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Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Dziś Pan Jezus zachęca nas byśmy
czuwali, bo nie wiemy kiedy Pan przyjdzie. Czasem może nam się wydawać,
że mamy dużo czasu, żeby się przygotować. Tymczasem, może się okazać, że
mamy tego czasu mniej niż nam się wydaje... jak w tegorocznym Adwencie.
Choć niedziel adwentowych mamy cztery, to tygodni do przygotowania na
Boże Narodzenie tylko trzy!

Zasłuchani
w Słowo Boże
PONIEDZIAŁEK
Iż 2, 1-5
Mt 8, 5-11
WTOREK
Iż 11, 1-10
Łk 10, 21-24

„ Jezus powiedział do swoich
uczniów: Uważajcie, 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! ”
Z Ewangelii wg św. Marka 13, 33-37

Zabrze Helenka, ul. Jordana 84 tel. (032)272-27-15; 792-560-551
Kancelaria Paraalna: Pn. i Pt.: 16.00-17.30; Wt. i Cz.: 9.00-11.00
Nr konta bankowego: 12 1050 1588 1000 0090 7045 6307
www.paraahelenka.pl e-mail: macierzynskip@gmail.com

ŚRODA
Iż 25, 6-10a
Mt 15, 29-37
CZWARTEK
Iż 26, 1-6
Mt 7, 21. 24-27
PIĄTEK
Rdz 3, 9-15
Ef 1, 3-6. 11-12
Łk 1, 26-38
SOBOTA
Iż 30, 19-21. 23-26
Mt 9,35 - 10,1.5a.6-8
NIEDZIELA
Iż 40, 1-5. 9-11
2 P. 3, 8-14
Mk 1, 1-8

Nowa strona internetowa: paraﬁahelenka.pl
Zapraszamy na
naszą odnowioną
paraﬁalną stronę
internetową. Przez
jakiś czas nasza
strona była w
przebudowie
z racji zmiany jej
miejsca na inny
serwer. Po tej
zmianie strona
zyskała nowocześniejszy kształt,
przejrzystość oraz
kilka nowych
i ciekawych
funkcji, jak np.:
Dostęp do cyfrowej
wersji naszej
paraﬁalnej gazetki.
Możliwość
zapisania się do
newslettera, dzięki
któremu na własną
skrzynkę e-mail
będzie można co
tydzień otrzymywać
świeże intencje i
ogłoszenia.
Dostęp do
codziennej Liturgii
Słowa

zapraszamy do odkrywania nowej strony :)

Niedzielni święci
na każdy dzień
AGNOSTYCYZM (gr. agnostos nieznany, niepoznawalny). Stanowisko
ﬁlozoﬁczne, które głosi niepoznawalność
rzeczywistości wykraczającej poza zjawiska
dostępne w poznaniu zmysłowym. Bóg - jako
rzeczywistość duchowa, czyli pozazmysłowa
jest więc niepoznawalny, zarówno jeśli chodzi
o Jego istnienie, jak i o naturę. Filozoﬁa i
teologia katolicka przeciwstawiają agnostycyzmowi postawę realizmu poznawczego,
najpełniej wyrażoną w realizmie
tomistycznym,
AKCJA KATOLICKA. (łac. ac o działanie, czynność). Organizacja katolików
świeckich, której zadaniem jest zapobieganie z jednej strony laicyzacji, z drugiej zaś
klerykalizmowmi, poprzez większy udział
świeckich w hierarchicznym apostolacie
Kościoła. Podstawy organizacyjne nadał jej
Pius XI w 1922 r. W Polsce przygotowania
do utworzenia Akcji Katolickiej trwały już
od 1926 r., kiedy to utworzono tzw. Ligę
Katolicką. W 1930 r. powstał Naczelny
Instytut Akcji Katolickiej. W skład Akcji
Katolickiej wchodziło szereg stowarzyszeń;
wydawała też ona czasopisma i książki. Po
II wojnie światowej Akcja Katolicka została
reaktywowana dopiero w 1994 r.
AKLAMACJA (łac. acclama o - głośne
odezwanie się, okrzyk pochwalny). Krótkie,
rzadko dłuższe zawołanie wiernych w czasie
sprawowania liturgii, np. Amen; Alleluja,
Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów;
Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na
wieki.

Św. Franciszek
Ksawery
Kapłan
Francisco Jassu y Xavier urodził się
w 1506 roku w Nawarrze w arystokratycznej rodzinie. Wraz z Ignacym Loyolą założył Towarzystwo
Jezusowe i z pasją oddał się
apostolatowi w Indiach i Japonii.
Zmarł w 1552 roku na wyspie
Kanton, zanim dotarł do Chin.
Został kanonizowany w 1622 roku.
Przedstawia się do w stroju kapłańskim z krucyﬁksem i misą
chrzcielną, w towarzystwie
Hindusów. Czasami ma tez płonące
serce, lilię, kapelusz i pelerynę. Jest
przyzywany przeciw dżumie,
burzom i huraganom.
OPIEKUN: misjonarzy, marynarzy,
turystów.
IMIĘ: pochodzenia germańskiego,
początkowo znaczyło „otwarty,
wolny”, później nabrało sensu
„francuski”.
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Coraz bliżej Boże Narodzenie. Aby Najświętsza Maryja Panna mogła urodzić
Syna Bożego, dobry Bóg uczynił w Jej życiu wspaniały cud, że nie miała Ona
grzechu pierworodnego. Do dziś obchodzimy ten fakt jako Uroczystość, zaś
Dzieci Maryi mają tego dnia swoje
święto patronalne. Pomóżmy im je
świętować radośniej. W przyszłą
niedzielę będą one sprzedawać (za
dobrowolną oﬁarę), po Mszach św.,
własnoręcznie zrobione ozdoby
świąteczne i sianka na stół wigilijny.
Cały dochód będzie przeznaczony na
potrzeby właśnie tej wspólnoty.
Dzieci Maryi
par. NMP Matki Kościoła
Zabrze - Helenka

sianko wigilijne

Stołówka „CARITASU” organizuje tanie przyjęcia okolicznościowe.
CENNIK: np. stypy: obiad + kawa, ciasto: 20 os. – 700 zł; każda następna osoba – 20 zł
Inne uroczystości (komunie, chrzciny, urodziny) cena do uzgodnienia.
INFORMACJE – tel. 698 797 430 lub 513 298 888

