Parafia św. Alojzego Orione, Nr 35/2018

(1 Czytanie: Mi 5, 1-4a, 2 Czytanie: Hbr 10, 5-10, Ewangelia: Łk 1, 39-45)
W ostatnią środę w trakcie audiencji generalnej w Watykanie Papież Franciszek
nawiązał do zbliżających się świąt: "Choinki, dekoracje i światła wszędzie przypominają,
że również w tym roku będą Święta". "Machina reklamowa zaprasza, by obdarowywać
się nowymi prezentami, by robić sobie niespodzianki. Ale czy to są Święta, które
podobają się Bogu? Jakich Świąt chciałby, jakich prezentów i niespodzianek?" - pytał
papież.
"Narodziny Jezusa nie zapewniają uspokajającego ciepła przy kominku, ale boski
dreszcz, który wstrząsa historią. Boże Narodzenie to zwycięstwo pokory nad arogancją,
prostoty nad obfitością, milczenia nad
zgiełkiem" - dodał Franciszek. Mówił
wiernym, że "obchodzić Boże Narodzenie to
czynić tak, jak Jezus, który przyszedł do
nas, potrzebujących, to zstąpić ku tym,
którzy nas potrzebują". "Boże Narodzenie to
przedkładać cichy głos Boga nad wrzawę
konsumpcjonizmu. Jeśli będziemy umieli
milczeć w obliczu żłóbka, Boże Narodzenie
także dla nas będzie zaskoczeniem, a nie
czymś, co już widzieliśmy" - zaznaczył
papież.
Papież przyznał, "niestety można pomylić Święta i zamiast nowości Nieba woleć
zwyczajne przyziemne rzeczy". "Jeśli Boże Narodzenie pozostaje tylko miłym świętem
tradycyjnym, gdzie w centrum jesteśmy my sami, a nie On, to będzie to zmarnowana
okazja" - ostrzegł Franciszek i poprosił wierzących, by nie czynić z Bożego Narodzenia
święta w duchu "światowości" i nie zapominać o Narodzonym. "To nie będzie Boże
Narodzenie, jeśli będziemy szukać lśniących blasków świata, jeśli napełnimy się
prezentami, obiadami i wieczerzami, ale nie pomożemy przynajmniej jednemu
ubogiemu, który przypomina Boga, ponieważ Bóg w Boże Narodzenie przyszedł ubogi" powiedział papież. Życzył wiernym Świąt "bogatych w niespodzianki Jezusa".

W poprzednią niedzielę w ramach akcji „O
uśmiech Dzieciątka” po każdej Mszy św.
zbieraliśmy do puszek ofiary na przygotowanie paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej parafii i zorganizowanie spotkania wigilijnego. Przez cały
dzień udało się zebrać 2 799,50 zł. Słowami trudno jest wyrazić naszą wdzięczność,
dlatego niech największym podziękowa-

niem będzie radość osób obdarowanych.
Paczki będą rozdane na dzisiejszej wigilii,
na którą zapraszamy osoby samotne, potrzebujące i wszystkich którzy ten czas
chcą spędzić wspólnie. Początek wigilii o
godz. 15.00.

Kilka cytatów Papieża Franciszka z
ostatniego tygodnia:

2. Informujemy, iż jutro Msze św. będą o
godz. 7.00 (ostatnie roraty) oraz o godz.
8.00. Nie będzie Mszy św. o 6.15 oraz
18.00; Ze względów bezpieczeństwa od
godzin popołudniowych do godz. 23.00
będzie zamknięta krata wejściowa do
kościoła. O północy zapraszamy do
udziału w Mszy św. Narodzenia Pańskiego - Pasterce. Po Mszy św. w kościele jako wspólnota parafialna, zgodnie z wieloletnią tradycją podzielimy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia.

światła i czułości Boga".
"Bóg wkracza w historię i robi to na swój

4. Wydarzenia liturgiczne tego tygodnia:

oryginalny

Bóg

niespodzianek zawsze nas zaskakuje".

• w czwartek Święto św. Jana, Apostoła
i Ewangelisty;

"Adwent jest czasem przygotowania na

• w piątek Święto Świętych Młodzianków

przyjście Jezusa, Księcia Pokoju. To czas

5. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom
tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i polecamy ich przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Patronów Bożej
Opatrzności.

rodzenia, mogły wnieść w rodziny blask

sposób:

niespodzianka.

budowania pokoju w sobie oraz z bliźnimi".

"Być jak św. Józef: człowiekiem marzeń,
ale nie marzycielem; człowiekiem milczenia, ponieważ szanuje Boży plan".
"Jezus zna dobrze cierpienie z powodu bycia nieprzyjętym. Niech nasze serce nie bę-
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1. W czwartą niedzielę adwentu jesteśmy już blisko Świąt Narodzenia Pańskiego. Jutro wieczorem zasiadając do
Wieczerzy Wigilijnej i łamiąc się opłatkiem pamiętajmy o osobach, które w
tym dniu są same. Zaprośmy swoich sąsiadów do wspólnego spędzenia tego wyjątkowego dnia.

3. W pierwszy Dzień Świąt Msze święte
będą odprawiane tak jak w każdą niedziele oprócz godz. 7.00, natomiast w
drugi Dzień Świąt nie ma Mszy św. o
godz. 13.00. W tym dniu taca przeznaczona jest na KUL;

"Oby żłóbek i choinka, symbole Bożego Na-
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IV Niedziela Adwentu

dzie zamknięte, tak jak były zamknięte domy w Betlejem".

6. Za wszystkie ofiary, każdy gest dobroci serdecznie dziękujemy.
7. 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 24 grudnia 2018 roku

7:00

† Maciej Pawlina (24 greg.);

Piątek 28 grudnia 2018 roku

7:00

8:00

† Ks. Zygmunt Skoniecki (1 rocznica śmierci);

1. † Karol, Marianna, Sylwester
Kordel; 2 † Helena i Zygmunt Kubo- 8:00 † Maciej Pawlina (28 greg.);
wicz i wnuk Piotr;
15:00 Godzina Miłosierdzia;
24.00 Msza św. Narodzenia Pańskiego 18.00 † Anna Danek.
Pasterka w intencji Parafian
Sobota 29 grudnia 2018 roku
Wtorek 25 grudnia 2018 roku
8:30

† Maciej Pawlina (25 greg.);

7:00

† Maciej Pawlina (29 greg.);

10:00 † Maria Burczycka (rocznica śmier- 8:00 Intencja wolna;
ci);
18.00 † Anna Kaleśnik, Krystyna i Wiktor
Czarneccy.
11:30 † Jarosław Arkuszewski (3 rocznica

śmierci);
13.00 † Anna Markowska (3 rocznica
śmierci), zmarli z rodziny Markowskich, Szkurłat, Zbroja.
18.00 Intencja wolna.
Środa 26 grudnia 2018 roku
7:00

Niedziela 30 grudnia 2018 roku
7:00

† Maciej Pawlina (30 greg.);

8:30

Dziękczynna za wszelkie otrzymane
w tym roku łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo na następny rok
dla Ewy oraz syna Michała;

† Maciej Pawlina (26 greg.);

10:00 † Janusz Mroczek (12 rocznica
śmierci) oraz zmarli z rodziny Mro8:30 † Marianna, Alfred, Marianna, Wikczek i Sadoch;
tor Gardyńscy, Władysława, Ludwik
Staweccy;
11:30 † Maria i Stefan Reuss, Ligia, Lidiusz, Jan Terleccy;
10.00 Intencja wolna;
11.30 † Jadwiga Kryg (25 rocznica śmier- 13.00 Za Parafian;
ci), Eugenia i Piotr Twardo, Adela,
18.00 † Lucyna Kacprzak (1 rocznica
Adam, Stanisław Gruszczyńscy,
śmierci), Henryk Kacprzak (26 roczEwa, Wojciech Kryg, Marianna Bonica śmierci), zmarli z rodziny Kacsik;
przaków i Kaźmierczaków.
18.00 † Jerzy, Alina Ranachowscy.
Czwartek 27 grudnia 2018 roku
7:00

1. † Maciej Pawlina (20 greg.); 2. †
Dariusz Rakowski;

8.00

† Zbigniew (40 rocznica śmierci),
Dariusz i Marek Tarkowscy;

18.00 Intencja wolna.
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

