Wiele
3 grudnia
2017 r.
Nr 43 (368)

Gazetka Parafialna
Parafia p.w. św. Mikołaja w Wielu

I Niedziela Adwentu
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten
nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój
dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co
wam mówię, mówię wszystkim: «Czuwajcie!»".
Ewangelia * Mt 13, 33-37



„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie” (Mk 33,35)
Dzisiaj Pierwsza Niedziela Adwentu – rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. I na samym
początku roku Chrystus w Ewangelii wzywa nas do czuwania. Żeby nie przespać, nie
przeoczyć czegoś bardzo ważnego. Ale czego nie przespać? Świąt Bożego Narodzenia?
Wigilii?
Wielu może tak odczytać to Jezusowe wezwanie: Nie zapomnij o posprzątaniu domu na
święta; nie zapomnij o choince; nie zapomnij o prezentach dla swoich bliskich; nie zapomnij
o opłatkach, bo czym się połamiesz w wigilijny wieczór?; nie zapomnij o karpiu, bo właśnie jest
promocja.....itd. itd.
Tego nie da się przeoczyć! Witryny sklepowe nie pozwolą nam zapomnieć o zakupach,
o prezentach. Kolorowe, rozświetlone choinki na skrzyżowaniach ulic, migające ozdoby
świąteczne wzdłuż chodników, na balkonach domów nie pozwolą zapomnieć o świętach.
Jednak zapomnieć możemy o tym co najważniejsze:
Po co to wszystko?
Po co te święta?
Po co ta wigilia, choinka itd.?
Trzeba sobie uświadomić, że mamy świętować wspaniałe wydarzenie: Narodzenie Boga
na ziemi. Mamy sobie przypomnieć, że Bóg przyszedł na ziemię i stał się jednym z nas.
Przyszedł po to by odkupić świat, by pokonać śmierć i szatana i uczynić każdego człowieka
swoim przybranym dzieckiem. Bóg, Pan świata „tak umiłował świat, że Syna swego jedynego
dał aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). On wyzwolił nas od śmierci
wiecznej i uczynił nas dziedzicami nieba. A więc żyjemy nie dla siebie, nie dla ziemi, ale dla
Boga, dla nieba.

Mamy sobie przypomnieć, że Jezus odchodząc z tego świata do domu Ojca
zostawił nam swoja naukę, pouczył jak mamy żyć i postępować aby osiągnąć szczęście
wieczne w Bożym Królestwie. „Zostawił swój dom i powierzył swoim sługom staranie
o wszystko…”(Mk 13,34). Kiedyś mamy zdać sprawę z tego co zrobiliśmy dobrego na
tej ziemi, czy zasłużyliśmy na niebo, czy dobrze wykorzystaliśmy dany nam czas? Być
może zdamy sprawę z tego w momencie naszej śmierci – a nie wiemy ile żyć będziemy.
Być może zdamy sprawę w czasie naszego ziemskiego życia, gdy Pan ponownie
przybędzie na ziemię jak zapowiedział, ale tego też nie wiemy kiedy to nastąpi. Dlatego
mamy czuwać i tak żyć aby być zawsze gotowymi na spotkanie z Bogiem.
Szkocki teolog William Barclay napisał opowiadanie o trzech diabłach, którzy
przygotowywali się w piekle do tego, aby kusić i zwodzić ludzi. Tuż przed wyruszeniem
na ziemię, stanęli przed szefem Lucyferem, który miał sprawdzić, czy przygotowali się
dobrze do wypełnienia swojej misji. Szatan zadał pytanie pierwszemu z diabłów: W jaki
sposób będziesz kusił i zwodził ludzi po to, aby ich zniszczyć? – Planuję przekonać ich,
że nie ma Boga. A ty? – zapytał drugiego. Ja planuję przekonać ludzi o tym, że nie ma
piekła. A jak ty będziesz kusił i zwodził ludzi? – zapytał trzeciego. Ja po prostu będę się
starał przekonać ludzi o tym, że mają wiele czasu na przygotowanie się do śmierci i do
czekającego ich Sądu Ostatecznego. Szatan uśmiechnął się do trzeciego diabła
i powiedział: Zrób tak synu, a na pewno zwiedziesz w ten sposób wielu ludzi.
(M. Bendyk. Żyć Ewangelią Rok A. Wydawnictwo „Barbara”. Kraków 1996.)
A wielu z nas potrafi ciągle powtarzać: Jeszcze mam czas, na modlitwę, na
Eucharystię, na czynienie dobra, na pomoc bliźniemu ... jutro się wyspowiadam, jutro
się poprawię, jutro wynagrodzę krzywdy, jutro przeproszę kolegę.... Oby nie było za
późno, obyśmy nie musieli się kiedyś wstydzić przed Bogiem, że zmarnowaliśmy czas
i przespaliśmy wszystkie okazje do czynienia dobra.
Adwent to czas poukładania na nowo naszego życia, czas radosnego oczekiwania
na świętowanie Bożego Narodzenia i powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów.
Dziękujmy dzisiaj Chrystusowi, że pozwolił nam doczekać tego błogosławionego czasu,
którym jest Adwent. Dziękujmy dzisiaj Chrystusowi, że przypomina nam o potrzebie
nawrócenia i czuwania. On nas kocha. Pragnie zastać nas czuwającymi i gotowymi na
spotkanie z Nim. Nie chce nas karać, ale chce nam dać szczęście wieczne. Amen.
o. Mieczysław Babraj CSsR – Przełożony Klasztoru Redemptorystów w Bardzie Śląskim


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś przeżywamy pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczyna ona nowy rok liturgiczny,
Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi
z Panem Bogiem i braćmi. Wśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech znajdzie
się także miejsce na walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza z alkoholizmem. Tylko
w pełni trzeźwym umysłem jesteśmy zdolni świadomie głosić innym zbawienie i wołać:
Przyjdź, Panie Jezu!
2. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcam do
licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele codziennie o godz. 720.

3. W najbliższą środę, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa Miry
Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki
wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci
i bliskich.
W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy nasz doroczny odpust ku czci patrona naszej
parafii świętego Mikołaja. Suma odpustowa z procesją eucharystyczną o godzinie 1200.
Tego dnia będzie sprawowana jeszcze jedna Msza święta – o godzinie 800. Do
uroczystości odpustowej przygotujmy się poprzez Spowiedź świętą w czwartek od
godziny 1600 – 1700.
4. Adoracja – jak zwykle w każdy czwartek – po porannej liturgii aż do Mszy świętej wieczornej;
o przewodniczenie prosimy grupę II. O godzinie 1500 Msza święta z Koronką do Bożego
Miłosierdzia.
5. W piątek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na
Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka
Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa,
pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy
dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą
Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza
o wytrwałość w walce z grzechami. Msze święte o godz. 720 i 1700.



Msze święte w intencji:

niedziela
03.12.2017

800
1000
1130
1600
Wdzydze 1300

poniedziałek
04.12.2017

720
1700

+Pawła i Elżbiety Lorków oraz Dominiki Miętkiej
+ Stefanii, Antoniego i Kazimierza Peplińskich

720
1700

+ Władysławy – w 50 rocznicę śmierci
oraz Atanazego i Apolinarego
+ Mikołaja, Franciszki i Wiktori Sawickich

wtorek
05.11.2017

720
środa
06.12.2017

1700

6. W najbliższym czasie do naszych domów młodzież z KSM-u przyniesie pobłogosławione
w kościele opłatki wigilijne. Prosimy o życzliwe ich przyjęcie.

czwartek
07.12.2017

7. Zapraszamy w imieniu organizatorów na III Wielewskie Mikołajki. Poczujmy się tego dnia
współorganizatorami i ugośćmy wszystkich, którzy do nas przybędą. Rozpoczną się one po
Sumie odpustowej o godzinie 1200.

720
1500
00
16 – 1700
1700

piątek
08.12.2017

720
1700

8. O posprzątanie kościoła prosimy w sobotę po porannej Mszy świętej parafian z Dąbrowy po
stronie prawej. Składamy serdeczne: Bóg zapłać parafianom z Borska.

sobota
09.12.2017

720
1700
Wdzydze 1800

9. Do nabycia świece z akcji: „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. Dołóżmy starań, aby na
każdym stole wigilijnym była obecna taka świeca.
10. W niedzielę 10 grudnia o godzinie 19.00 w kościele w Osowie rozpocznie się koncert
muzyki sakralnej, w którym dominować będzie śpiew chorałowy. Wystąpią: Chór Cartusia
z Kartuz, pod dyrekcją pani Małgorzaty Kuchtyk z Akademii Muzycznej w Gdańsku i Męski
Zespół Chorałowy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją
pana Mariusza Kończala. Organizatorzy koncertu – Wójt Gminy Karsin i Parafia Osowo –
serdecznie zapraszają.

niedziela
10.12.2017

800
1200

+ Marka, Jadwigi, Jana, Andrzeja i Jana Sawickich
- parafian, kapłanów, dobrodziejów i gości
+ Leokadii Bruskiej, oraz Czesława i Aleksandra
+ Jana Milocha, oraz Haliny, Kacpra, Ignacego i Benedykta
+ Jana Narlocha

+ Bronisławy Landowskiej - w rocznicę śmierci, Michała
oraz z rodziny Lubeckich i Landowskich
Róży p. Zbigniewa Kiżewskiego z Wiela o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla członków Róży i ich rodzin
oraz dar nieba dla zmarłych
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
+ Stefanii i Bolesława Peplińskich
Msza święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia
Okazja do spowiedzi świętej
+ Marii Drewek – w dniu urodzin i męża Józefa
+ Bernarda Czapiewskiego oraz zmarłych z rodziny
+ Pawła Jażdżewskiego i żony Heleny
+ Lucjana Groty
+ Heleny i Mikołaja Łangowskich oraz Tadeusza Erdmana
+ Heleny i Zygmunta oraz rodziców z obu stron
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA
+ Grzegorza, Anny, Jana oraz dziadków
Suma odpustowa z procesją eucharystyczną w intencji
parafian, kapłanów, dobrodziejów i gości

ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Mateusz Szulc



W tym tygodniu patronuje nam:
w poniedziałek, 4 grudnia, św. Barbara. Jest ona patronką górników oraz wszystkich narażonych na gwałtowną śmierć, a także ludwisarzy.

Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja
Sanktuarium Kalwaryjskie
83-441 Wiele ul. Derdowskiego 1
www.kalwariawielewska.pl
e-mail: parafiawiele@gmail.com
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