ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

II NIEDZIELA ADWENTU
5. XII.
XII. 2021
2021
INTENCJE MSZALNE

10:00am + Jan Opalewski
/M.Anders/
12:00pm o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eli i Jana
Marciniak i ich rodziny
Poniedziałek/Monday
Wtorek/Tuesday
Św. Ambrożego
Środa/Wednesday
MB Niepokalanie Poczętej
7:30pm o Boże błog. i zdrowie dla Beaty Bacza i Bogdana
Czwartek/Thursday
8:00am za Parafian
Piątek/Friday
8:00am
Sobota/Saturday
8:00am w intencji Koła Żywego Różanca
Niedziela 12. XII.
III Niedziela Adwentu
10:00am za dusze w czyśćcu cierpiące
12:00pm + Zenon

/Edyta/

SŁUŻBA LITURGICZNA - Lektorzy
Niedziela – 5. XII
10:00 – G.Kocik
12:00 – A.Sułkowski
Niedziela – 12. XII
10:00 – T.Kołodziej
12:00 – I.Macander

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH

Niedziela 5 grudnia 2021 r. - godzina 12:00
Gabriela Baran, Vladimir Duque-Orgozalek,
Kazimierz August-Piszczatowski, David SalgadoRazynski.
Dzieci, które przyjęły I Komunię Św. 5 grudnia w
2020 roku proszone są o przybycie na Mszę Św.
dziękczynną w strojach komunijnych bądź w innym
stroju odświętnym w niedzielę 5 grudnia.
Spowiedź Św. dla dzieci w piątek 3 grudnia o
godzinie 19:30.
Przedstawiciela rodziców dzieci proszę o kontakt.

ADWENT
Kościół przypomina, aby w czasie Adwentu
powstrzymywać się od hucznych zabaw. Niech
temu okresowi towarzyszy wewnętrzne wyciszenie,
aby lepiej przygotować nasze serca na dar
Wcielenia Bożego Syna.
Serca dobrych uczynków – dzieci podczas
Adwentu zapisują na sercach wyciętych z papieru
wykonane dobre uczynki. Serca z uczynkami
ofiarują 2 stycznia w Uroczystość Trzech Króli.

Godzinki do Najświętszej Maryi Panny
W każdą niedzielę Adwentu śpiewamy Godzinki
przed Mszą Św. o godz.: 9:45 i 11:45

Spowiedź Św. w czasie Adwentu
Środa 8 grudnia o godz.: 19:00
Piątek 17 grudnia:
7:30pm – 8:30pm Adoracja Najświętszego Sakramentu

Maria Boyland, Elżbieta Słomińska, Kasia Sosińska,
Spowiedź Św.
Wanda Suder, Krystyna Ziętak, Joan Ziomek, Madelyn
Komunia Św.
(Maddie) Cabatic, Helena Rakowska, Jolanta OPŁATKI
BOŻONARODZENIOWE
Kwiatkowska, Andrzej Bilski, Beata Bacza, Marian zakupienia po Mszy Św.
Mols

DYŻUR W KAWIARENCE
Zachęcamy do dyżurów w Kawiarence, chociaż raz w
roku każda rodzina powinna podjąć taki dyżur. To
niewielki wysiłek (zrobienie kawy i upieczenie ciasta), a
duża pomoc dla dobra wielu. Bóg zapłać!

są

do

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Spotkanie odbędzie się bezpośrednio po Mszy
Świętej o godz.: 12:00 w niedzielę 12 grudnia w
kościele. Rodziców dzieci zainteresowanych tym
spotkaniem prosimy o kontakt i współpracę z p.
Ewą Chlebowską (202-415-4166) dyrektor Polskiej
Dziękujemy kolejnym rodzinom za donację kwiatów do Szkoły Sobotniej przy parafii.
naszego kościoła. Ofiarując kwiaty, dbamy nie tylko o
piękno wystroju świątynii, ale wyrażamy także naszą
REKLAMA W BIULETYNIE
wdzięczność Bogu za otrzymane łaski.Ktokolwiek Bardzo dziękujemy wszystkim Sponsorom naszego
chciałby w ten sposób okazać swoją miłość Bogu, Biuletynu Parafialnego za uregulowanie opłaty za
proszony jest o kontakt z duszpasterzem. Bóg zapłać!
ogłoszenie. Za dotychczasowe wsparcie składamy
serdeczne Bóg zapłać!

Adwentowe pytania

Adwent jest czasem oczekiwania. Na co czekamy?
Odpowiedź wydaje się oczywista: na Boże Narodzenie!
Adwent przypomina nam jednak o jeszcze jednym
oczekiwaniu – na powtórne przyjście Chrystusa. Kiedy
to nastąpi, czyli kiedy będzie koniec świata? Te pytania
ciągle budzą ciekawość i niepokój. Niepotrzebnie.
W historii wielokrotnie wskazywano konkretne daty
końca świata. Żadne jednak z tych przewidywań
dotychczas się nie spełniło i spełnić się nie może.
Dlaczego? Oparte są one bowiem na fałszywych
założeniach, ludzkich kalkulacjach i wymysłach. Dla
ludzi wierzących pytanie o koniec świata związane jest
z paruzją, czyli powtórnym przyjściem Chrystusa na
ziemię. Paruzja oznacza przyjście Chrystusa, określone
jako objawienie się i zjednoczenie z Nim ludzi.
Chrystus przyjdzie powtórnie „w dniu ostatecznym”
(por. J 6, 39-40. 44. 54), „na końcu świata”.

przyjścia Jezus przemieni wszystkie rzeczy, całą
materię świata, pokona wszystkich nieprzyjaciół.
„Ostatnim wrogiem, jaki zostanie pokonany, będzie
śmierć” (1 Kor 15, 26). „Na końcu, gdy zniszczy
wszelkie zwierzchności i wszelką władzę, i moc,
przekaże Królestwo Bogu i Ojcu” (1 Kor 15, 24).
Wówczas odbędzie się ostateczny sąd nad ludzkością,
a jego konsekwencją będzie zbawienie lub potępienie
(por. Mt 25, 31-46).

Czas się kończy

Biblia nie podaje w sposób jednoznaczny czasu
powtórnego przyjścia Chrystusa, dlatego tak ważne
jest, abyśmy czuwali. Dzień ten bowiem nadejdzie jak
złodziej w nocy, a jest to przede wszystkim dzień
naszej śmierci. Wraz z nią dobiega końca nasze
ziemskie pielgrzymowanie i kończy się czas
zasługiwania na radość w niebie.
Mimo że ten świat nic sobie nie robi z zapowiedzi
o powtórnym przyjściu Chrystusa, ludzi wierzących
nie może to nie obchodzić. Mamy czuwać i być
gotowi. Ta gotowość polega na życiu w stanie łaski
uświęcającej –
w czym
pomagają
spowiedź
i Komunia św. – a wyraża się ona w żywej wierze,
która pokazuje kierunek i daje moc. Szczególnie
w Adwencie powinniśmy się więcej modlić i wiernie
trwać w oczekiwaniu. Bo jak pisze Benedykt XVI:
Czytaj znaki
„Żyć adwentowo znaczy żyć jako przebudzony
Chrystus po raz pierwszy przyszedł na ziemię w ludzkim i budzić innych”.
ciele 2 tys. lat temu. Po raz drugi widzialnie ukaże się
Dać się odnaleźć Bogu
ludziom przy końcu świata. Towarzyszyć Mu będą
niezwykłe znaki na niebie i na ziemi. Nikt nie może W Adwentowym zabieganiu nie możemy zapomnieć
podać konkretnej daty powtórnego przyjścia Chrystusa, o duszy. Myślimy o prezentach dla innych, ale
zatem nikt nie może też wskazać daty końca świata. najpierw zróbmy prezent sobie. Żeby coś dać, trzeba
Mimo że człowiek chciałby wiedzieć wszystko, jest to coś mieć.
tajemnica znana tylko Bogu. Jezus mówi jasno: „O tym W przestrzeni duchowej każda niedziela Adwentu
jednak, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, nikt nie wie: niech będzie czasem „intensywnych zakupów”.
ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Miejcie Chodźcie i kupujcie, choć nie macie pieniędzy... (por.
oczy szeroko otwarte, czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy Iz 55, 1)
Jest taka legenda o trzech przyjaciołach, którzy po
nadejdzie odpowiedni czas” (Mk 13, 32-33).
studiach wyruszyli na poszukiwanie najcenniejszej
Tym razem sąd
rzeczy na świecie. Pierwszy przywiózł diament, drugi
Obok pytania: kiedy to nastąpi? pojawiają się kolejne:
przywiózł miłość – żonę, a trzeci się spóźnił. Na
po co Chrystus ma przyjść ponownie? Jakie będzie to
pytanie przyjaciół, dlaczego takie opóźnienie,
drugie przyjście? Chrystus przyjdzie po to, aby wszyscy
odpowiedział, że chciał znaleźć Boga. Nigdzie Go
ludzie stanęli przed Nim i zdali sprawę ze swoich
jednak nie zobaczył. Pewnego dnia przeżył burzę na
czynów. Zarówno z tych dobrych, jak i z tych złych
jeziorze. Po burzy widział, jak zrozpaczona kaczka
każdy człowiek będzie rozliczony i zostanie albo
przez cały dzień nawoływała swe zagubione pisklęta.
nagrodzony, albo ukarany.
Wtedy zrozumiał, że to nie my znajdujemy Boga, lecz
O powtórnym przyjściu Chrystusa w chwale mówi wiele to Bóg szuka nas i znajduje. /"Niedziela"/
tekstów Nowego Testamentu. W czasie drugiego

