Parafia św. Alojzego Orione, Nr 33/2018

(1 Czytanie: Ba 5, 1-9, 2 Czytanie: Flp 1, 4-6. 8-11, Ewangelia: Łk 3, 1-6)
Spowiedź świętą, według tradycyjnej formuły, kończymy prostym, ale bardzo wymownym
zdaniem: "Za wszystkie grzechy szczerze żałuję, postaram się już więcej nie grzeszyć i życie
swoje poprawić". Niestety, ze staraniem o poprawę bywa bardzo różnie. Zatrzymując się przy
czytanych dziś słowach z Ewangelii Janowej, warto pomyśleć, jak przeżywamy nasze spotkanie
z Bogiem w sakramencie pojednania.
Nasze codzienne doświadczenie podpowiada nam, że zadania, które musimy każdego dnia
wykonać czy efekty pracy zawodowej, można w miarę łatwo zweryfikować, ocenić i wynagrodzić.

Gdy jednak wnikamy w serce człowieka, zastanawiamy się nad tą pracą, która nazywa się
"praca nad sobą", okazuje się, że osiągnięcie konkretnych efektów i ich ocena nie jest już takie
proste i oczywiste.
Niech

czas

Adwentu,

zwłaszcza

spowiedzi

przygotowującej

do

przeżycia

Bożego

Narodzenia, nie pozostawił nikogo obojętnym na wezwania do przygotowania dróg Pańskich w
naszym życiu. Tak jak wytyczenie nowej drogi domaga się konkretnej, planowej pracy wielu
ludzi, tak również nasza droga do Boga potrzebuje wewnętrznego zaangażowania, które nie
poprzestanie na wypowiedzeniu kilku wyuczonych zdań, ale poprzez konkretne postanowienia i
działania poprowadzi nas ku autentycznej poprawie. (Źródło: opoka.pl)

W przyszłą niedzielę 16 grudnia 2018 roku, w ramach tradycyjnej akcji „O uśmiech Dzieciątka”
w naszej parafii po każdej Mszy św. będzie przeprowadzana zbiórka ofiar do puszek, na
zorganizowanie paczek świątecznych dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. Zwracamy
się z tradycyjną prośbą o pozostawienie danych adresowych w zakrystii po każdej Mszy św.
W sobotę 15 grudnia 2018 roku, w naszym kościele o godz. 11.00 ks. Biskup Antoni Dziemianko udzieli
święceń diakonatu naszemu współbratu - orioniście. To wielki zaszczyt dla naszej parafii, dlatego bardzo
serdecznie zapraszamy wszystkich na tę uroczystość.

Plan Rekolekcji Adwentowych
Niedziela 9 grudnia 2018 roku
7:00 - Msza św. z nauką dla dorosłych

II Niedziela Adwentu

8:30 - Msza św. z nauką dla dorosłych

1. Dzisiaj rozpoczynamy Święte Rekolekcje Adwentowe, czas duchowego przygotowania na przyjście
Jezusa Chrystusa. Słowo Boże będzie głosił o.
Piotr Łozak, którego witamy w naszej parafii. Plan
Rekolekcji umieszczony jest w gablocie parafialnej,
tygodniku Opatrzność oraz na stronie internetowej.

10:00 - Msza św. z nauką dla dorosłych
11:30 - Msza św. z nauką dla dzieci
13:00 - Msza św. z nauką dla dorosłych
18:00 - Msza św. z nauką dla dorosłych
21:00 - Apel Jasnogórski
Poniedziałek 10 grudnia 2018 roku

8:00 - Msza św. z nauką dla dorosłych
10:00 - Msza św. z nauką dla dorosłych
18:00 - Msza św. z nauką dla dorosłych
21:00 - Apel Jasnogórski
Spowiedź:11.00 - 15.00 oraz 19.00 - 21.00

Wtorek 11 grudnia 2018 roku
8:00 - Msza św. z nauką dla dorosłych
10:00 - Msza św. z nauką dla dorosłych
18:00 - Msza św. z nauką dla dorosłych

21:00 - Apel Jasnogórski

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.30; 10.00; 11.30
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 26 będą rozprowadzały pierniki świąteczne oraz bombki na choinkę. Dochód
przeznaczony jest na Fundację
Czyńmy Dobro.

3. Bardzo gorąco zachęcamy do uczestnictwa w
Mszach św. roratnich od poniedziałku do piątku o
6.15, natomiast w sobotę o godz. 7.00.
4. Przy wyjściu z kościoła można już nabywać
opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritas;
5. Wydarzenia liturgiczne tego tygodnia:
• w środę 12 dzień miesiąca. O godz. 17.30 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Alojzego Orione,
Patrona naszej Parafii. Przy bocznym ołtarzu znajdują się kartki na których można napisać swoje
prośby;
• w czwartek wspomnienie św. Łucji, dziewicy i
męczennicy. W tym dniu o godz. 17.15 nabożeństwo fatimskie;
• w piątek wspomnienie św. Jana od Krzyża;

Kilka cytatów Papieża Franciszka z ostatniego
tygodnia:
"Miłość Boga to służba naszemu bliźniemu bez
ograniczeń i przebaczanie bez limitów".
"Początkiem wiary jest potrzeba bycia zbawionym: to droga, która przygotowuje na spotkanie
z Jezusem".
"W czasie Adwentu stań się mały, pokorny, bądź
sługą innych, a Pan obdarzy cię łaską zrozumienia, jak budować pokój".
"Adwent jest czasem, aby odnowić wiarę, oczyścić ją i uczynić bardziej autentyczną".
"Podczas gdy wielcy tego świata stawiają sobie
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“trony” dla sprawowania władzy, Bóg wybiera
tron niewygodny, krzyż, z którego króluje, ofiarując życie".

6. Przypominamy o możliwości skorzystania z sakramentu spowiedzi poza Mszą św. w każdy piątek
od godz. 10.00 do 12.00
7. W Adwencie od poniedziałku do piątku wspólnota neokatechumenalna zapraszamy ma Jutrznię
(Modlitwę Słowem Bożym ) o godz. 6.00 w Sali kopułkowej.
8. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie dla
rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii
po Mszy św.
9. Przed wyjściem z kościoła można nabyć tygodnik Opatrzność;
10. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i polecamy
ich przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Patronów Bożej Opatrzności;
11. Za wszystkie ofiary, każdy gest dobroci serdecznie dziękujemy.
12. Powierzmy Miłosierdziu Bożemu zmarłych naszych parafian: księży, którzy pracowali w naszej
parafii, pacjentów szpitala Dzieciątka Jezus: Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek.

Msze święte:

Nabożeństwa:



Niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla
dzieci), 13.00 (oprócz wakacji), 18.00.



Dni powszednie: 6.15 (oprócz soboty i
wakacji), 7.00, 8.00, 18.00.



w intencji chorych: środa, godz. 7.00.



w intencji parafian: niedziela, godz.
13.00.



w intencji zmarłych pacjentów Warszawskiego Hospicjum Społecznego.
II wtorek miesiąca, godz. 18.00.



w intencji kobiet oczekujących potomstwa, 25 dzień miesiąca, godz. 18.00.

W intencjach za wstawiennictwem:
św. Alojzego Orione: 12 dzień miesiąca, godz. 18.00.



Matki Bożej Fatimskiej: 13 dzień miesiąca, godz. 18.00.



św. Jana Pawła II: w każdy 22 dzień
miesiąca, godz. 18.00.

Spowiedź:
przed i w trakcie każdej Mszy św.
oraz w każdy piątek w godzinach
10.00 - 12.00 i w trakcie Godziny Miłosierdzia 15.00 - 16.00.

Chrzty:


II i IV niedziela miesiąca, podczas
Mszy św. o godz. 13.00 (w okresie
wakacji o godz. 11.30).



do św. Józefa: czwartek o godz. 17.30.



Godzina Miłosierdzia: piątek o godz.
15.00.



Różaniec Wspólnoty Żywego Różańca:
dni powszednie, po Mszy św. o godz.
7.00.



Różaniec do Matki Bożej Fatimskiej: 13
dzień miesiąca, godz. 17.15.



Koronka do Miłosierdzia Bożego: dni
powszednie po Mszy św. o godz. 8.00
(oraz każdy piątek o godz. 15.00).



Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego:
I Niedziela miesiąca, godz. 17.15.

Wypominki:
Niedziela, godz. 8.00 oraz 12.35

Kancelaria parafialna czynna:
WTOREK, CZWARTEK:
11.00 - 12.00 i 16.00 - 17.30
SOBOTA: 11.00 - 12.00
tel. (22) 621-50-08 wew. 50
Sprawy pilne załatwiane są także
poza dyżurem
Konto nr 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182
strona internetowa:
www.parafiaorione.rel.pl
e-mail: kontakt@parafiaorione.rel.pl

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w naszym kościele:
Od poniedziałku do piątku, po Mszy św. o
godz. 8.00 przez cały dzień - do godz. 18.00.


Pierwsza Niedziela miesiąca, po Mszy św. o
godz. 13.00 - przez cały dzień, do wieczornego nabożeństwa adoracyjnego.
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do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
środa o godz. 17.30.
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Poniedziałek 10 grudnia 2018 roku

Piątek 14 grudnia 2018 roku

6:15

Intencja wolna;

6:15

Intencja wolna;

7:00

† Maciej Pawlina (10 greg.);

7:00

† Maciej Pawlina (14 greg.);

8:00

† Helena Nowak;

8:00

Intencja wolna

10.00 Intencja wolna;

15:00 Godzina Miłosierdzia;

18:00 † Konrad Kotliński (5 rocznica śmier- 18.00 Intencja wolna.
ci;
Sobota 15 grudnia 2018 roku
21.00 Apel Jasnogórski.
7:00
† Giuseppe Basso;
Wtorek 11 grudnia 2018 roku
8:00
1. † Maciej Pawlina (15 greg.); 2. †
6.15
Intencja wolna;
Maja;
7:00
† Maciej Pawlina (11 greg.);
11:00 Msza św. z udzieleniem święceń diakonatu;
8:00
† Jadwiga Fryckowska;
18.00 1. † Kazimierz Cyran (23 rocznica
śmierci), Wiesław, Janina, Teofil
Wrzosek; 2. † Robert Granc (13 rocznica śmierci).

10.00 Intencja wolna;
18.00 † Mirosław Walentowicz;
21.00 Apel Jasnogórski.
Środa 12 grudnia 2018 roku
6.15

7:00

8:00

Niedziela 16 grudnia 2018 roku

1. O Boże błogosławieństwo z okazji
7:00
75 rocznicy urodzin Aleksandry Magryty; 2. † Aleksandra z d. Kapuściń- 8:30
skiej;
10:00
1. W intencji chorych; 2. † Maciej
Pawlina (12 greg.);

† Józef Kunce;

18.00 1. W intencji próśb do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy; 2. † Mirosław
Walentowicz.
Czwartek 13 grudnia 2018 roku
6:15

O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Łucji oraz członków jej rodziny;

7:00

† Maciej Pawlina (13 greg.);

8.00

Intencja wolna;

† Maciej Pawlina (16 greg.);
† Kazimiera, Bogdan, Andrzej Dytman;
O Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski, opiekę Najświętszej
Maryi Panny dla Oli Rybak z okazji
18 urodzin;

11:30 † Z rodziny Osiadacz i Garwolińskich;
13.00 Za Parafian;
18.00 † Piotr Kosowski (10 miesiąc od
śmierci).

18.00 † Maria Koźbiał, Jolanta i Stanisław
Frydrych, Zofia Walter.

DAROWIZNA (z dopiskiem) na KOŚCIELNĄ
DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZOCHARYTATYWNĄ

1% PODATKU dla Parafii św. A. Orione
KRS 0000282796 z dopiskiem: W arszawa
Fundacja Księdza Orione

odliczenia bez limitu

Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

DAROWIZNA NA KULT RELIGIJNY
dla naszej Parafii
6% od dochodu
Wpłata na konto Parafii
z dopiskiem:
Darowizna na kult religijny

Nr konta 09 12 40 1053 1111 0010 1452 8931

Nr konta: 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182

Wpłata na konto Parafii:
Nr konta: 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182

"Opatrzność" - Biuletyn parafii św. Alojzego Orione, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. (22) 621-50-08, 622-52-88, fax - wew. 35, e-mail: kontakt@parafiaorione.rel.pl

