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Equipes Notre-Dame
Equipes Notre-Dame, ruch „duchowoœci 

ma³¿eñskiej”, jest uwa¿any za dar Boga dla 
wszystkich ma³¿eñstw, które w nim uczestnicz¹. 
¯ycie ma³¿eñstwa chrzeœcijañskiego jest 
naznaczone sakramentem, który stanowi g³êboki 
z n a k  w z a j e m n e g o  z a a n g a ¿ o w a n i a  
wspó³ma³¿onków, jak równie¿ znak ³aski Boga. 
Mi³oœæ ma³¿eñska odnajduje swoje Ÿród³o 
w mi³oœci Bo¿ej. To w œrodku wiêzi ³¹cz¹cej te dwie 
mi³oœci, rodzi siê duchowoœæ ma³¿eñska. Pragnienie poznania i pe³nienia woli Bo¿ej we wszystkich 
codziennych okolicznoœciach ¿ycia, szukanie jej obecnoœci – wszystko to pomaga rozwin¹æ i pog³êbiæ 
duchowoœæ ma³¿eñsk¹. Mi³oœæ Bo¿a odnajduje swój wyraz w mi³oœci ludzkiej, kiedy ¿ycie codzienne 
jest wype³nione uwag¹ i trosk¹ ma³¿onków wzglêdem siebie nawzajem, wsparciem i ca³kowit¹ 
wiernoœci¹, zrozumieniem i wzajemnym szacunkiem, harmoni¹ serca i ducha. Kiedy najprostsze 
prace s¹ przesycone mi³oœci¹, Pan jest w centrum pary ma³¿eñskiej – duchowoœæ jest wówczas 
rzeczywistoœci¹ prze¿ywan¹. Kiedy stawiamy pytanie: co rozumiemy przez ¿ycie duchowe 
ma³¿onków, pierwsz¹ odpowiedzi¹ jaka siê nasuwa jest to, ¿e duchowoœæ ta wyra¿a sposób w jaki 
ma³¿onkowie w codziennym ¿yciu pomagaj¹ sobie nawzajem w drodze do Boga. Poprzez sakrament 
ma³¿eñstwa, dwoje ludzi staje siê ma³¿onkami, a ich ¿ycie duchowe nabiera nowych wymiarów 
i nowego wzrostu. Poprzez ³askê tego sakramentu Jezus jest obecny w ich obojgu od dnia œlubu oraz 
jest z nimi w szczególny sposób, gdy realizuj¹ wspólne przyrzeczenia, gdy wzajemnie sobie s³u¿¹, 
razem buduj¹ swoj¹ mi³oœæ, wychodz¹ ku sobie nawzajem w duchu przebaczenia oraz razem 
ws³uchuj¹ siê w s³owa Jezusa, kiedy wzywa ich do odmiany ¿ycia. G³ówny akcent w duchowoœci 
indywidualnej polega na osobistym wzrastaniu, natomiast w duchowoœci ma³¿eñskiej na osobistym 
dawaniu siê. Ka¿da osoba wzrasta w trakcie swej w³asnej drogi duchowej i dziêki niej kieruje siê 
ku wspó³ma³¿onkowi w duchu obdarowywania, by pomóc mu we wzroœcie ku indywidualnej pe³ni. 
Poprzez pog³êbianie w sobie wizji wspólnoty dwojga osób, zgodnie z któr¹ obydwoje wspólnie dziel¹ 
swoje pragnienia, aspiracje i nadzieje, w³¹czaj¹c w to jednoczeœnie praktyczne realia codziennej 
pracy, ¿ycia rodzinnego i bezpieczeñstwa, jako ma³¿onkowie mog¹ oni realizowaæ swój wspólny plan 
na ¿ycie ziemskie i ku wiecznoœci. To praktykowanie nowych sposobów s³uchania, wzajemnego 
odnoszenia siê, wyra¿ania mi³oœci, pos³ugiwania siê jêzykiem serca, autentycznego zaanga¿owania, 
wzajemnej przynale¿noœci, pomaga ma³¿onkom iœæ przez ¿ycie w duchu radoœci, szczêœcia 
i zadowolenia oraz otwartoœci na potrzeby innych. Przy nawet najlepiej rozwiniêtej zdolnoœci serca 
do komunikowania siê, ma³¿onkowie powinni jeszcze posiadaæ zdolnoœæ do wzajemnego zrozumienia 
swoich uczuæ i emocji. Musz¹ byæ œwiadomi sfery uczuciowej wspó³ma³¿onka i z t¹ œwiadomoœci¹ 
dzieliæ najg³êbsze „ja” w duchu autentycznego wspó³odczuwania. Powinni sobie równie¿ ukazywaæ 
wzajemnie system wartoœci istniej¹cy w ka¿dym z nich i razem budowaæ hierarchiê wartoœci 
odzwierciedlaj¹c¹ ich chrzeœcijañsk¹ wiarê. 

Doradc¹ duchowym w naszej parafii  jest ks. Dariusz Nagórski.Equipes Notre-Dame 
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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, ¿e 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».

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CZUWAJ, WIARO!

Staro¿ytni Rzymianie lubowali siê w bogatych w treœæ przys³owiach. 
Jedno z nich pasuje do wymowy dzisiejszej Ewangelii: „Cokolwiek czynisz, 
czyñ roztropnie i patrz koñca!”. Czy cz³owiek ogarniêty troskami o codzienny 
byt nie zapomina o swym ludzkim przeznaczeniu? Na co wiêc czeka? 
Ano w³aœnie, na co? A mo¿e raczej na Kogo? W dzisiejszej Ewangelii Jezus 
udziela nam dwóch konkretnych wskazówek.

Po pierwsze zaleca porzucenie beztroskiego ¿ycia. Ta beztroska nie musi 
wcale oznaczaæ grzesznoœci, lecz jest brakiem zastanowienia siê nad tym, 
co w ¿yciu najwa¿niejsze. Dlaczego ¿yjê, cierpiê i umieram? Adwent to w³aœnie 

czas refleksji, wejœcia w siebie, to czas uœwiêcenia swojego ducha. Po drugie Jezus wzywa nas 
do czujnoœci. Ilustruje tê radê przyk³adem w³aœciciela domu, który gdyby wiedzia³, o jakiej porze 
z³odziej przyjdzie, z pewnoœci¹ czuwa³by i nie da³by mu zakraœæ siê do swej posiad³oœci. My wiemy, 
¿e Jezus przybêdzie, aby obdarowaæ nas swym szczêœciem. Nie znamy jednak dnia ani godziny, 
st¹d winniœmy czuwaæ! A czuwaæ to wierzyæ, ¿e On przyjdzie. To oczyszczaæ siê z brudu grzechów. 
To nosiæ w sobie tê œwiadomoœæ, ¿e On bardziej ani¿eli my pragnie tego spotkania. To otworzyæ siê 
na dzia³anie Jego ³aski.

Adwentowy, jesienno-szary czas prze¿ywany w liturgii, fiolet szat liturgicznych, adwentowe 
czytania mszalne, rekolekcje i œpiewy, msze roratnie, a potem dreptanie po œnie¿nym puchu 
na Pasterkê s¹ znakami nios¹cymi nam zbawienie. Rozpoznawajmy te znaki pozostawione dla nas 
przez Zbawcê, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz Mu otworzyæ!

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papie¿ na zakoñczenie Roku Mi³osierdzia: Serce Jezusa nadal otwarte na oœcie¿  (20.11.2016)

Nawet jeœli zamykaj¹ siê œwiête drzwi, nadal pozostanie otwarta na oœcie¿ prawdziwa brama mi³osierdzia, 
któr¹ jest Serce Chrystusa. Z otwartego boku Zmartwychwsta³ego Pana a¿ do koñca czasów wyp³ywaæ bêdzie 
mi³osierdzie, pocieszenie i nadzieja – mówi³ Franciszek podczas Mszy na zakoñczenie Roku Mi³osierdzia. 
Tu¿ przed jej rozpoczêciem oficjalnie zamkn¹³ ostatnie drzwi œwiêtego tego Jubileuszu, które znajduj¹ siê 
w Bazylice œw. Piotra. (...)

„Ten Rok Mi³osierdzia zachêci³ nas do odkrycia na nowo centrum, do powrotu do tego, co istotne. Ten czas 
mi³osierdzia wzywa nas do spojrzenia na prawdziwe oblicze naszego Króla, które jaœnieje w Zmartwychwstaniu 
oraz do okrycia na nowo m³odego i piêknego oblicza Koœcio³a, które jaœnieje, kiedy jest goœcinny, wolny, wierny, 
ubogi w œrodki a bogaty w mi³oœæ, misyjny. Mi³osierdzie, prowadz¹c nas do serca Ewangelii, zachêca nas tak¿e 
do porzucenia nawyków i zwyczajów, które mog³yby stanowiæ przeszkodê w s³u¿bie dla Królestwa Bo¿ego; 
do odnalezienia naszej orientacji jedynie w odwiecznym i pokornym królowaniu Jezusa, nie dostosowuj¹c siê 
do przemijaj¹cego panowania i zmiennych mocarstw ka¿dej epoki” – powiedzia³ Ojciec Œwiêty.  
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Bóg Stwórca 
Czy naprawdê – pytaj¹ niektórzy ludzie - powinniœmy wierzyæ 

w opowiadania o stworzeniu w ci¹gu szeœciu dni? O Stwórcy w postaci 
majestatycznego Ojca? Warto sobie w takiej chwili przypomnieæ postaæ 
Jana Paw³a II, który znaczn¹ czêœæ „Tryptyku rzymskiego” poœwiêca Kaplicy 
Sykstyñskiej, tej samej, w której 16 paŸdziernika 1978 r. zosta³ wybrany na 
Papie¿a. Staj¹c w tym miejscu – pisze Ojciec Œwiêty – stajê „na progu Ksiêgi. 
Jest to Ksiêga Rodzaju – Genesis. Tu, w tej kaplicy, wypisa³ j¹ Micha³ Anio³ 
nie s³owem, ale bogactwem spiêtrzonych kolorów”. Istotnie, w latach 1508-
1512 na sklepieniu Kaplicy Sykstyñskiej w Rzymie Micha³ Anio³ namalowa³ 
wyj¹tkowe dzie³o, przedstawiaj¹ce historiê stworzenia i pocz¹tki ludzkoœci. 
Na kilku potê¿nych freskach artysta oœmieli³ siê przed¬stawiæ Stwórcê 
unosz¹cego siê w pustej przestrzeni i gestem d³oni oddzielaj¹cego œwiat³o 
od ciemnoœci. Na czwartym, najbardziej znanym obrazie, ze wskazuj¹cego 
palca Boga przeskakuje iskra ¿ycia ku wyci¹gniêtej d³oni Adama…  Dobrze 
wiemy, ¿e zarówno w Ksiêdze Rodzaju, jak i we freskach Kaplicy Sykstyñskiej 
zosta³ u¿yty jêzyk symboliczny i obrazy, które wyra¿aj¹ kilka g³êbokich 
prawd wiary: - Œwiat jest stworzony przez Boga i przez Niego umi³owany. 
Ksiêga Rodzaju kilkakrotnie powtarza: „Bóg rzek³... i sta³o siê”. Przez swoje 
odwieczne S³owo Bóg oddziela kosmos od chaosu, œwiat³o od ciemnoœci, 
niebo od ziemi. Oznacza to, ¿e w œwietle Objawienia œwiat nie jest skutkiem 
przypadku czy œlepych si³; istnieje w nim porz¹dek, oddaj¹cy Bo¿¹ chwa³ê. 
Bóg dokona³ jednak dzie³a stworzenia nie po to, aby powiêkszyæ swoj¹ chwa³ê, ale ¿eby j¹ okazaæ i daæ nam 
w niej udzia³ (por. KKK 293-295). - Bóg stwarza w sposób wolny „z niczego”. Oznacza to, ¿e aby stwarzaæ, 
nie potrzebuje On niczego istniej¹cego wczeœniej ani ¿adnej pomocy. „Có¿ nadzwyczajnego by³oby w tym – 
nauczano ju¿ w staro¿ytnoœci - gdyby Bóg wyprowadzi³ œwiat z istniej¹cej wczeœniej materii? Ludzki twórca, gdy 
otrzyma materia³, zrobi z niego to, co zechce. Tymczasem moc Boga okazuje siê w³aœnie w tym, ¿e wychodzi On 
od nicoœci, by uczyniæ to, co zechce” (por. KKK 296-298).- Bóg stwarza œwiat dobrym. W biblijnym opisie 
stworzenia czytamy, ¿e Bóg widzia³, ¿e wszystkie rzeczy, które uczyni³, s¹ dobre (por. Rdz l,4.10.12.18.21.31). 
Te powtarzaj¹ce siê jak refren s³owa wyra¿aj¹ jedn¹ myœl: wszystko, co istnieje, jest dzie³em dobroci Boga 
i uczestniczy w tym dobru, którym jest On sam. Nauka ta nie pozostawia miejsca ani na fa³szyw¹ ascezê, ani na 
nihilizm, czyli przekonanie o bezsensie ¿ycia (por. KKK 299). - Bóg jest nieskoñczenie wiêkszy od wszystkich 
swoich dzie³; poniewa¿ jednak jest On pierwsz¹ przyczyn¹ wszystkiego, co istnieje, jest tak¿e obecny 
we wnêtrzu swoich stworzeñ: daje ka¿demu istnienie i w³aœciw¹ mu doskona³oœæ, a cz³owieka obdarza nadto 
swoim podobieñstwem (por. KKK 300). „W Nim ¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy” – mówi³ w tym w³aœnie duchu 
œwiêty Pawe³ na ateñskim Areopagu (Dz 17,28). - Stworzenie to dzie³o Trójcy Œwiêtej. W prologu Ewangelii 
wed³ug œwiêtego Jana czytamy: „Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga i Bogiem by³ S³owo. (…). 
Wszystko przez Nie siê sta³o, a bez Niego nic siê nie sta³o” (1,1-3). Œwiat nie tylko zosta³ stworzony, ale istnieje 
nadal dziêki Synowi, który podtrzymuje go w istnieniu „s³owem swej potêgi” (Hbr 1,3) i dziêki Stworzycielowi 
Duchowi, który obdarza ¿yciem. - Bóg zachowuje i podtrzymuje w istnieniu swoje stworzenie. Pismo Œwiête 
uczy: „Mi³ujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym siê nie brzydzisz, co uczyni³eœ, bo gdybyœ mia³ coœ 
w nienawiœci, by³byœ tego nie uczyni³. Jak¿eby coœ trwaæ mog³o, gdybyœ Ty tego nie chcia³, jak by siê zachowa³o, 
czego byœ nie wezwa³? Oszczêdzasz wszystko, bo to wszystko jest Twoje, Panie, mi³oœniku ¿ycia!” (Mdr 11,24-26). 
Cz³owiek nie jest absolutnym panem otaczaj¹cego œwiata – ma obowi¹zek go u¿ytkowaæ, ale nie ma prawa 
nadu¿ywaæ. U podstaw chrzeœcijañskiej œwiadomoœci ekologicznej le¿y przekonanie, ¿e œwiat jest domem, 
ofiarowanym nam przez Stwórcê (oikos oznacza po grecku w³aœnie „dom”). Grzechem jest zatem niszczenie 
natury, zaœmiecanie lasów i pól, zanieczyszczanie wód, produkowanie i sprzeda¿ niezdrowej ¿ywnoœci. 
Zapamiêtajmy: Biblijna opowieœæ o stworzeniu przekazuje za pomoc¹ obrazów i jêzyka symbolicznego prawdê 
o tym, ¿e pocz¹tkiem wszystkiego jest dobry Bóg; ¿e stwarzaj¹c Bóg nie potrzebuje niczego istniej¹cego 
wczeœniej ani ¿adnej pomocy; ¿e œwiat - równie¿ materia czy ludzkie cia³o – s¹ dobre; ¿e Bóg wci¹¿ podtrzymuje 
w istnieniu swoje stworzenie; ¿e chrzeœcijanie s¹ w szczególny sposób zobowi¹zani do ochrony œrodowiska 
naturalnego. 
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. Dziœ rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Prze¿yjemy go pod has³em: „IdŸcie i g³oœcie”. Wieñczy ono 
program duszpasterski, jaki realizowaliœmy przez ostatnie lata od 2013 roku. W tym czasie pog³êbialiœmy nasz¹ wiarê
i osobiste relacje z Panem Bogiem, równie¿ wzajemne miêdzy sob¹ w rodzinach i we wspólnocie Koœcio³a. Na nowo 
odkrywaliœmy wartoœæ naszego chrztu, tak¿e jako naród, raduj¹c siê 1050. rocznic¹ chrztu Polski, a teraz mamy 
stawaæ siê autentycznymi œwiadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w œwiecie. Jak Aposto³ów, tak ka¿dego z nas Pan Jezus 
posy³a, abyœmy œwiadczyli, ¿e tylko w Panu Bogu pe³nym mi³oœci i mi³osierdzia cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ prawdziwe 
szczêœcie.

2. Jednoczeœnie dzisiejsz¹ niedziel¹ wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem 
na przyjœcie Pana. Do 16 grudnia bêdziemy zg³êbiaæ tajemnicê powtórnego przyjœcia Chrystusa przy koñcu czasów. 
Kolejne dni maj¹ s³u¿yæ naszemu bezpoœredniemu przygotowaniu do œwi¹t Narodzenia Pañskiego. Ten czas warto 
dobrze wykorzystaæ dla odkrycia w sobie apostolskiego powo³ania. Ze szczególn¹ uwag¹ wpatrujmy siê w Maryjê, 
która jest najpiêkniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjœciu Odkupiciela. Wpatrujmy siê 
w Maryjê pod¹¿aj¹c¹ do swej krewnej El¿biety i starajmy siê naœladowaæ Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie 
Panu Bogu i ludziom.

3. Przepisy liturgiczne pozwalaj¹, aby w dni powszednie Adwentu celebrowaæ jedn¹ Mszê wotywn¹ o Najœwiêtszej 
Maryi Pannie, tak zwan¹ Mszê roratn¹. Do licznego udzia³u w roratach, sprawowanych w naszym koœciele codziennie 
o godz. 700, zapraszam dzieci, m³odzie¿ i doros³ych. W ten sposób, w blasku œwiat³a lampionów roratnych i œwiec, 
rozbudŸmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjœcie Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych 
dobrowolnych umartwieñ, zw³aszcza powstrzymania siê od hucznych zabaw. Pamiêtajmy o wsparciu 
potrzebuj¹cych: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choæby przez zakup œwiec Caritasu, które bêd¹ 
do nabycia w naszym koœciele.

4. W rozpoczynaj¹cym siê tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota miesi¹ca. 
W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kap³añstwa. Chwilê adoracji Najœwiêtszego 
Sakramentu ofiarujmy w intencji nowych powo³añ do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego. Tym bardziej ¿e w pierwsz¹ 
sobotê, 3 grudnia, obchodzimy Dzieñ Misyjny. Okazja do spowiedzi œwiêtej pierwszo pi¹tkowej. W pierwsz¹ sobotê 
w modlitwach Matce Najœwiêtszej polecajmy dzie³a Papieskiej Unii Misyjnej. Ju¿ w ten sposób – poprzez to 
modlitewne wsparcie – stajemy siê œwiadkami Chrystusa, przyczyniamy siê do szerzenia królestwa Bo¿ego w œwiecie.

5. Tak jak w ubieg³ym roku, tak i w tym adwencie bêdziemy przygotowywaæ paczki œwi¹teczne dla dzieci z Domu 
Dziecka na Ukrainie, zachêcamy do w³¹czenia siê w tê akcje. Jedna rodzina jedn¹ paczkê dla jednego dziecka.

      Wasz Proboszcz

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

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:

• w œrodê, 30 listopada – œw. Andrzej Aposto³, brat œw. Piotra. Tradycja mówi, ¿e ewangelizowa³ tereny, na których dziœ 
dominuje prawos³awie; jest te¿ bardzo uroczyœcie czczony w Koœcio³ach wschodnich (œwiêto);

• w pi¹tek, 02 grudnia – b³. Rafa³ Chyliñski (1694-1741), prezbiter z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych;

• w sobotê, 03 grudnia – œw. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uwa¿any za jednego z najwiêkszych 
misjonarzy w dziejach Koœcio³a.
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