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Wieniec adwentowy
x. Michał Mendakiewicz

Z

apewne każdy z nas od dziecka wie,
czym jest wieniec adwentowy i jaka
jest jego symbolika. Można jednak przypuszczać, iż niewielu zna jego historię.

tylko cztery, oznaczające cztery niedziele Adwentu. Zwyczaj sporządzania
wieńca adwentowego rozprzestrzenił
się bardzo szybko w całych Niemczech,
również w części katolickiej, a wkrótce
potem na całym świecie.

12 września 1833 roku ewangelicki
teolog i działacz społeczny z Hamburga, pastor Johann Hinrich Wichern (1808-1881) otworzył w swym
rodzinnym mieście szkołę-przytułek
dla sierot. Było to pierwsze z jego
dzieł charytatywnych. Pastor bardzo
troszczył się o wychowanie swych
podopiecznych. Chciał, by dzieci
czuły się jak w rodzinie. W Adwencie 1839 roku wpadł na pomysł, jak
zmienić wystrój świetlicy, by wprowadzić nastrój sprzyjający modlitwie.
Sporządził szczególny wieniec. Na
obrzeżu koła o średnicy 2 metrów
umieścił 24 małe świeczki. Każda
miała być zapalana w kolejny zwyczajny dzień Adwentu. Wokół tego
wieńca podopieczni pastora gromadzili się codziennie na wspólne spotkania i śpiewy.

Zwyczaj sporządzania wieńca adwentowego jest więc stosunkowo nowy,
choć jego korzenie tkwią prawdopodobnie w starogermańskich obrzędach pogańskich. W środku zimy
na okręgu z zielonych gałęzi, symbolizującym słońce, zapalano ogień
na znak nadziei, że przyjdzie wiosna i słońce znów zaświeci mocniej.
Wieniec adwentowy ma dość rozbudowaną symbolikę. Świece ustawione
są na kole. Kształt ten oznacza, że Bóg
jest wieczny, nie ma początku ani końca. Koło sporządzone jest z gałęzi roślin
wiecznie zielonych, czyli przeważnie
z drzew iglastych – sosny czy świerku.
Ma to oznaczać życie wieczne, jakie daje
nam Chrystus. I wreszcie samo zapalanie świeczek wiąże się z tym, że Zbawiciel sam nazywał siebie „światłością
świata”. Mówi o tym Ewangelia wg św.
Jana: „Jam jest światłość świata, kto idzie
za mną, nie chodzi w ciemnościach, ale
będzie miał światłość życia” (J. 8,12).

Pastor swój pomysł przenosił do innych niemieckich miast. W Adwencie
zapraszał ludzi na coniedzielne rozważania. Dlatego zmienił trochę wygląd
wieńca. Zamiast 24 świec umieszczał
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Święty Mikołaj –
historia prawdziwa
Ewa Pałasińska

K

ażdego roku, w grudniu roi się od
Mikołajów, chodzą z długą brodą
i zaokrąglonym brzuchem, w czerwonym
stroju i czapce z pomponem. Patrzą na
nas z reklam i komputerowego monitora.
A czy wiemy, kim Mikołaj był naprawdę?
Wychował się w chrześcijańskiej rodzinie, w greckim mieście Patras (obecnie
Turcja) ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem
zamożnych rodziców. Od najmłodszych
lat był bardzo pobożny, ale także wrażliwy na niedolę bliźnich. Wyróżniał się
życzliwością i otwartością, co sprawiało,
że zawsze otaczała go grupa przyjaciół.
Mikołajowi nigdy nie zależało na bogactwie. Po śmierci rodziców, swoim
znacznym majątkiem chętnie dzielił się
z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego
szlachcica, podrzucając im skrycie przez
okno sakiewkę pełną złotych monet.

jest najbardziej znana, ale najstarsza jest
historia opowiadająca o trzech oficerach, którzy zostali niesłusznie oskarżeni o kradzież. Gubernator Miry skazał
ich na śmierć. Gdy kat miał już pozbawić ich życia, pojawił się biskup Mikołaj
i powstrzymał od wykonania wyroku.
Święty Mikołaj przyzywany jest przez
ludzi wielu zawodów: piekarzy, rybaków,
sędziów i żeglarzy. Dlaczego św. Mikołaj
jest patronem żeglarzy? Podczas ogromnego sztormu na Morzu Śródziemnym,

Wybrany na biskupa miasta Miry, niósł
sprawiedliwość i wspomagał wiernych
w każdy nadarzający się sposób. Już za
życia św. Mikołaj stał się znany dzięki
swojej odwadze i głębokiemu oddaniu
Chrystusowi. Historia o trzech posagach
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żeglarze obawiając się o swoje życie modlili się głośno o pomoc Mikołaja, wtedy
On się im ukazał i sztorm ucichł. Mikołaj
zniknął. Po wpłynięciu do portu żeglarze udali się do kościoła, aby podziękować za uratowanie życia, przypadkiem
kościół w porcie był pod wezwaniem
św. Mikołaja. Jest On również patronem
podróżnych i pielgrzymów. Ci ostatni
chętnie nawiedzają kryptę bazyliki, w której modlą się przed grobem Świętego.
Zmarł 6 grudnia około 350 roku w Mirze.
W roku 1087 roku Ciało Świętego zostało przewiezione do włoskiego Bari (gdzie
dziś jest głównym patronem miasta). Bari
to miasto bliskie naszej historii, przez fakt,
że w bazylice św. Mikołaja znajduje się
grobowiec królowej Bony, żony Zygmunta I Starego. Pierwsze kościoły ku czci św.
Mikołaja ufundowano w Polsce w XII
wieku w Olechowie i Gieczu. Najwięk-

sze polskie sanktuarium św. Mikołaja
znajduje się w Pierśćcu koło Skoczowa
na Śląsku Cieszyńskim, gdzie czczono
go już od XIV wieku. Szczególną czcią
otaczana jest cudowna figura św. Mikołaja, przy której wierni od lat wypraszają
łaski zdrowia dla siebie i swoich bliskich.
Święty Mikołaj przypomina o potrzebie
ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął
to papież Jan Paweł II mówiąc, że św.
Mikołaj jest „patronem daru człowieka
dla człowieka”. Postać Świętego uczy nas
miłosierdzia w praktyce. Święty Mikołaj
jest też doskonałym przykładem kapłana miłującego Boga i bliźnich, wzorem
człowieka bezgranicznie ufającego Bogu,
stojącego na straży sprawiedliwości.
Jest ukochanym świętym dzieci, kojarzonym z wymarzonymi prezentami
6 grudnia i pod choinką.

Źródła: https:// https://misericors.org/6-grudnia-wspomnienie-sw-mikolaja-biskupa/; https://fjp2.com/pl/6-grudnia-sw-mikolaja/; https://www.gosc.pl/doc/2272757.Kim-jest-sw-Mikolaj; https://martyrologium.blogspot.com/2010/12/sw-mikoaj-z-miry.
html; https://misericors.org/swiety-mikolaj-swiety-naprawde/; https://misericors.org/modlitwa-dziecka-do-swietego-mikolaja/

Świąteczny Łańcuch Dobroci
"Każdy gest, nawet najdrobniejszy... zmienia świat, czyjś świat"
Drodzy Parafianie!
Bardzo dziękuję za Waszą niezwykłą otwartość na drugiego człowieka, okazaną
szczególnie w ostatnich tygodniach, kiedy wielu z Was pytało, czy będzie jeszcze
możliwość niesienia konkretnej pomocy w postaci przygotowania prezentów.
W przyszłym roku zachęcam również do włączenia się w Świąteczny Łańcuch
Dobroci. Składam raz jeszcze serdeczne podziękowania Wam - Dobroczyńcy,
a także przypominam o dostarczeniu podarunków do 13 grudnia.
Hiacynta Budaj

Idą Święta - czas na porządki…
Redakcja Ducha Bytkowskiego

Nie zwracamy na to uwagi. Przychodzimy w niedzielę i po
prostu jest czysto i porządek. W domu wiadomo: odkurzacz, mop i cała rodzina sprząta. A w kościele? Jest grupa
Pań, która troszczy się o czystość naszego parafialnego kościoła. Niektóre Panie - już nawet od kilkunastu lat, inne krócej.
Szanowne Panie, od ilu lat już sprzątacie nasz kościół?
Danuta, Krystyna, Anna, Bronisława,
Teresa, Joanna już od 13 lat; Teresawłaściwie to nie pamięta, chyba 6 lat;
Aldona niecałe 4 lata; Krysia i Justyna
2 lata; Janina jeden rok.
Co to znaczy umyć kościół?
Bierze się ciepłą wodę, wiadro
i szczotkę, szmatę i się myje (śmiech):
przede wszystkim posadzki na parterze i piętrze, chór, konfesjonały, kaplice, ołtarz, salki, drzwi kościelne, szyby, okna i parapety, kruchta, wszystkie
ławki, obie zakrystie: ta właściwa i ta
od ministrantów, (organy) a czasem
czyszczenie Drogi Krzyżowej przed
świętami. To, że przy klękaniu nie
mają Parafianie brudnych kolan, to
dlatego, że ktoś o to zadbał.

A przed kościołem?
Terenu przed kościołem nie sprzątamy, tylko bezpośrednio pomieszczenia kościoła.
Robicie to co tydzień ?
Nie wszystko jesteśmy w stanie robić co
tydzień, bo jest nas stanowczo za mało
do tej pracy a poza tym jesteśmy wszystkie 60 plus, aż do 80 (śmiech) a ta praca
wymaga od nas większego fizycznego
wysiłku. Brakuje sił.
Ile zajmuje czasu takie mycie ?
Około dwóch godzin, w zależności ile
osób w tym dniu przyjdzie do sprzątania.
Wymaga to czasu i organizacji, jak porządki w każdym domu. Nie jest to jednak jednoczesna praca. Rano po godz. 6
myje się część kościoła z tyłu, przy wyjściu, a po mszy na godz 8 pozostałą. To

Otrzymujecie za to wypłatę ?

nie dało by się zrobić równocześnie i zajęłoby znacznie więcej niż dwie godziny.
Jest nas za mało i stąd taka organizacja.
Powierzchnia, którą myjemy, to przecież
ponad 1400 m kw.: kościół plus chóry,
bez zaplecza.

Nie...(śmiech), nie bierzemy żadnej
wypłaty. Zazwyczaj po sprzątaniu,
mamy kawę i ciastko i wizytę ks. proboszcza (śmiech). Jest to wolontariat
a największa i najlepsza zapłata to radość służenia naszemu kościołowi i parafii. I duża satysfakcja (to podkreślają
wszystkie Panie). My się cieszymy, że tu
przychodzimy.

W jakich dniach odbywa się to sprzątanie, Robicie to regularnie w określonych dniach ?
Tak, regularnie. Przez nieomal 13 lat robiłyśmy to dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. Teraz robimy to raz
w tygodniu w piątki, bo już nie dajemy
rady. Po pierwsze jest nas za mało, po
drugie wiek robi swoje i mniej mamy
sił. Teraz jest też mniej ludzi w kościele.

Raz do roku Ksiądz Proboszcz organizuje nam mały jednodniowy wyjazd
niespodziankę. Taką wycieczkę - pielgrzymkę, np. ostatnio byłyśmy u św.
Jadwigi w Trzebnicy i we Wrocławiu.
Jakie trudności napotykacie?

A przed świętami….

Jest nas za mało a pracy dużo i to jest
trudność. Na razie sobie radzimy ale
przybywa nam lat i szukamy kogoś, kto
nam pomoże.

Dodatkowo dochodzą sprzątania przed
uroczystościami świątecznymi, bierzmowaniem, komunią, odpustem itp.
Zimową porą jest zawsze więcej zajęć
dodatkowo. Kiedy są przywożone i stawiane w kościele choinki to też jest więcej pracy bo trzeba te igiełki jak spadną
na posadzkę dostrzec i posprzątać by
było widać, że były świąteczne porządki

Czy nasi Parafianie śmiecą w kościele?
Na szczęście nie. Nie miałyśmy jakiś
szczególnie trudnych sytuacji. To jest
zwykłe dbanie o higienę i czystość pomieszczeń.

Czy jest określony podział obowiązków
między Paniami?

A czy znajdujecie jakieś przedmioty
pozostawione w kościele ?

Raczej jest to dzielone spontanicznie
ale mamy jakiś przydzielony teren. Przy
tak dużej powierzchni jest to niezbędne. Jednak pomagamy sobie wzajemnie
i każda z nas jest gotowa do pomocy
w różnych pracach.

Najczęściej guziki. Bywają też rękawiczki, parasole, pieniądze na ziemi.
Niestety również gumy do żucia przylepione pod ławką. Tego nie za bardzo
rozumiemy ale jest ich trochę i trzeba
je usuwać.
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Jakie środki czystości w czasie pandemii Panie używają ?
Kościelni dezynfekują regularnie kościół po mszach. To już nie jest w naszych obowiązkach.

i idziemy sprzątać. Zapraszamy do pomocy bo jest co robić. Panów też zapraszamy!
Dziękuję Paniom za rozmowę.

Jak zgłosić się do pomocy w pracach
porządkowych przy kościele ?
Każdy piątek po mszy na ósmą zbieramy się w salce naprzeciw kancelarii

Święty Ambroży –
z cyklu “święci z Litanii”
Janina Sloska
7 grudnia obchodzimy wspomnienie św.
Ambrożego; biskupa, doktora Kościoła;
świętego kościoła Katolickiego i Prawosławnego;patronaMediolanuipszczelarzy.
Legenda mówi, że pewnego poranka, gdy jako niemowlę leżał w kołysce,
przez otwarte okno wleciał do pokoju rój
pszczół, obsiadły usta niemowlaka, ale
zaraz wyleciały, nie czyniąc mu krzywdy.
Jego ojciec odczytał to jako przepowiednię, że Ambroży będzie kimś wielkim.
Urodził się ok. 340r. w Trewirze, w rzymskiej rodzinie arystokratycznej. Jego ojciec był prefektem Galii. Po śmierci ojca,
rodzina przeprowadziła się do Rzymu,
gdzie Ambroży zdobył wykształcenie
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prawnicze. Był inteligentnym i zdolnym adwokatem. Wkrótce przeniósł się
do Mediolanu, gdzie w wieku 35 lat został namiestnikiem Ligurii i Emilii. Po
śmierci biskupa Auksencjusza - arianina –niespodziewanie został przez arian
i katolików wybrany biskupem Mediolanu. Ponieważ był dopiero katechumenem, przyjął więc chrzest -24 listopada
374r., a 7 grudnia otrzymał sakrę biskupią. Objął rządy tej diecezji, rozdawszy
wpierw swój majątek ubogim. Pogłębiał
swoją wiedzę teologiczną. Był wybitnym
mówcą, gorliwym i pracowitym duszpasterzem, swobodnie i dostępnie objaśniał ludowi Pismo Święte. Ambroży był
jednym z najznamienitszych biskupów

Kościoła katolickiego. Przyczynił się do
reformy liturgii. Nawrócił wielu pogan
i heretyków. Z jego rąk św. Augustyn
przyjął chrzest. Był doradcą trzech cesarzy. Nieugięcie walczył o prawowierność
i niezależność Kościoła. Żarliwy duszpasterz, opiekun ubogich, a przy tym
asceta. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, komentarz do Ewangelii
św. Łukasza, pisma dogmatyczne, mowy,
kazania. Swój pracowity żywot zakończył Traktatem o Dobrej Śmierci. Zmarł
w Wielki Piątek 4 kwietnia 397 r.

(k. Lublina), w 2016r.- do kościoła p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Kobiernicach (k. Bielska-Białej), w 2016r- do
kościoła p.w. Św. Augustyna w Czapurach (k. Poznania).

Relikwie św. Ambrożego znajdują się
w bazylice św. Ambrożego w Mediolanie.
Także w ostatnich latach zostały sprowadzone do Polski : w 2014r. – do kościoła
p.w. MB Częstochowskiej w Żabiej Woli

Amen.

Modlitwa:
Boże dzięki Twojej łasce św. Ambroży, biskup stał się wielkim nauczycielem wiary
katolickiej i przykładem siły apostolskiej.
Wynieś dziś na biskupów w Twoim
Kościele tych, którzy stanowczo i mądrze
potrafią pokierować Twoim ludem.
Źródła: Koło Pszczelarzy w Wilkołazie - „Św. Ambroży patron pszczelarzy”; - Kerygma – katecheza
w sieci {modlitwa}; O.Hugo Hoever „Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień” Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1995r.

Kolęda 2020 - 2021
Redakcja Ducha Bytkowskiego

W

tym roku nie odbędą się w parafiach tradycyjne odwiedziny duszpasterskie, jednak pragniemy z mieszkańcami poszczególnych
ulic i osiedli naszej parafii wspólnie się pomodlić o błogosławieństwo
Boże na zbliżający się rok 2021, a także pobłogosławić Wasze domy
i mieszkania. Dlatego zapraszamy mieszkańców danych ulic na
msze św., jakie odprawimy w ich intencji w kolejne soboty adwentu
i Bożego Narodzenia o godz. 18.00. Podczas tych mszy odmówimy
też modlitwy błogosławieństwa domu i rodziny na najbliższy rok.

Msze św. w intencji mieszkańców parafii,
połączone z błogosławieństwem rodzin,
domów i mieszkań:
1. sobota – 05.12.2020 – godz. 18.00
Za mieszkańców domów przy ulicach na os. Węzłowiec:
Jagiełły, Chorzowska, Mieszka I, Zygmunta Starego;
2. sobota – 12.12.2020 – godz. 18.00
Za mieszkańców domów przy ulicach:
Grunwaldzka, Łokietka, Chrobrego, Prusa, Morcinka, Miłosza,
Ogińskiego, Broniewskiego;
3. sobota – 19.12.2020 – godz. 18.00
Za mieszkańców domów przy ulicach:
Wróblewskiego, Niepodległości, Zgrzebnioka;
4. sobota – 02.01.2021 – godz. 18.00
Za mieszkańców domów przy ulicach na os. Młodych:
Teatralna, Szarych Szeregów, Stęślickiego, ZHP, Boh. Westerplatte,
Al. Młodych, Pl. Skrzeka i Wójcika, Mikołaja;
5. sobota – 09.01.2021 – godz. 18.00
Za mieszkańców domów przy ulicach:
Waloszka, Krasickiego, Reja, Rodz. Dembińskich, Majcherczyka-Zdana,
Rzepusa, Potockiego, Pronobisa, Popka, ks. Stabika, Bytkowska, Bema,
Watoły, Polaczka, Węglowa, Diamentowa, Górna, Dolna.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 07.12.2020 – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK
7.00
Do Boga w Trójcy Jedynego z dziękczynieniem za dar 80 lat życia, z prośbą o dalszą opiekę
i wszelkie potrzebne łaski dla Marianny z okazji urodzin oraz o błog. Boże dla męża i córki.
8.00
Za ++ Józefa Karaś w 15. rocznicę śmierci, Zdzisławę Karaś oraz rodziców z obu stron.
8.00
Za ++ mamę Martę Kuchniczak na pamiątkę setnej rocznicy urodzin, ojca Leona,
wszystkich ++ z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
MSZA ŚW. RORATNIA:
18.00
Za ++ męża Adama Zawisza, teściów Gertrudę i Pawła Zawisza, Jerzego Chachuła.
18.00
Za + Małgorzatę Wieczorek – ofiara od lokatorów z ul. Jagiełły 27a.
WTOREK – 08.12.2020 – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
7.00
Za wstaw. MB Niepokalanie Poczętej w intencji czcicieli NMP z prośbą o uświęcenie życia
i Boże błog. na każdy dzień. Ofiara od czcicieli NMP.
7.00
Do Opatrz. Bożej, przez wstaw. Matki Najświętszej, w podziękowaniu za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Marii z okazji 60. rocznicy urodzin oraz dla całej
rodziny. /TE DEUM/
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II
8.00
Za ++ Józefa Malickiego, jego rodziców i teściów, ++ z rodziny, pokrewieństwo z obu stron
– o radość życia wiecznego.
18.00
Do Opatrz. Bożej, przez wstaw. NMP, w intencji Legionistów i auksyliatorów z prośbą
o uświęcenie i rozszerzenie Legionu Maryi.
18.00
Za + Irenę Jaremko – ofiara od lokatorów z ul. Zgrzebnioka 48 i 50.
ŚRODA – 09.12.2020
7.00
Za ++ mamę Józefę, ojca Władysława, brata Piotra Woźnickich, ++ z rodzin Woźnickich
i Durskich.
7.00
Za + Mateusza Meres – ofiara od cioci Józefy Kruczek ze Szczyrku.
7.00
Za Tomasza Klimoszek – ofiara od sąsiadów z ul. Wróblewskiego 43.
NABOŻEŃSTWO KU CZCI MBNP
8.00
W intencji Antoniego o uzdrowienie duchowe i cielesne.
18.00
MSZA ŚW. RORATNIA - Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka Iwan w 11. rocznicę śmierci,
teścia Jana Iwan, szwagra Tadeusza Iwan, rodziców Jadwigę i Piotra Prauze, brata Piotra
Prauze, dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK – 10.12.2020
7.00
Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki.
8.00
Za ++ matkę Augustę Burda, teściów Zofię i Józefa Bruch, Stefanię Bruch, rodzeństwo,
pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00
Za + Teresę Zaryczną w 2. rocznicę śmierci, wszystkich ++ z rodziny, dusze w czyśćcu
cierpiące – o łaskę życia wiecznego w niebie.
8.00
Za ++ mamę Anielę Koruga w 2. rocznicę śmierci, ojca Pawła – o radość życia wiecznego.
17.00
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18.00
MSZA ŚW. RORATNIA - Za + Annę Rembierz na pamiątkę urodzin.

PIĄTEK – 11.12.2020
7.00
Za Józefę Kurek – ofiara od siostrzeńca Andrzeja z rodziną.
8.00
Za ++ matkę Krystynę Sekieta w kolejną rocznicę śmierci, ojca Hilarego Sekieta.
8.00
Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki.
8.00
Za + Henryka Czekaj – ofiara od całej rodziny.
18.00
MSZA ŚW. RORATNIA - Do Opatrz. Bożej, przez wstaw. MBNP, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę w intencji rodzin Szopa i Wilk.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
SOBOTA – 12.12.2020
7.00
RORATY DLA DOROSŁYCH - Do Miłosierdzia Bożego o łaskę nieba dla + mamy Reginy
Jabłońskiej.
8.00
Za ++ Annę i Józefa Wysockich, synów Jana, Stanisława, córkę Annę oraz szwagra.
8.00
Za + Henryka Grabowskiego – ofiara od lokatorów z ul. Jagiełły 27c.
10.00
NABOŻEŃSTWO KU CZCI MB FATIMSKIEJ - Za ++ ojca Franciszka Matlas w kolejną
rocznicę śmierci, matkę Katarzynę, brata Stefana, teściów Władysławę i Józefa Gajowiak,
dziadków, pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
O radość życia wiecznego dla ++ w pewnej intencji.
18.00
O Boże błog. na cały nadchodzący rok dla mieszkańców domów przy ulicach:
Grunwaldzka, Łokietka, Chrobrego, Prusa, Morcinka, Miłosza, Ogińskiego, Broniewskiego.
NIEDZIELA – 13.12.2020 – III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
7.00
Za + Eugeniusza Kołodziejskiego w 3. rocznicę śmierci.
9.00
Za ++ Franciszka Bieda w rocznicę śmierci oraz jego braci: Henryka, Stanisława i Edwarda.
10.30
Za + Irenę Wąsowicz – ofiara od lokatorów z Al. Młodych 7.
12.00
O Boże błog. z okazji urodzin dla Anny Sontag i ks. Piotra Sontaga.
12.00
Do Miłosierdzia Bożego, za wstaw. św. Rity, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze, opiekę MB i dary Ducha Św. w intencji Kornelii i Lucjana z okazji
rocznicy urodzin i ślubu oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
15.00
Msza św. chrzcielna.
16.30
Nieszpory.
17.00
Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błog., opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Św. dla Karoliny w 18. rocznicę urodzin
oraz Ireneusza w dniu 50. urodzin. /TE DEUM/
20.00
Za Parafian.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ADWENTU
•

Liturgia tygodnia:
07.12 – poniedziałek – wsp. św. Ambrożego, bpa i dK;
08.12 – wtorek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP;
11.12 – piątek – wsp. dow. św. Damazego I, pap.;
12.12 – sobota – wsp. dow. NMP z Guadalupe.

•

Na godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.

•

W dzisiejszą niedzielę przed kościołami odbywa się zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

•

Zapraszamy do udziału w mszach świętych roratnich. Roraty odprawiamy od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, zaś roraty dla dorosłych – w kolejne soboty adwentu o godz.
7.00. Te msze św. są również transmitowane na naszej stronie internetowej.

•

We wtorek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu po wieczornej mszy św. odbędzie się ślubowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do podjęcia tej inicjatywy ratującej życie dzieci zagrożonych aborcją.

•

Również we wtorek – 8.12 – w godzinach od 12.00 do 13.00 przypada tzw. „Godzina
łaski”. Od godz. 12.00 do 13.00 w naszym kościele będzie wystawienie Najświętszego
Sakramentu i możliwość adoracji w ciszy.

•

We wtorek o godz. 18.00 – msza św. w intencji Legionu Maryi przy naszej parafii –
za legionistów oraz auksyliatorów.

•

W sobotę – 12.12 – odprawimy nabożeństwo oraz mszę św. ku czci MB Fatimskiej.

•

W tym miesiącu odwiedzimy chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną w dwie kolejne soboty przed Świętami – 12 i 19 grudnia. Prosimy, żeby chorych
zgłosić w kancelarii albo w zakrystii najpóźniej do najbliższego czwartku – 10.12.

•

Jako, że zmienił się termin ferii zimowych, można zamówić jeszcze intencje mszalne
na pierwszą połowę lutego.

•

Przypominamy, że w związku z tym, że w tym roku nie odbywają się w parafiach tradycyjne odwiedziny duszpasterskie, zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic
i osiedli naszej parafii na msze św. odprawiane w ich intencji w kolejne soboty adwentu i Bożego Narodzenia o godz. 18.00. Pragniemy wtedy wspólnie się modlić o błogosławieństwo Boże na zbliżający się rok 2021, odmówić modlitwy błogosławieństwa
domu i rodziny na nowy rok. W najbliższą sobotę – 12.12 – odprawimy mszę św. w intencji mieszkańców ulic: Grunwaldzka, Łokietka, Chrobrego, Prusa, Morcinka, Miłosza, Ogińskiego, Broniewskiego. Plan kolejnych mszy zamieszczony jest w gablotkach
a także na stronie internetowej parafii pod zakładką „Kolęda”. Jest także wydrukowany
w dzisiejszym miesięczniku „Duch Bytkowski”.

•

W kaplicy Miłosierdzia dostępna jest Księga Trzeźwości. Zachęcamy do składania postanowień abstynenckich.

•

Przy wyjściu z kościoła – a także w zakrystii oraz w kancelarii – można już
zakupić świąteczne świece Caritas, opłatki oraz nasze parafialne kalendarze na
rok 2021, a także płyty Scholi Bytkowskiej z kolędami.

