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Oczekiwanie powtórnego  

przyjścia Chrystusa 
 

Słowa Ewangelii   według świętego Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i 
gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i 
jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń 

zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką 

mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby 

wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. 

Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć 

tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.            
Łk 21,25-28.34-36                                          Oto słowo Pańskie. 

 

Potrójne oczekiwanie  

Na co i na kogo czekamy podczas Adwentu? Po pierwsze, 
wsłuchujemy się w tęsknotę proroków Starego Testamentu, którzy 
zapowiadają przyjście Zbawiciela, Mesjasza przynoszącego długo 
oczekiwane wyzwolenie. Po drugie, oczekujemy Tego, który już 
przyszedł, ale powróci w chwale na końcu czasów, aby ostatecznie 
pokonać śmierć i zapanować nad całym stworzeniem. Po trzecie, 
adwentowe oczekiwanie ożywia w nas pragnienie zjednoczenia z 
Chrystusem, który narodził się z Maryi Dziewicy i pragnie przez wiarę 
zamieszkać w naszych sercach. 

Przyjdź, Panie Jezu, czekam z nadzieją na Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu, i 

zamieszkaj we mnie. Przyjdź, Panie Jezu, z mocą i chwałą. 

Dzień  Intencje Mszalne w Miłakowie 04.12-09.12.2018r. 

Niedziela 

02.12.2018 

7:30 
1.Za ++Stanisławę, Michała i Edwarda Jarmałkowiczów 
2. Za +Stanisława Bloch (greg.) 

9:00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
członków Róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

11:00 
1. Za ++Irenę i Mirosława Sasin  
2. Za ++ Halinę i Jerzego Stankiewiczów 

18:00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
synów: Mikołaja i Miłosza 

 

Poniedziałek  

03.12.2018  

8:00 

1.Za +Danutę 
2. Za +Stanisława Bloch (greg.) 
3. Z prośbą o  Dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia dla Grażyny 

18:00 
1. Za +Stanisława Knechta w 13. rocz. śmierci 
2. Za + Kazimierza Fryziel w 5. rocz. śmierci 

Wtorek 

04.12.2018 

8:00 

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Barbary  
2. Za +Stanisława Bloch (greg.) 
3.  Z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Barbary z ok. im. 

18:00 
1.Za +Alojzego 
2.FZŚ 

Środa 

05.12.2018 

8:00 
1.Za dusze w czyśćcu cirpiące 
2. Za +Stanisława Bloch (greg.) 

18:00 

1.Za + Władysława Domańskiego w 21. rocz. śmierci oraz ++ z 
rodziny Domańskich i Nowikiewiczów 
2.Za +Pawła Szot 

Czwartek 

06.12.2018 

8:00 
1.Za ++z rodz. Lubojemskich, Dębickich i Markuszewskich 
2. Za +Stanisława Bloch (greg.) 

18:00 
1. Z prośbą o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za 
ministrantów, akolitów, katechetów i ich rodziny. 

Piątek 

07.12.2018 

8:00 
1.Za +Stanisława Bloch (greg.) 
2.Za ++Stefanię, Andrzeja i Zdzisława Ozga  

18:00 

1.Z podz. za otrzymane łaski w 90. rocz. urodzin Jadwigi Starzyńskiej 
oraz prośbą o ulgę w cierpieniu i powrót do zdrowia 
2.Za +Jana w 19. roczn. śmierci i ++rodziców z obojga stron 

Sobota 

08.12.2018 

8:00 
1.Za +Wiesławę Kiapśnia oraz ++ rodziców i rodzeństwo 
2. Za +Stanisława Bloch (greg.) 

18:00 

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
członków Róży MB Niepokalane Poczęcie 
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marcina z 
okazji 18. urodzin 

Niedziela 
09.12.2018 

7:30 
1.Za +Genowefę Szczygłowską 
2.  Za +Stanisława Bloch (greg.) 

9:00 Za +Stanisławę i Michała oraz Edwarda Jarmałkowicz 
11:00 Za +Mieczysława Pawlaka w 14. roczn. śmierci 
18:00 Za +Martę Bułak i +Józefa Tańskiego 



 

 

17:30 - RÓŻANIEC  ZA POLECANYCH W WYPOMINKACH 
 

02.12.2018r(niedziela)-R MB Niepokalane Poczęcie 
03.12.2018r(poniedziałek) - R. Św. Anny   
04.12.2018r(wtorek)-R. Św.  Elżbiety  
05.12.2018r(środa)- R. Św. Magdaleny            
06.12.2018r(czwartek) - R. Św. Antoniego  
07.12.2018r(piątek) - R. Św. Agaty 
08.12.2018r(sobota)- R. Św. Cecylii 
09.12.2018r(niedziela)- RMB Nieustającej Pomocy 

 

 

Adwent (łac. advenio - przychodzić) w Kościele katolickim jest to czas 
na duchowe przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa,  

a także czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.  
 

Symbole i zwyczaje Adwentowe  
Z okresem Adwentu związane są różne symbole i zwyczaje. 

Wieniec adwentowy zrobiony jest z gałązek drzewa 
iglastego, najczęściej ze świerku i sosny. W kolistym wieńcu 
umieszcza się 4 świece. Każda ze świec symbolizuje kolejną 

niedzielę Adwentu i jest tego dnia podczas wspólnej modlitwy 
lub posiłku zapalana. Innym przykładem tradycji jest 

kalendarz adwentowy. Służył on do odliczania dni od 
pierwszego dnia Adwentu aż do Wigilii Bożego Narodzenia. 

Roraty czyli Mszach ku czci Matki Bożej to najbardziej znany 
zwyczaj adwentowy. Jest to pierwsza Msza poranna 

celebrowana o wschodzie słońca. Jednak coraz częściej żeby 
umożliwić dzieciom udział w Mszy Roraty są przenoszone na 

wieczór – również w naszej parafii na godz. 18:00. 
Podczas Rorat zapala się dodatkową świecę - roratkę, która 

symbolizuje obecność czuwającej Maryi.  
Dla dzieci przygotowaliśmy również obrazki więc zapraszamy 

od poniedziałku do piątku z lampionami na godz. 18:00. 
 

Ogłoszenia na I Niedzielę Adwentu 
 

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: 
  W poniedziałek – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 

W piątek – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 
W sobotę – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
 

Dziś  rozpoczniemy Adwent i jak w każdą Pierwszą niedzielę miesiąca 
już tradycyjnie po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
Akt oddania rodzaju ludzkiego. Kolekta zbierana w tym dniu jest przeznaczona 
na fundusz remontowy. Również dziś zapraszamy całe rodziny z dziećmi na 
Festyn pt: „Spotkanie ze Świętym Mikołajem”, które rozpocznie się Mszą św. 
o godz. 11:00, a o 13:00 zabawa na ogrodach klasztornych. 

Od poniedziałku zapraszamy całe rodziny na RORATY. Będą one 
odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Przynieśmy ze sobą 
lampiony, a dzieci zachęcamy do zbierania naklejek konkursowych. 
              W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej: I czwartek i I piątek 
miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 20:00. Okazja do 
spowiedzi w ciągu tygodnia, pół godziny przed Mszą. 
 We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny 
 W piątek o godz. 19:00 spotkanie FRA, na które zapraszamy wszystkich 
młodych studentów, młodzież szkół średnich i podstawowych. 
 W sobotę o 11:00 spotkanie wszystkich ministrantów i kandydatów a 
także wszystkich chętnych młodszych i starszych którzy chcą dołączyć do 
Liturgicznej Służby Ołtarza. 
 Objazd chorych z  wiosek 6 i 7 grudnia br. 
 

08 grudnia br. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  
zapraszamy w GODZINIE ŁASKI 

12:00-13:00 do adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Bezpośrednio po niej zostanie odprawiana Msza św. dziękczynna w 70-lecie FZŚ 
 

 Również w tym dniu na Mszy św. o godz. 18:00 odbędzie się poświęcenie 
medalików/krzyżyków dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
Po Mszy o. Honorat zaprasza dzieci i rodziców do salki parafialnej na spotkanie. 
  

 Już posiadamy w sprzedaży świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom”– małe 5 zł i duże 15 zł. Są one do nabycia pod chórem. 
 Informujemy, że można już dokonywać rezerwacji Mszy św. na rok 
2019 - w każdą sobotę w godzinach urzędowania kancelarii. 
 

 Dziękujemy parafianom: z ul. Daszyńskiego (numery parzyste) za 
przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. O przygotowanie kościoła na 
następną niedzielę prosimy parafian z ul. Daszyńskiego (numery nieparzyste) 
           

W tym tygodniu odeszły do Pana: śp. Marianna Filipek i Alina Wieczorek 
    Wieczny odpoczynek racz im  dać Panie …                                    Pokój i Dobro 

KKoośścciióółł  śśww..  FFrraanncciisszzkkaa  ww  ZZąąbbrroowwccuu  ––  iinntteennccjjee  MMsszzyy  śśww..  

02.12.2108 11:00 Za +Jana Jaskólskiego 
06.12.2018 15:30 Za + Jana Targońskiego 

09.12.2108 11:00 Rez. Adamczyk 

KKoośścciióółł  MMBB  NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  ww    KKssiiąążżnniikkuu  ––  iinntteennccjjee  MMsszzyy  śśww.. 

02.12.2108 9:00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 
Bożej dla Andrzeja z okazji imienin 

09.12.2018 9:00 Za ++ Zbigniewa i Stanisława Marciniewskich 

http://kalendarz.livecity.pl/swieto/boze-narodzenie

