HARMONOGRAM SPOWIEDZI ŚW. I PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
11.12 – 15.12.2020r.
Zaplanowane w tym roku Misje święte z powodu trwającej pandemii nie odbędą się. Misje
to wydarzenie przeżywane raz na 10 lat. Powinno ono być przeżyte bardzo gorliwie przy
licznym udziale wiernych. Dlatego przesuwamy je na grudzień 2021 r.
Ponieważ tradycyjne rekolekcje adwentowe również nie mogą się odbyć przy normalnej
frekwencji, dlatego proponujemy Wam w terminie rekolekcyjnym spowiedź św. z Eucharystią i Homilią. Poniżej grafik spowiedzi i spotkań na Mszach św. Prosimy o dostosowanie się
do niego, tak, aby uniknąć niepotrzebnych licznych zgromadzeń, które wciąż są limitowane.

11 GRUDNIA – PIĄTEK
POPOWO
Godz. 16.30 – spowiedź św. dla Dziechna i Wbudowania
Godz. 17.00 – MSZA ŚW.
ROZŁAZINO
Godz. 17.30 – spowiedź św. dla rejonu Karczemka i Redystowo
Godz. 18.00 – MSZA ŚW.
12 GRUDNIA – SOBOTA
POPOWO
Godz. 16.30 – spowiedź św. dla Popowa
Godz. 17.00 – MSZA ŚW.
ROZŁAZINO
Godz. 17.30 – spowiedź św. dla rejonu Poczta i
Kościół
Godz. 18.00 – MSZA ŚW.
13 GRUDNIA – NIEDZIELA
Godz. 8.00 – Rozłazino
Godz. 9.00 – Nawcz
Godz. 10.00 – Dzięcielec
Godz. 11.00 – Popowo
Godz. 12.00 – Rozłazino
Godz. 18.00 – Rozłazino - Młodzież (spowiedź
św. dla młodzieży od 17.00)

Wizyta u chorych:
wtorek - 15 grudnia
od godziny 11.00

14 GRUDNIA – PONIEDZIAŁEK
ROZŁAZINO
Godz. 8.30 – spowiedź św.
Godz. 9.00 – MSZA ŚW.
Godz. 15.30 – spowiedź św. dla rejonu Panderoza
Godz. 16.00 – MSZA ŚW.
Godz. 17.30 – spowiedź św. dla rejonu os.
Młodych i Bloki
Godz. 18.00 – MSZA ŚW.
DZIĘCIELEC
Godz. 16.30 – spowiedź św. dla Wybudowań
Godz. 17.00 – MSZA ŚW.
NAWCZ
Godz. 18.30 – spowiedź św. dla Łówcza, Borówki i Osieka
Godz. 19.00 – MSZA ŚW.

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część
własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo ponr 344
tem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił
swoją_
własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on
sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli
owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój
\
żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników
mojego ojca
ma pod dostatkiem
chleba, a ja tu przylist do chrześcijan
- grudzień
2020_
mieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Niebu i względem
ciebie;
jestem w
godzien
nazywać się twoim synem:
parafia
pw. już
św. nie
Wojciecha
Rozłazinie_
uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego
ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzewww.parafiarozlazino.pl
_fb.com/parafiaRozlazino_
szyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 24 ponieważ ten syn mój był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.
25 Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. 26 Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 27 Ten
mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 28 Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł
i tłumaczył mu. 29 Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem
nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 30 Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 31 Lecz on mu odpowiedział: „Moje
dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. 32 A trzeba było
weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł
się”».

SŁOWO

15 GRUDNIA – WTOREK
ROZŁAZINO
Godz. 8.30 – spowiedź św.
Godz. 9.00 – MSZA ŚW.
Godz. 17.30 – spowiedź św. dla Jeżewa
Godz. 18.00 – MSZA ŚW.
DZIĘCIELEC
Godz. 16.30 – spowiedź św. dla Dzięcielca
Godz. 17.00 – MSZA ŚW.
NAWCZ
Godz. 18.30 – spowiedź św. dla Nawcza
Godz. 19.00 – MSZA ŚW.

NADCHODZI!

Co prawda uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy 25 marca,
a więc dokładnie dziewięć miesięcy przed
Narodzeniem Pana Jezusa, ale dopiero w
adwencie kładziemy duży nacisk na rozważanie tajemnicy Wcielenia. Jak bardzo
Bóg musiał ukochać ludzi, skoro stworzył
ich, nie mając z tego żadnych korzyści?!
Jak bardzo musiał nas ukochać skoro zgodził się naprawić to, co zepsuliśmy przez
grzech i odrzucenie Jego miłości, posyłając na ziemię swojego Jedynaka na pewną
śmierć?! Nikt z nas nie pojmie tego
ogromu miłości, gdyż nasza percepcja jest
ograniczona. Jedno jest pewne – po
śmierci, kiedy zyskamy pełen ogląd dziejów Zbawienia, nie będziemy mogli wyjść
z podziwu dla tych wielkich dzieł Wszechmocnego. Poniżej, w celu ułatwienia rozważania tajemnicy wcielenia, zamieszczamy dwa małe fragmenty książki „Mistyczne Miasto Boże” Marii z Agredy.

ADWENT – KONTEMPLACJA WCIELENIA

„Nareszcie nadszedł ów szczęśliwy dzień i owa pełna łask godzina,
w której według odwiecznego wyroku
Trójcy Przenajświętszej Syn Boży miał
zstąpić z łona odwiecznego Ojca do łona
Najświętszej Panny, by przyjąć naszą naturę ludzką i w ciele śmiertelnym rozpocząć dzieło zbawienia. (…)
Bez wątpienia wielki i podziwu
godny to był cud, że wszystkie te tajemnice, i to co w nich zamknięte, Najwyższy
złożył w ręce tej pokornej Dziewicy i że
wszystko zależało od Jej zezwalającego
słowa. Przecież wszystko to Pan mógł

z wszelką pewnością powierzyć mądrości
i silnemu duchowi Tej Niewiasty, albowiem przy swym wzniosłym usposobieniu nie mogła Ona zawieść Jego zaufania.
Pan Bóg jednak nie chciał tego największego ze swoich dzieł dokonać bez współdziałania i dobrowolnej zgody Najświętszej Maryi Panny. Z nią i przez Nią pragnął
Najwyższy nadać swoim dziełom tę doskonałość, abyśmy dobrodziejstwo to zawdzięczali Matce mądrości, naszej
Ucieczce, Maryi.”

lewała nad nieczułością, nieświadomością i opieszałością ludzi; nad niebezpieczeństwem zguby, jaka im grozi. Myśl też
o ludziach, którzy choć uzyskali światło
wiary Bożej, zapomnieli jednak o dobrodziejstwach wcielonego Boga i odróżniają
się od niewiernych tylko zewnętrznymi
objawami służby Bożej, bez uczestnictwa
serca. Tym obrażają i pobudzają do
gniewu sprawiedliwość Boża, którą raczej
powinni starać się ułagodzić. Zasmucona
ich losem, proś o zmiłowanie nad nimi."

MARYJA DO MARII Z AGREDY

WSZYSTKO O SPOWIEDZI

"Moja córko, ponieważ dowiedziałaś się, z jak niewysłowioną dobrocią
i miłością zstąpił Pan i Bóg z nieba dla
zbawienia wszystkich ludzi, więc światłej
tej wiedzy nie czyń bezowocną. Podziękuj
Panu Bogu za dobrodziejstwo Wcielenia
tak mocno, jak tylko pozwalają na to twe
siły i zdolności; będzie to i tak zbyt mało,
zważywszy, ile winna jesteś Panu i na ile
Bóg zasługuje.

Spowiedź generalna

Powinnaś połączyć swego ducha
i serce z tryumfującym i walczącym Kościołem; wraz z nim błagaj aby wszystkie
narody mogły poznać i wyznawać Boga,
który za wszystkich stał się człowiekiem.
Złóż podziękowanie za wszystko, cokolwiek uczynił On dla rodzaju ludzkiego
i cokolwiek teraz jeszcze czyni, nie zważając na to, czy ludzie Go wyznają, czy tez się
Go zapierają.
Przede wszystkim jednak wymagam od ciebie, żebyś się zatrwożyła i ubo-

Papież Benedykt XI w czasie swojego trwającego niespełna rok pontyfikatu, wydając konstytucję apostolską „Intern cunctas”, uprawomocnił praktykę
spowiedzi generalnej. Na czym polega
spowiedź generalna w życiu chrześcijanina i czym różni się od spowiedzi odbytej
np. przed świętami Wielkanocnymi? Stosunkowo dużo podpowiedzi udziela św.
Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchowych, w których na pierwszym miejscu zwraca uwagę, iż penitent obejmując
rachunkiem sumienia dłuższy czas, widzi
więcej grzechów i tym samym jego żal za
grzechy jest większy. Owocuje to głębszym zjednoczeniem z kochającym Bogiem. Ktoś, kto przygotowuje się do tego
typu sakramentu pokuty i pojednania, dogłębniej analizuje popełnione grzechy,
widząc całą ich obrzydliwość oraz konsekwencje w niszczeniu relacji z Bogiem
i bliźnimi. Dzięki lepszej „jakości” tej spowiedzi będzie bardziej gotowy i lepiej

usposobiony do przyjęcia Najświętszego
Sakramentu, który pomaga nie tylko w
tym, by nie wpaść w grzech, ale także, by
trwać w większej łasce.
Zasadą fundamentalną tego rodzaju spowiedzi jest generalne bądź też
całkowite rozliczenie się z przeszłością,
zamknięcie pewnego etapu w życiu. Stąd
tak bardzo zaleca się ją osobom rozpoczynającym nowy rozdział w życiu. I dlatego
pierwsza spowiedź przedślubna narzeczonych powinna właśnie być spowiedzią
generalną, a druga spowiedzią „miesięczną”, wpisującą się w systematyczną
perspektywę duchowego oddychania,
czyli regularnego odnawiania relacji z
Stwórcą. Jest jeszcze jeden motyw, który
zobowiązuje nas do spowiedzi generalnej.
Jest to świadome zatajenie jakiegoś grzechu przez określony okres życia lub nieżałowanie za popełnione grzechy bądź
brak chęci poprawy przez dłuższy czas.

CYKL NIEDZIELNYCH CZYTAŃ
Od 29 listopada rozpoczynamy
Adwent. Czytania w tym okresie dotyczą
oczekiwania i czujności, jakimi powinni
cechować się chrześcijanie czekający na
przyjście Chrystusa. W czytaniach kilkakrotnie pojawia się Jan Chrzciciel
i Maryja – patroni tego okresu.
W okresie Bożego Narodzenia liturgia będzie bogata w święta i uroczystości związane z przyjściem na świat Jezusa.
Czytania mszalne oscylować będą wokół
pierwszych scen z życia Mesjasza.

