XXXIV Niedziela Zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 24 listopada 2019
07:00 + Dariusza Kwaśnika ( greg.)
07:00 + Zuzannę i Władysława Sas ( r.)
09:00 + Antoninę Grondkowską ( 6r.) i Wacława Grondkowskiego
10:30 Za parafian
12:00 + Władysława, Mariannę, Krystynę, Wiesława Holcel
17:30 Różaniec za zmarłych z czytaniem wypominek
18:00 + Katarzynę i Michała Mikulskich
Poniedziałek 25 listopada 2019 - bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
07:00 + Martę Michalską ( 4 r.), Genowefę, Adama, Zbigniewa Kurasiów
07:00 + Katarzynę i Edwarda Działakiewiczów i ich rodziców
17:30 Różaniec za zmarłych z czytaniem wypominek
18:00 + Dariusza Kwaśnika ( greg.)
18:00 + Zofię Ptaszyńską ( r.), Władysława Ptaszyńskiego, Antoniego, Kazimierza, Mariana
i Stanisławę Sobiechów
18:00 + Włodzimierza, Stefanię, Olgę zm. z r. Niczyporów
Wtorek 26 listopada 2019 - św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana
07:00 Dziękczynna za dar życia, o łaskę zdrowia, pomyślny przebieg operacji dla
Ignacego
07:00 + Edwarda Kwiatkowskiego (49r.) i Zygmunta Kozłowskiego ( 49 r.)
17:30 Różaniec za zmarłych z czytaniem wypominek
18:00 O dar uzdrowienia duszy i ciała
18:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna w intencji Zdzisławy w dniu imienin
z prośbą o Boże błogosławieństwo
18:00 + Dariusza Kwaśnika ( greg.)
18:00 + Paulinę Puszko (1r.)
18:50 Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

Środa 27 listopada 2019 - św. Wirgiliusza z Irlandii, biskupa
07:00 + Dariusza Kwaśnika ( greg.)
07:00 + Józef Dudziński
17:30 Różaniec za zmarłych z czytaniem wypominek
18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
18:00 Za Ojczyznę, żeby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. O wypełnienie
Jasnogórskich Ślubów Narodu, zmarłym patriotom o chwałę nieba
18:00 + Dariusza Chudzika (5r.), zmarłych z rodziny Chudzików, Kozłowskich, Krawczyków
18:45 Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca - spotkanie
Czwartek 28 listopada 2019 - św. Stefana Młodszego, męczennika
07:00 + Zdzisława ( 10 r.), Eugenię, Michała zm. z r. Wałeckich, Rozalię i Stanisława zm. z
r. Laskowskich
07:00 + Marię, Michała, Annę Motczuk, Antoninę Pawluk
17:30 Różaniec za zmarłych z czytaniem wypominek
18:00 Do Serca Jezusowego dz.-bł. w intencji Alana w 27 r. urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo
18:00 + Dariusza Kwaśnika ( greg.)
18:00 + Adama Wnuczka (3r.), Jana (4r.)
Piątek 29 listopada 2019 - bł. Marii Klementyny Anuarita Nengapeta, dziewicy
07:00 + Krzysztofa Panasiuka (4r.)
07:00 + Andrzeja Tokarza, rodziców z obu stron i zmarłe rodzeństwo.
07:00 + Zofię Parczewską ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
16:30 spotkanie Zelatorów Kółek Różańcowych
17:30 Różaniec za zmarłych z czytaniem wypominek
18:00 + Dariusza Kwaśnika ( greg.)
18:00 + Andrzeja, Marię, Stefana Kaznowskich, Leokadię, Wacława, Bogdana Krygierów
18:00 + Zbigniewa Bojek (5r.)
Sobota 30 listopada 2019 - święto św. Andrzeja, apostoła
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Kacpra w 18 r. urodzin o opiekę Matki Bożej i
Boże błogosławieństwo
07:00 + Jana Pawluczuka (1r.)
07:00 + Zofia Orzechowska ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
10:00 spotkanie wszystkich ministrantów
17:30 Różaniec za zmarłych z czytaniem wypominek
18:00 + Dariusza Kwaśnika ( greg.)
18:00 + Andrzeja, Zygmunta, Stefanię, Józefa, Kazimierza, Irenę, zmarłych rodziców i
dziadków
18:00 + Jana Kruka (9r.)
Spotkania w tygodniu
Piątek – 16:30 spotkanie Zelatorów Kółek Różańcowych – sala bł. Karoliny
Sobota – 10:00 spotkanie ministrantów - kościół
Niedziela – po Mszy św. o godz. 12:00 – spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do
I komunii - kościół

I Niedziela Adwentu 1 grudnia 2019
07:00 + Dariusza Kwaśnika ( greg.)
07:00 + Bogusława Momota ( r. )
09:00 + Mariusza Fałkowskiego ( 19 r.)
10:30 Za parafian
12:00 + Stefanię, Jana Busko, zm. z r. Busków, Werników, Stanisława Maksymiuka
Po Mszy św. spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii
18:00 W intencji sióstr i braci z Kół Żywego Różańca
Po Mszy św. Adoracja z racji I niedzieli miesiąca
Do 21:00
Adoracja w ciszy ( możliwość skorzystania z sakramentu pokuty )

Roraty
Roraty, adwentowe Msze odprawiane przed wschodem słońca, podkreślają
wyjątkowość tego okresu. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na
wejście, rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę
niebiosa".
Msza roratnia jest Mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie
Adwentu. Ta Msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie
adewntu, gdyz to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona
adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka
Kościoła.

W czasie odprawiania Mszy św. roratniej zapala się dodatkową świecę, która
symbolizuje patronkę adwentowego oczekiwanie - Maryję. Roraty mają nam
szczególnie przypominać Maryję, gdyż to Ona, podobnie jak jutrzenka wyprzedza
wschód słońca, poprzedziła przyjście Światłości świata Jezusa Chrystusa.
Jako córka Narodu Wybranego wraz z wszystkimi pokoleniami czekała na Jego
przyjście. Od chwili jednak, kiedy anioł Gabriel zwiastował Jej, że pocznie i porodzi
Syna który ma być obiecanym Emanuelem, oczekiwała w szczególny sposób na
Życie, które wzrastało pod Jej sercem. Teraz razem z Kościołem czeka na ponowne
przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim,
wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.
Przekazy historyczne mówią, że roraty odprawiano w Polsce już za czasów
panowania Bolesława Wstydliwego. Przez całe wieki Król, umieszczając w czasie
rorat na ołtarzu zapaloną świecę, oświadczał: "Gotów jestem na sąd Boży", za nim
czynił to Prymas Polski, mówiąc "Sum paratus ad adventum Domini" (Jestem gotów
na przyjście Pana), po nich zaś kolejno: senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i
chłop, powtarzając słowa króla.
Udział w Roratach
W Polsce od wielu wieków we wszystkich Kościołach odprawia się codziennie
lub w niektóre dni tygodnia jedną Mszę św. wotywną o NMP tzw. roratnią, z
wyjątkiem niedziel i uroczystości. Od 17 do 24 grudnia, zachowując tradycyjny
charakter tej Mszy św., a więc kolor biały, śpiewając hymn „Chwała na wysokości
Bogu" bez „Wierzę", używa się formularzy przewidzianych na te dni w „Mszale",
ponieważ mają one charakter wyraźnie maryjny.
Zwyczajowo Msza św. roratnia rozpoczyna się o brzasku dnia. Na ołtarzu oprócz
świec mszalnych pali się świecę roratnią, przewyższającą pozostałe świece i
przewiązaną białą wstążką. Dawniej paliło się sześć świec, a roratnia była siódmą, i
wyobrażały one siedem stanów przygotowujących się na spotkanie Chrystusa.
Wiele osób bierze udział codziennie we Mszy św. roratniej. Każda rodzina winna
zatroszczyć się o to, by przynajmniej raz w tygodniu wziąć udział w roratach. Dzieci
bardzo lubią w tym czasie wstawać wcześnie rano i bardzo chętnie śpieszą na roraty.
W bardzo wielu parafiach zachował się zwyczaj, że wierni gromadnie idą na roraty
ze światłami (lampionami). W wielu parafiach ten piękny i wymowny zwyczaj jest
świeżo wprowadzony.
Msza święta roratnia wzięła swoją nazwę od pierwszych słów antyfony na
wejście: „Rorate coeli, desuper et nubes pluant justum". Jest to modlitwa proroka
Izajasza, błagająca Boga o rychłe przyjście Zbawiciela.
Słowa tej modlitwy niech nam towarzyszą i staną się adwentowym błaganiem tak
w czasie drogi do kościoła jak też i w czasie celebrowanej radosnej Eucharystii
roratniej.

