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bojê siê iœæ za Tob¹. Przera¿a mnie Twoje wezwanie i mam 
ochotê dalej ¿yæ po swojemu. Widzê, ¿e nie dorastam do 
Twoich wymagañ. Jednak pomimo mojej s³abej wiary chcê 
naœladowaæ Twoj¹ Matkê, Maryjê. Pragnê iœæ za Jej 
przyk³adem. PrzyjdŸ, Panie i udziel nam swojej ³aski, abyœmy 
z radoœci¹ œwiêtowali Twoje narodzenie. Posy³aj nam swego 
Ducha, abyœmy umieli powiedzieæ Bogu „tak” na ka¿de 
wezwanie. Jezu, obyœmy wszyscy potrafili siê radowaæ siê 
w Tobie!”.

ks. Dariusz

W wielu miastach nadmorskich, na wybrze¿u budowano latarnie morskie – 
budowle oœwietlaj¹ce bezpieczn¹ drogê do portu. Jednak sam fakt, ¿e kapitan 
statku dojrza³ œwiat³o latarni, nie gwarantowa³ jeszcze bezpiecznego 
wprowadzenia statku do portu. Wymaga³o to równie¿ unikniêcia takich 
niebezpieczeñstw, jak ska³y, mielizny czy nawet inne statki.

Nasze ¿ycie mo¿na porównaæ do statku p³yn¹cego po falach w poszukiwaniu 
bezpiecznej przystani. Jezus i Jego nauka to nasza latarnia morska. Powinniœmy 
wpatrywaæ siê w ni¹ codziennie, nawet jeœli wyznaczony przez ni¹ kurs wydaje siê 
prowadziæ przez zdradliwe wody. W naszym ¿yciu nie wszystkie sprawy uk³adaj¹ 
siê po naszej myœli i ¿ycie ka¿dego z nas ma równie¿ bolesne strony, wszelkiego 
rodzaju problemy osobiste, rodzinne. Bóg jednak chce, abyœmy na co dzieñ 
radowali siê dobrem i wspania³oœci¹ stworzonego przezeñ œwiata.

Mamy radowaæ siê w Panu zawsze, poniewa¿ Bóg uczyni³ dla nas wielkie 
rzeczy, poniewa¿ nigdy nas nie opuszcza, poniewa¿ nas kocha - niezale¿nie 
od tego, w jakiej sytuacji akurat siê znajdujemy.

Nie zawsze bêdzie w stanie radowaæ siê z tego, co nas spotyka, ale mimo to 
zawsze mo¿emy radowaæ siê w Panu, poniewa¿ On jest niezmienny, 
wszechmocny i wci¹¿ stoi po naszej stronie.

Prze¿ywaj¹c kolejny Adwent, módlmy siê tymi s³owami: „Panie Jezu, czasem 

Maryjo!
Ty co nas wo³asz swym milczeniem, 

w blasku s³oñca promieniejesz.

To Ty sw¹ mi³oœci¹ nas porywasz

aby ¿yæ tak jak Ty!

                 (Gen Sprint)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 11,2-11) 

Gdy Jan us³ysza³ w wiêzieniu o czynach Chrystusa, pos³a³ swoich uczniów z zapytaniem: 
Czy Ty jesteœ Tym, który ma przyjœæ, czy te¿ innego mamy oczekiwaæ? Jezus im 
odpowiedzia³: IdŸcie i oznajmijcie Janowi to, co s³yszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok 
odzyskuj¹, chromi chodz¹, trêdowaci doznaj¹ oczyszczenia, g³usi s³ysz¹, umarli 
zmartwychwstaj¹, ubogim g³osi siê Ewangeliê. A b³ogos³awiony jest ten, kto we Mnie 
nie zw¹tpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zacz¹³ mówiæ do t³umów o Janie: Coœcie wyszli 
ogl¹daæ na pustyni? Trzcinê ko³ysz¹c¹ siê na wietrze? Ale coœcie wyszli zobaczyæ? 
Cz³owieka w miêkkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich s¹ ci, którzy miêkkie 
szaty nosz¹. Po coœcie wiêc wyszli? Proroka zobaczyæ? Tak, powiadam wam, nawet wiêcej 
ni¿ proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posy³am mego wys³añca przed Tob¹, 
aby Ci przygotowa³ drogê. Zaprawdê, powiadam wam: Miêdzy narodzonymi z niewiast 
nie powsta³ wiêkszy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim 
wiêkszy jest ni¿ on.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
OCZEKIWANIE NA MI£OŒÆ

Trzecia Niedziela Adwentu jest wyj¹tkowa. Pojawia siê ró¿owy kolor 
szat liturgicznych, kwiaty, wiele razy powtarzamy s³owo RADOŒÆ! 
Pierwszym motywem tej radoœci jest fakt zbli¿ania siê chwili spotkania 
przychodz¹cego Pana. On jest dla nas Ÿród³em prawdziwej radoœci. 
Prorok Izajasz mówi dzisiaj: Pokrzep rêce os³ab³e, wzmocnij kolana 
omdla³e! Odwagi! Nie bój siê! (por. Iz 35,3-4). Kiedy cierpisz, kiedy brak Ci 

pieniêdzy, kiedy nie radzisz sobie z innymi lub samym sob¹, kiedy tracisz radoœæ i pokój ducha, 
wiedz, ¿e Pan przychodzi, by pustyniê zmieniæ w kwitn¹cy ogród. Nawet, jeœli twe serce jest jak 
spieczony step, mo¿e w nim rozkwitn¹æ bia³a lilia.

Pan przez swoje s³ugi w sakramencie pokuty i pojednania chce dzisiaj rozlewaæ radoœæ w naszych 
sercach. Zechciejmy skorzystaæ z tego! Bo¿a radoœæ czêsto rodzi siê w trudzie, w zmaganiach 
o czyste sumienie, o dobro wyœwiadczone bliŸniemu, wymaga od nas wiele cierpliwoœci, ale jest 
prawdziwa! Dajmy S³owu Pana otworzyæ nasze uszy, oczy i serce. Zechciejmy zobaczyæ Go 
w Koœciele, sakramentach, drugim cz³owieku… Mamy tyle powodów do radoœci mimo wszystko! 
Z³y chce zasiaæ w naszych sercach zw¹tpienie, chce zaniepokoiæ, chce skupiæ nasz¹ uwagê 
na prezentach, sprz¹taniu, zewnêtrznych przygotowaniach do Œwi¹t. By mieæ prawdziw¹ radoœæ 
trzeba nam us³yszeæ s³owa Ewangelii, która jest Radosn¹ Nowin¹. I nie w¹tpiæ, ¿e oczekujemy 
na narodziny MI£OŒCI, a Ona zawsze daje prawdziw¹ RADOŒÆ!

               (Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Z homilii Ojca Œwiêtego

„Gdy chrzeœcijanin zapomina o nadziei, albo jeszcze gorzej: traci nadziejê, wówczas jego ¿ycie nie ma sensu – mówi³ 
Papie¿. – Znajduje siê jakby wobec muru, jest niczym. Lecz Pan nas pociesza i dziêki nadziei daje nam na nowo iœæ 
naprzód. Czyni to tak¿e poprzez swoj¹ szczególn¹ bliskoœæ wobec ka¿dego, bo Pan pociesza swój lud i ka¿dego z nas. 
Piêknie koñczy siê dzisiejsze czytanie: «Podobnie pasterz pasie sw¹ trzodê, gromadzi j¹ swoim ramieniem, jagniêta nosi 
na swej piersi, owce karmi¹ce prowadzi ³agodnie». Ten obraz niesienia jagni¹t na piersi i ³agodnego prowadzenia owiec 
karmi¹cych wyra¿a czu³oœæ. Pan pociesza nas czule”. 

„Przychodzi, by daæ nadziejê, przybli¿a siê troskliwie – kontynuowa³ Franciszek. – Pomyœlmy o czu³oœci, jak¹ otacza³ 
aposto³ów, Magdalenê, uczniów z Emaus. £agodnie prosi³: «Daj mi jeœæ». Tomaszowi mówi³: «W³ó¿ tutaj swój palec». 
Pan jest zawsze taki. Takie jest pocieszenie od Pana. Niech On da nam wszystkim ³askê, by nie lêkaæ siê Jego 
pocieszenia, by otwieraæ siê: prosiæ, staraæ siê o nie, bo jest to pociecha, która da nadziejê i pozwoli doœwiadczyæ 
troskliwoœci Boga Ojca”.

*   *   *   *   *   *   *   *
Gender: œmiercionoœna fikcja (dokoñczenie z poprzedniego numeru)

Tylko mi³oœæ chroni cz³owieka
Ogromna wiêkszoœæ spoœród ludzi, którzy do mnie czy do innych ksiê¿y zwracaj¹ siê o pomoc w trudnych sytuacjach 

¿yciowych, to ci, którzy cierpi¹ dlatego, ¿e ktoœ z bliskich ich nie kocha lub ¿e oni sami kochaæ nie potrafi¹. Najbardziej dotkliwe 
cierpienia pojawiaj¹ siê wtedy, gdy cz³owiek w miejsce prawdy, mi³oœci i wiernoœci stawia subiektywnoœæ, seksualnoœæ 
i przyjemnoœæ. Nie ma przysz³oœci takie spo³eczeñstwo, w którym brakuje ludzi, którzy potrafi¹ kochaæ mi³oœci¹ ma³¿eñsk¹ 
i rodzicielsk¹. Mimo to dla ideologów gender mi³oœæ jest tematem tabu. Na temat mi³oœci nie maj¹ oni nic do powiedzenia. 
To w³aœnie dlatego ta ideologia równie¿ upadnie, podobnie jak upad³ marksistowski komunizm i wszystkie inne systemy 
totalitarne, które gardzi³y Bogiem i ludŸmi, którzy kochaj¹ na wzór Boga. Ci, którzy dziœ narzucaj¹ spo³eczeñstwu ideologiê 
gender i którzy dziêki tej ideologii robi¹ kariery, w niedalekiej przysz³oœci bêd¹ ten fakt ukrywaæ ze wstydem - jak obecnie czyni¹ to 
ekskomuniœci. Zanim jednak to siê stanie, wielu ludzi zada ogromnie cierpienie samym sobie i innym ludziom, bo uwierz¹, ¿e coœ 
innego ni¿ mi³oœæ mo¿e im wystarczyæ do szczêœcia.                    (ks. Marek Dziewiecki)
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm... 
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej 

Komunii Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana 
Jezusa, byæ blisko Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
JESTEM DZIECKIEM BOGA 
Ppan Jezus na proœbê Aposto³ów nauczy³ ich modlitwy któr¹ i my 

umiemy. Zaczyna sic od slow ,,Ojcze nasz, który jest  w niebie". S¹ to 
s³owa bardzo wa¿ne, bo przypominaj¹, ¿e jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi. 
Ka¿dy cz³owiek jest trochê podobny do zwierz¹t - jak one ma: cia³o, nogi, 
tu³ów, g³owê, oczy, uszy. Ale cz³owiek podobny jest tak¿e do anio³ów, a 
nawet do Boga, bo ma duszê nieœmierteln¹. Pan Jezus czêsto o Bogu 
mówi³ jak o swoim i naszym Ojcu. Poucza³, ¿e Bóg jest dobrym Ojcem, 
który zna nasze potrzeby, opiekuje siê nami, przebacza grzechy i czeka 
na nas w niebie.

Pamiêtaj o codziennej modlitwie do swego Boga Ojca.
Ojcze nasz, któryœ jest w niebie
œwiêæ siê imiê Twoje;
przyjdŸ królestwo Twoje;
b¹dŸ wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódŸ nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode z³ego.
Amen

Sakrament bierzmowania
1. Co to s¹ i jakie s¹ sakramenty?
Sakramenty s¹ widzialnymi i skutecznymi  znakami ³aski, 

ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Koœcio³owi, przez 
które s¹ nam udzielane ¿ycie Bo¿e i potrzebne ³aski.

Mamy siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, 
Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kap³añstwo, 
ma³¿eñstwo. 

2. Jak dziel¹ siê sakramenty Koœcio³a?
Sakramenty dziel¹ siê na: 
- sakramenty wtajemniczenia chrzeœcijañskiego (chrzest, 

bierzmowanie i Eucharystia); 
-  sakramenty uzdrowienia (pokuta i namaszczenie chorych); 
- sakramenty s³u¿¹ce komunii i pos³aniu wiernych (sakrament œwiêceñ i ma³¿eñstwo). 

Obejmuj¹ one najwa¿niejsze momenty ¿ycia chrzeœcijanina. Wszystkie sakramenty s¹ 
skierowane na Eucharystiê jak do swego celu.

3. Który sakrament musimy przyj¹æ, aby móc otrzymaæ inne sakramenty?
Aby otrzymaæ inne sakramenty musimy przyj¹æ sakrament chrztu.
4. Które sakramenty przyjmujemy tylko raz w ¿yciu?
Sakramenty chrztu œwiêtego, bierzmowania i kap³añstwa.
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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

00

00 30 00 30 00

30

00 00

*   *   *   *   *
1. Prze¿ywamy dziœ ju¿ trzeci¹ niedzielê Adwentu zwan¹ „Gaudete”, co z jêz. ³aciñskiego oznacza: „radujcie siê”; jest 
to pocz¹tek antyfony na wejœcie przeznaczonej na dzisiejsz¹ niedzielê. Jesteœmy zatem zaproszeni do szczególnej 
radoœci z powodu zbli¿aj¹cego siê spotkania z Tym, który przychodzi nas wyzwoliæ z niewoli grzechu. Niech nasza 
radoœæ wyp³ywa przede wszystkim z duchowego przygotowania na to spotkanie, które dopiero potem wyra¿a siê 
równie¿ zewnêtrznie w pragnieniu obdarowywania innych. Niech nasze podarunki bêd¹ wyrazem wewnêtrznej 
radoœci, a nie tylko tradycj¹, której trzeba za wszelk¹ cenê uczyniæ zadoœæ.

2. W³aœnie po to, by lepiej przygotowaæ siê do prze¿ywania tej wielkie tajemnicy naszego odkupienia, jak¹ jest 
narodzenie Bo¿ego Syna w ludzkim ciele, zapraszamy do udzia³u w rekolekcjach adwentowych, które g³osiæ bêdzie 
ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – profesor UKSW w Warszawie. W poniedzia³ek, wtorek i œrodê Msze œw. o godz. 7 , 
9 , 11 , 16 , 17  i 19 . 

We wtorek o godz. 11  – Msza œw. dla chorych. Prosimy o pomoc chorym w dotarciu do koœcio³a, a tych którzy nie s¹ 
w stanie przybyæ do koœcio³a – prosimy zg³osiæ do ksiê¿y w zakrystii, bêdziemy odwiedzaæ te osoby w ich domach 
w œrodê (18.grudnia) w godz. 13 -16 . 

3. Dzisiaj rozpoczynamy te¿ Kwartalne dni modlitw o chrzeœcijañskie ¿ycie rodzin. Nie lekcewa¿my wspó³czesnych 
zagro¿eñ i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecie¿ pierwszym, podstawowym i naturalnym 
œrodowiskiem chrzeœcijañskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudn¹ codziennoœæ naszych rodzin 
niech towarzyszy modlitwa, tak¿e ta wspólnotowa domowego Koœcio³a. 

4. Przypominamy równie¿ o przyst¹pieniu do sakramentu pojednania, nie odk³adaj¹c go na ostatni¹ chwilê. 
Zw³aszcza jeœli ci¹¿¹ nam jakieœ trudne, od lat nie za³atwione sprawy, jeœli wydaje siê nam, ¿e nasze grzechy nie 
mog¹ byæ przebaczone; tym bardziej przyjdŸmy teraz, w tym czasie do konfesjona³u, by spotkaæ siê z mi³osiernym 
Bogiem, który na nas czeka. Gdy nie ma kolejek, ³atwiej jest poœwiêciæ wiêcej czasu pojedynczemu penitentowi 
i kap³an ma wiêcej mo¿liwoœci spokojnego wys³uchania i podania w³aœciwych wskazówek. Nie zapominajmy o tym.

5. Od wtorku, 17 grudnia, rozpoczniemy bardziej bezpoœrednie przygotowanie do œwiêtowania uroczystoœci 
Narodzenia Pañskiego. W tej drugiej czêœci Adwentu liturgia kieruje nasz wzrok na wydarzenia zapowiadaj¹ce 
narodzenie Chrystusa, by w ten sposób skupiæ nasz¹ uwagê nie tylko na tym, co siê ju¿ wydarzy³o, ale te¿ na tym, 
co ma siê wydarzyæ w naszym ¿yciu. Bo¿e Narodzenie to nie tylko œwiêtowanie historycznego przyjœcia Chrystusa, 
lecz przede wszystkim nasze osobiste spotkanie z Tym, który w³aœnie dla nas sta³ siê cz³owiekiem.
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