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nasze dotychczasowe ¿ycie, przeprowadzi nas z ciemnoœci 
do œwiat³a ³aski, do ¿ycia. Podczas tegorocznego Adwentu 
dobra nowina o Wcieleniu mo¿e nas przemieniæ tak samo 
g³êboko, jak przemieni³a uczniów Jezusa. Wa¿ne jest, 
abyœmy ka¿dego dnia szukali Boga na modlitwie i rozwa¿ali 
s³owo zawarte w Piœmie Œwiêtym. Wówczas Duch Œwiêty 
pomo¿e nam ujrzeæ w ksiêgach biblijnych coœ wiêcej ni¿ tylko 
opis wydarzeñ z ¿ycia Jezusa. Uka¿e pewnoœæ, ¿e Bogu 
zale¿y na tym, abyœmy Go szukali i znaleŸli!

ks. Dariusz

Dla wielu obchody œwi¹t Bo¿ego Narodzenia kojarz¹ siê z ckliwymi 
obrazkami Dzieci¹tka le¿¹cego w ¿³obie w otoczeniu pasterzy, anio³ów i mêdrców. 
Tak¿e z rodzinnymi spotkaniami, uroczyst¹ pasterk¹, prezentami. Z koœcio³ów i 
domów, z radia i telewizji pop³yn¹ dŸwiêki znajomych kolêd. Miasta i wioski bêd¹ 
ton¹æ w migotliwym blasku lampek zdobi¹cych choinki. 

Te aspekty œwi¹t Bo¿ego Narodzenia s¹ z pewnoœci¹ piêkne i cenne. Ale 
pragnieniem Boga jest, abyœmy w tym czasie doœwiadczyli czegoœ wiêcej. Okres 
Adwentu przygotowuje nas na przyjêcie ³ask, którymi Bóg chce nas obdarowaæ. 
Jeœli otworzymy przed Nim swoje serca, przychodz¹cy na ziemiê Bóg zmieni 

Przyb¹dŸ Panie bo czekamy
Twego przyjœcia wygl¹damy,
bo Ÿle nam ¿yæ bez Ciebie!

Gotujmy drogê Panu. 
Prostujmy œcie¿ki jego,
Przemieñmy swoje ¿ycie, 
odwróæmy siê od z³ego.

Noc minê³a, dzieñ jest blisko,
w jasnym œwietle czyñmy wszystko,

ze snu ju¿ powstaæ pora!

Pan jest blisko, miêdzy nami,
w t³umie ludzi gdzieœ wmieszany,

czy umiem Go zobaczyæ? 

Pan jest blisko i te¿ czeka,
czy przyjdzie do cz³owieka,
czy kocham Go prawdziwie?
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 24,37-44) 

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Jak by³o za dni Noego, tak bêdzie z przyjœciem 
Syna Cz³owieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, ¿enili siê i za m¹¿ 
wydawali a¿ do dnia, kiedy Noe wszed³ do arki, i nie spostrzegli siê, a¿ przyszed³ potop 
i poch³on¹³ wszystkich, tak równie¿ bêdzie z przyjœciem Syna Cz³owieczego. Wtedy dwóch 
bêdzie w polu: jeden bêdzie wziêty, drugi zostawiony. Dwie bêd¹ mleæ na ¿arnach: jedna 
bêdzie wziêta, druga zostawiona. Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedzia³, o której porze nocy z³odziej ma 
przyjœæ, na pewno by czuwa³ i nie pozwoli³by w³amaæ siê do swego domu. Dlatego i wy 
b¹dŸcie gotowi, bo w chwili, której siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
BÓG CZEKA

Adwent (³ac. adventus – przyjœcie). W tym czasie przypominamy 
sobie prawdê, ¿e Bóg pragnie zbli¿yæ siê do cz³owieka, który oddali³ siê 
od Niego przez grzech. Przychodzi – jak s³yszymy w dzisiejszym 
pierwszym czytaniu – w s³owie prorockim przygotowuj¹cym na 
spotkanie z Mesjaszem (zob. Iz 2,1-5), przyszed³ w osobie Syna, 

przychodzi codziennie w Komunii Œwiêtej, przychodzi, gdy ¿egnamy siê ze œwiatem i idziemy 
do Niego. Ostateczne Jego przyjœcie do ca³ego stworzenia dokona siê na koñcu czasów. 
Niebezpiecznie jest o tym wszystkim nie pamiêtaæ.

Dzieñ koñca bêdzie dla wszystkich zaskoczeniem. Nie wszystkich jednak zaskoczy 
jednakowo. Czy wobec tego Bóg odrzuca, karze tych, który nie czuwaj¹? Po prostu szanuje 
ich decyzjê, wolnoœæ. Co to by bowiem by³a za mi³oœæ, do której trzeba by by³o zmuszaæ. 

Co to by by³a za radoœæ, uprzejmoœæ, ³agodnoœæ, cierpliwoœæ, wiernoœæ? A tak¿e: pokój, 
sprawiedliwoœæ, dobroæ, opanowanie? (por. Ga 5,22-23). Niemniej, nawet gdy cz³owiek ¿yje 
nie czuwaj¹c, Bóg nie pozostaje obojêtny. Nieustannie walczy o niego. Przychodzi w g³osie 
sumienia, a tak¿e poprzez innych ludzi (potrafi siê ukryæ w ich s³owach, ich mi³oœci do nas, 
w ich potrzebach). Przychodzi w nauce Koœcio³a, w czasie rekolekcji, w sakramentach. 

W koñcu okazuje siê, ¿e nasz adwent (czas oczekiwania, skupienia, powrotu) jest 
w³aœciwie czasem oczekiwania Boga na nas: na Ciebie i na mnie. Obyœmy nigdy z w³asnej 
winy nie odwrócili wzroku, nie opóŸnili kroku, nie od³o¿yli spotkania siê z Nim na póŸniej…

             (Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Z homilii Ojca Œwiêtego

(...) Rodzina strze¿e wiary. Aposto³ Pawe³, u schy³ku swego ¿ycia dokonuje zasadniczego bilansu: „wiarê 
ustrzeg³em”(2 Tm 4,7). Jak j¹ ustrzeg³? Nie w kasie pancernej! Nie ukry³ jej pod ziemi¹, jak leniwy s³uga. Œwiêty 
Pawe³ porównuje swoje ¿ycie do walki i do wyœcigu. Ustrzeg³ wiarê, poniewa¿ nie ograniczy³ siê do jej obrony, 
ale g³osi³ j¹, promieniowa³ ni¹, zaniós³ j¹ daleko. Zdecydowanie sprzeciwi³ siê tym, którzy chcieli 
zakonserwowaæ, „zmumifikowaæ” orêdzie Chrystusa w granicach Palestyny. Z tego wzglêdu podj¹³ mê¿ne 
decyzje, poszed³ na terytoria wrogie, dawa³ siê prowokowaæ ludziom dalekim, ró¿nym kulturom, mówi³ 
szczerze, bez strachu. Pawe³ ustrzeg³ wiarê, bo tak, jak j¹ otrzyma³, tak te¿ j¹ dawa³, id¹c na peryferie, 
nie okopuj¹c siê w pozycjach obronnych.

Tak¿e i tutaj mo¿emy zadaæ sobie pytanie: w jaki sposób strze¿emy naszej wiary? Czy zachowujemy j¹ dla 
nas, w naszej rodzinie, jako dobro prywatne, czy te¿ umiemy siê ni¹ dzieliæ poprzez œwiadectwo, goœcinnoœæ, 
otwartoœæ na innych? Wszyscy wiemy, ¿e rodziny, zw³aszcza te m³ode s¹ czêsto zabiegane, bardzo zalatane. 
Ale czy czasami myœlicie, ¿e ten bieg mo¿e te¿ byæ zawodami wiary? Rodziny chrzeœcijañskie s¹ rodzinami 
misyjnymi, w ¿yciu dnia powszedniego, czyni¹c sprawy codzienne, wk³adaj¹c we wszystko sól i zaczyn wiary!

                       Papie¿ Franciszek

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 3 grudnia – œw. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z najwiêkszych 
misjonarzy Dalekiego Wschodu w dziejach Koœcio³a (wspomnienie obowi¹zkowe);
• w sobotê, 7 grudnia – œw. Ambro¿y, biskup i doktor Koœcio³a, którego nauczanie mia³o tak wielki wp³yw na œw. 
Augustyna, ¿e siê nawróci³ (wspomnienie obowi¹zkowe).

*   *   *   *   *   *   *   *
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Ciemnoœci ze Wschodu
Praktyki wywodz¹ce siê z europejskiej tradycji ezoterycznej, jak magia czy wró¿biarstwo oraz okultystyczne propozycje 

wspó³czesne, jak kontrola umys³u, bioenergoterapia czy supernauczanie, s¹ obok praktyk wywodz¹cych siê ze Wschodu g³ównymi 
Ÿród³ami dzisiejszych zagro¿eñ duchowych. Osoby trafiaj¹ce do egzorcystów dziwi¹ siê, ¿e przyczyn¹ ich k³opotów duchowych s¹ 
æwiczenia jogi, wschodnich sztuk walki czy praktyki g³êbokiej medytacji. Jednak to zdziwienie jest jedynie skutkiem swego rodzaju 
manipulacji, jakiej poddawani s¹ ludzie Zachodu od ponad stu lat. 

Œwiat³o ze Wschodu! To has³o przyœwieca wielu œrodowiskom okultystycznym, artystycznym i intelektualnym od lat. Kolejne 
pokolenia teozofów, duchowych guru, holistycznych uzdrawiaczy, g³êbokich ekologów g³osz¹ o przewadze wschodniej duchowoœci. 
Chrzeœcijañstwo zepchniêto na margines i powsta³y w ten sposób duchowy g³ód cz³owieka Zachodu proponuje siê zaspokajaæ 
wschodnimi praktykami. Jednak drogi duchowe Wschodu i Zachodu nie maj¹ wspólnych punktów. Wynikaj¹ z zupe³nie innych 
doœwiadczeñ i d¹¿¹ w zupe³nie ró¿nych kierunkach. Cz³owiek Zachodu intensywne praktykuj¹c wschodnie techniki medytacyjne, 
mo¿e sobie tylko zaszkodziæ. 

Aikido
Japoñska sztuka walki propagowana jako pozbawiona agresji, stosuj¹ca tylko chwyty obronne. Przy jej promocji nie wspomina siê 

jednak, ¿e korzenie aikido s¹ religijne. Twórca tej sztuki walki Morichei Ueshiba zosta³ cz³onkiem grupy religijnej Omoto-kyo, której 
guru obdarzony by³ "œwiêt¹ si³¹". Wkrótce i Ueshiba zosta³ obdarzony "darami" paranormalnymi, miêdzy innymi telepati¹. Sw¹ 
inicjacjê opisuje we wspomnieniach w sposób nastêpuj¹cy: "posiad³ mnie z³oty deszcz". Wszystkie fakty opisywane przez Ueshibê 
pozwalaj¹ na prost¹ diagnozê: opêtanie. Twórca aikido od czasu inicjacji nie przegra³ ani jednej walki, mimo ¿e walczy³ nawet 
z kilkoma m³odymi przeciwnikami jednoczeœnie. Ka¿dy adept aikido przy ka¿dym treningu oddaje czeœæ portretowi Ueshiby, który jest 
umieszczony w miejscu wyró¿nionym i dominuj¹cym symbolicznie nad sal¹ æwiczeñ. 

Filozofia stoj¹ca za aikido zak³ada miêdzy innymi wszechenergetyczn¹ naturê wszechœwiata, co wyklucza podzia³ rzeczywistoœci 
na Stwórcê i stworzenie. Aikido czerpie te¿ z azjatyckich pierwotnych kultów szamañskich ich praktyki transowe i energetyczne. 
Æwiczenia fizyczne w aikido s¹ œrodkiem do uchwycenia kontaktu z jak¹œ zewnêtrzn¹ wobec cz³owieka moc¹ zwan¹ "ki" oraz, 
w miarê postêpów adepta, do manipulowania ni¹. Czwarty poziom mistrzowski osi¹ga siê, maj¹c zdolnoœci uzdrawiania oraz 
pos³ugiwania siê telepati¹. 

Osoby rozpoczynaj¹ce æwiczenia aikido zapewniane s¹, ¿e bior¹ udzia³ jedynie w sporcie walki. ¯e jedynym celem s¹ 
umiejêtnoœci fizyczne. Wiedza o duchowym, paranormalnym wymiarze tej sztuki walki podawana jest powoli, w miarê wzrostu 
zaanga¿owania i fascynacji aikido. I na tym polega manipulacja. Twierdzi siê tak¿e, ¿e telepatia, leczenie energiami i prekognicja s¹ 
skutkiem rozbudowania si³y psychicznej cz³owieka, co jest nieprawd¹, poniewa¿ przekraczaj¹ one ludzk¹ naturê. W rzeczywistoœci 
jest to wkraczanie w sferê rzeczywistoœci duchowej. Æwiczenie aikido czêsto koñczy siê zniewoleniem duchowym, a nawet 
opêtaniem. 

Tai chi
Tym razem japoñski system p³ynnych ruchów cia³a wykonywanych w stanie koncentracji umys³u i rozluŸnienia cia³a. Coraz 

czêœciej obecny w polskich szko³ach jako zajêcia dodatkowe. Bywa nawet alternatyw¹ dla zajêæ WF. Praktykowany jest dla zdrowia 
jako forma medytacji oraz jako metoda samoobrony dziêki wykorzystaniu energii "chi". Na pocz¹tku adept musi zapanowaæ nad 
swym cia³em, potem nad umys³em, a na nastêpnym etapie nad ich harmonijn¹ wspó³prac¹: "Gdy w ruchu nie myœli siê o ruchu, wtedy 
zaczyna siê medytacja". Niestety: "Obok pozytywnych zjawisk, w medytacji mog¹ wyst¹piæ pewne niekorzystne zjawiska, takie jak: 
utrata kontaktu z rzeczywistoœci¹, halucynacje, zarówno wzrokowe, jak i s³uchowe, urojenia typu paranoidalnego, depersonalizacja 
oraz obce i nieznane dot¹d odczucia somatyczne. Obni¿enie funkcjonowania psychofizycznego, które jest po¿¹danym efektem 
medytacji, gdy przekroczy pewn¹ granicê, mo¿e prowadziæ do chwilowej hipoglikemii i hipoteksji, czyli ostrego obni¿enia ciœnienia 
krwi. Efektem tego s¹ bóle g³owy i zawroty lub nawet omdlenie". To cytat z ksi¹¿ki Krzysztofa Maæko "Tai Chi Chuan. Filozofia i 
praktyka". 

Nieœwiadomoœæ ludzi decyduj¹cych o tym, co mo¿e, a co nie mo¿e pojawiæ siê w polskiej szkole sprawia, ¿e tego typu praktyki jak 
tai chi proponowane s¹ nawet siedmiolatkom. 

Joga
Dlaczego praktyki medytacyjne s¹ niebezpieczne dla ludzi Zachodu? Dlaczego joga, która dla hinduisty ¿yj¹cego w Indiach, który 

nigdy nie s³ysza³ o Jezusie, mo¿e byæ drog¹ zbawienia, w Europie i Stanach Zjednoczonych jest dla wielu osób Ÿród³em wielu cierpieñ 
psychicznych i duchowych? Jest kilkanaœcie powodów. Æwiczenia medytacyjne na Zachodzie najczêœciej praktykowane s¹ bez 
opieki kompetentnego guru. Mo¿na zostaæ instruktorem jogi po miesiêcznym korespondencyjnym kursie. Prawdziwy, hinduski guru 
jest œwiadom zagro¿eñ jakie niesie za sob¹ intensywne æwiczenie psycho-duchowe jakim jest joga, czy medytacja w ogóle. Wie, 
w którym momencie pojawi¹ siê traumatyczne objawy, przygotowuje do nich adepta, radzi jak sobie z nimi poradziæ. Pozbawiony 
takiej opieki cz³owiek, trac¹c kontakt z rzeczywistoœci¹, doœwiadczaj¹c urojeñ typu paranoidalnego, bólów g³owy i omdleñ, wpada 
w panikê... W USA ju¿ kilkanaœcie lat temu powsta³a nowa jednostka chorobowa: rozpad osobowoœci w wyniku æwiczeñ 
medytatywnych praktykowanych w odosobnieniu. To po prostu nie s¹ ¿arty. 

Oprócz zagro¿eñ psychicznych mamy w jodze kontekst religijny. Joga by³a przed tysi¹cami lat, i do dziœ jest, praktyk¹ religijn¹. 
S³u¿y do osi¹gania celów religijnych, czyli duchowych, i je osi¹ga. Pytani o rolê jogi w zwalczaniu stresu wschodni guru, œmiej¹ siê z 
tego, ¿e komuœ przychodzi do g³owy w tym celu wykorzystywaæ "œwiêt¹ technikê", i konstatuj¹, ¿e niezale¿nie od subiektywnego 
nastawienia osoby praktykuj¹cej jogê, technika ta osi¹ga swój obiektywny efekt. Duchowy efekt. 

Niebezpieczeñstwo medytacji
Nie ma chrzeœcijañskiej jogi, tak jak nie ma hinduistycznej modlitwy. W obrêbie œwiata hinduistycznych pojêæ modlitwa jest 

po prostu niemo¿liwa. Jednak silny ju¿ w XIX w. zachodni nurt kulturowy zaciera³ granice pomiêdzy œwiatem Zachodu i œwiatem 
Wschodu. Cz³owiek Zachodu traktuje transowe sztuki walki, religijne medytacje czy jogê niepowa¿nie. Nie jest œwiadom przepaœci 
pomiêdzy nasz¹ kultur¹ wywodz¹c¹ siê z Palestyny, Grecji i Rzymu, a kulturami Indii, Chin czy Japonii. Nie jest te¿ œwiadom, 
¿e duchowe autorytety hinduizmu i buddyzmu negatywnie wypowiadaj¹ siê o przeszczepianiu hinduizmu i buddyzmu do Europy: 
"Nie jestem zwolennikiem ca³kowitego nawracania siê ludzi Zachodu na buddyzm, gdy¿ nie jest naturalne odcinanie siê od swoich 
korzeni. Francuzi powinni raczej odkryæ zapomniane, lecz prawdziwe skarby w³asnej religii" - powiedzia³ Dalajlama tygodnikowi 
"Famille Chretienne" 24 kwietnia 1996 r., komentuj¹c konwersje Francuzów na buddyzm. Za t¹ wypowiedzi¹ kryje siê g³êboka 
œwiadomoœæ niebezpieczeñstw wynikaj¹cych z takich konwersji. Jeœli dokonuje jej chrzeœcijanin, porzucaj¹cy Chrystusa dla Buddy 
czy Kryszny, musi byæ te¿ œwiadom konsekwencji apostazji. Wielkie religie s¹ równie godne, lecz nie równie dojrza³e. Mahomet 
i Budda nie kryli, ¿e s¹ tylko ludŸmi. Chrystus by³ Bogiem. 

     ***
I na koniec pozostaje pytanie o to w jaki sposób rozró¿niaæ. Czy ka¿dy sport walki jest duchowo groŸny? Nie. Jedynie te sztuki 

walki, które poza æwiczeniami fizycznymi proponuj¹ filozofiê, æwiczenia medytacyjne lub oddawanie czci symbolom czy osobom. 
Sytuacjê komplikuje jednak fakt, ¿e karate mo¿e byæ nazw¹ zarówno sportu walki, ale mo¿e te¿ byæ przez trenera wzbogacone 
o elementy filozoficzne i duchowe. Potrzebna jest rozwaga i ostro¿noœæ. Jednego mo¿emy byæ jednak pewni. Wschodnia medytacja 
jest technik¹ duchow¹ i niesie duchowe skutki. Czasami bardzo kalecz¹ce.

         Robert Tekieli (Don BOSCO- magazyn salezjañski nr 3/2008)



  Str.4 Pos³aniec œw. Brunona  Nr 125

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00œw. o godz. 18 .
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Dziœ pierwsz¹ niedziel¹ Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. £aciñskie „adventus” w staro¿ytnym 
Rzymie oznacza³o coroczne przybycie bóstwa do œwi¹tyni, a w jêzyku dworskim oficjalne wprowadzenie w³adcy 
z okazji objêcia przez niego urzêdu. Dla nas chrzeœcijan oznacza przyjœcie Chrystusa zarówno w ludzkim ciele, czyli 
Wcielenie, jak równie¿ Jego powtórne przyjœcie.

2. Adwent jest zatem czasem oczekiwania na Tego, który ma przyjœæ i który ju¿ przychodzi. Nie przegapmy tego 
czasu w œwiecie, który próbuje skierowaæ nasze myœlenie jedynie na to, co materialne. Starajmy siê nie zgubiæ z oczu 
tego, co istotne w nadchodz¹cych œwiêtach Narodzenia Pañskiego: spotkania z Tym, który sta³ siê cz³owiekiem, 
aby nas uczyniæ dzieæmi Bo¿ymi, aby siê do nas przybli¿yæ, aby siê staæ nam bliskim.

3. Na naszej Adwentowej drodze szczególn¹ patronk¹ niech bêdzie Maryja. Proœmy J¹, aby Ona uczy³a nas jak 
mamy siê przygotowaæ na nadchodz¹ce œwiêta. W tym celu zapraszamy do uczestnictwa w roratach, adwentowych 
Mszach Œwiêtych, które w naszym koœciele bêd¹ codziennie o godz. 7 . Zapraszamy do udzia³u w nich, w miarê 
mo¿liwoœci, ca³ymi rodzinami, z zapalonymi lampionami, które niech bêd¹ znakiem naszego oczekiwania 
i wychodzenia na drogê, aby przywitaæ Tego, który ma przyjœæ.

4. W najbli¿szy wtorek, 3 grudnia, w liturgiczne wspomnienie œw. Franciszka Ksawerego, obchodzimy Dzieñ 
Misyjny. W naszych modlitwach pamiêtajmy szczególnie o misjonarzach duchownych i œwieckich. Ka¿dy z nas jest 
zobowi¹zany do wype³nienia nakazu Chrystusa: „IdŸcie na ca³y œwiat i nauczajcie wszystkie narody…”.

5. W œrodê, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie œw. Barbary, obchodzimy Dzieñ Modlitw w Intencji Bezrobotnych. 
Przez jej wstawiennictwo podczas Eucharystii bêdziemy polecaæ Bo¿ej Opatrznoœci wszystkich naszych parafian 
zmagaj¹cych siê z tym problemem i poszukuj¹cych pracy – serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

6. W pierwszy czwartek miesi¹ca, 5 grudnia, zapraszamy na Godzinê Œwiêt¹ po Mszy Œw. o godz.18 , aby dziêkowaæ 
Bogu za ten dar i modliæ siê o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii. Nastêpnego dnia 
przypada pierwszy pi¹tek miesi¹ca. Nie zapomnijmy o spowiedzi i Komunii œw. wynagradzaj¹cej. Ksiê¿a bêd¹ 
oczekiwaæ w konfesjona³ach od godz.17 , natomiast Msza œw. ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa bêdzie 
o godz.18 . Tego dnia przypada tradycyjne wspomnienie œw. Miko³aja, biskupa, który zas³yn¹³ szczególn¹ mi³oœci¹ 
do potrzebuj¹cych. Przynajmniej w tym przedœwi¹tecznym czasie spróbujmy go naœladowaæ w trosce 
o potrzebuj¹cych. Natomiast z dzieæmi z naszej parafii œw. Miko³aj spotka siê  niedzielê o godz. 13 . W pierwsz¹ 
sobotê miesi¹ca w szczególny sposób zwracamy siê ku Niepokalanemu Sercu Maryi.

                                          Wasz Proboszcz
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