatniej stronie/ 
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INTENCJE MSZALNE 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W Adwencie towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza 
odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, 

wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Od 
poniedziałku do soboty zachęcamy do uczestniczenia w 

porannej Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej 
roratami. W naszym kościele są one odprawiane o godz. 6.30. 

Dzieci na swoje roraty zapraszamy w środy i piątki o godz. 6.30.  

2. Adwent, w którym trwamy, to czas szczególnej pracy nad sobą. 
Zachęcamy do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania 

swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim 
postępowaniem, relacjami.  

3. We wtorek będziemy obchodzić uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP. W tym dniu Msze św. będą celebrowane w 

naszym kościele go godz. 6.30 i 18.00. 
4. Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Biskupa Elbląskiego 

nie będzie w tym roku tradycyjnych rekolekcji adwentowych. 

Jednakże od przyszłej niedzieli do wtorku włącznie będzie 
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania 

podczas Mszy św. o godz. 6.30, 11.00, 17.00 i 18.30   
5. Nasz Pan Organista, pan Bartłomiej, rozprowadza poświęcone 

opłatki na stół wigilijny. Prosimy o życzliwe przyjęcie go w 
waszych domach. 

6. W każdą środę zapraszamy na nowennę ku czci Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 
7. Informujemy także, że istnieje możliwość oglądania Mszy św. 

on-line z naszej katedry o godz. 11.00 na stronie internetowej 
naszej parafii. 

8. Informacje Parafialnego Zespołu 
Caritas: 

A. Trwają zapisy na paczki świąteczne 

dla najuboższych parafian i osób 

samotnych. Zapisów można 

dokonywać w każdy poniedziałek i 

wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 

w siedzibie Caritasu; 

B. Masz parafialny Caritas 

rozprowadzacza także przy wyjściu z 

kościoła poświęcone świece i opłatki 

na stół wigilijny. 

 

07.12. – Poniedziałek – św. Ambrożego, wspomnienie  

6.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Alicji i Karola w 3 miesiące po 
ślubie 

6.30 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Marcina i Jowity w 3miesiące po 
ślubie 

18.00 † Janusz Edward Benke – intencja od sióstr i braci z rodzinami 

18.00 
Msz św. dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Marii Kozłowskiej oraz dla 
całej rodziny z okazji urodzin 

18.00 
† Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i potrzebne łaski dla Kariny i Piotr Soliwoda z okazji 20-lecia ślubu i dla całej rodziny 

08.12. – Wtorek – Uroczystość NPNMP 

6.30 † Ewa Szulc 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
† s. Bogumiła(f) Krajewska i zmarli z rodziny Krajewskich – intencja od siostrzenicy Bogumiły z 
mężem 

18.00 † Urszula i Kazimierz Gretkowscy i zmarli z rodziny Gretkowskich 

18.00 † Kazimierz Kocznur, Joanna i Konrad Ścisłowscy 

09.12. – Środa  

6.30 † Dariusz Dittmann 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
† s. Bogumiła(f) Krajewska i zmarli z rodziny Krajewskich – intencja od siostrzenicy Bogumiły z 

mężem 

18.00 † Jan Serafin 30 dzień po pogezbie 

18.00 † Leokadia Maria Florek oraz zmarli z rodzin: Florków, Buraków i Dutka 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

10.12. – Czwartek  

6.30 † Regina Noga-Kędziorska 30 dzień po pogrzebie 

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Bogumiły i Stanisława Zając i dla całej rodziny, a dla zmarłych o 
wieczną radość 

18.00 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod Smoleńskiem  

18.00 † Czesława(f) Grajewska 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Krystiana z okazji imienin – intencja 
do przyjaciół 

11.12. Piątek 

6.30 † Mieczysław Dąbrowski 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Paweł, Jutta(f), Winfrif i Jan 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Aleksandry i Lecha Trela oraz o wieczną 
radość dla zmarłych z rodziny 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Franciszki Musiał z okazji 97-ych urodzin 

12.12. – Sobota  

6.30 † Bernard Styczyński 30 dzień po pogrzebie 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Barbary i Zdzisława Kujawskich oraz o 

wieczną radość dla zmarłych z rodziny 

18.00 † Harry Niwergal, Joahim Nikel, Margaret Nikel 

18.00 † Wojciech Szymborski 

18.00 † Zofia i Andrzej Kwiecińscy 

13.12. – Niedziela – III Niedziela Adwentu 

7.30  W intencji parafian 

7.30 † Zdzisław Sobolewski i zmarli rodzice 

9.30 † Roman Zając 25 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

9.30 † Eugeniusz Hinz 12 rocznica śmierci i zmarli z rodziny 

11.00 † Marcin Jabłoński 1 rocznica śmierci 

11.00 
† Tadeusz Grzywiński 26 rocznica śmierci, Klementyna i Krzysztof, zmarli dziadkowie z obojga 

stron 

12.30 † Jadwiga, Sławomir Archutowscy i zmarli rodzice  

12.30 † Mieczysław Parfeniuk 5 rocznica śmierci, rodzice z obojga stron i brat Ziemowit Gogół 

18.00 † Zofia, Teofil, Edmund, Barbara, Zofia Bogacka, Krystyna i Stanisław Łopmieś 


