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ADWENT 2011

„Czekamy na Chrystusa.
Ca³a ludzkoœæ czeka
na Jezusa. Potrzebujemy
Jezusa. Bo wokó³ nas i w nas
tyle zak³amania, fa³szu,
ob³udy, ¿e ju¿ prawie
zapomnieliœmy,
czym jest prawda...
Jezus jest blisko.
We drzwiach. Zapowiada Go
œw. Jan Chrzciciel...
ks. Mieczys³aw Maliñski

* * * * * * * * * * * *
Adwent to wyj¹tkowy okres liturgiczny. Jest to czas, kiedy przygotowuj¹c siê
do œwiêtowania pami¹tki narodzin Jezusa, na nowo uczymy siê kochaæ.
Czêsto mamy do czynienia z wieloma problemami, tymi osobistymi, i tymi
w skali globalnej. Czasami s¹ one tak przyt³aczaj¹ce, ¿e a¿ zaczynamy w¹tpiæ
w to, czy Jezus mo¿e nam pomóc. W takich momentach pamiêtajmy
o s³owach, które anio³ wypowiedzia³ do Maryi: „Dla Boga… nie ma nic
niemo¿liwego” (£k.1,37).
Bóg jest z nami. On pragnie otwieraæ nasze duchowe oczy i przekonywaæ
nas, ¿e nigdy nie jesteœmy sami. Pragnie nam pomóc w przezwyciê¿aniu
naszych trudnoœci i lêków, dodawaæ nam otuchy. Nie zawsze bêdziemy
w stanie zrozumieæ, co dzieje siê w œwiecie – czy choæby
w naszym w³asnym ¿yciu. Mimo to, jak Maryja, uczmy siê
ufaæ Bogu i cieszmy siê pokojem p³yn¹cym z pewnoœci,
¿e wszechœwiat wci¹¿ jest w Jego rêku.
W tym Adwencie proœ Jezusa, aby otworzy³ oczy twego
serca i objawi³ ci siebie. Proœ Go o dar m¹droœci, abyœ
móg³ Go lepiej poznaæ, abyœ nabra³ pewnoœci, ¿e On jest
zawsze przy tobie. BÓG JEST Z NAMI!
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Marka (13,33-37)

„Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
Uwa¿ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma siê
podobnie jak z cz³owiekiem, który uda³ siê w podró¿. Zostawi³ swój dom, powierzy³
swoim s³ugom staranie o wszystko, ka¿demu wyznaczy³ zajêcie, a odŸwiernemu
przykaza³, ¿eby czuwa³. Czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie:
z wieczora czy o pó³nocy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.
By niespodzianie przyszed³szy, nie zasta³ was œpi¹cych. Lecz co wam mówiê,
mówiê wszystkim: Czuwajcie!”

* * * * * * * * * * * *
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 na póŸniej
spotkania siê z Nim …
(Przedruk z biuletynu liturgicznego „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
„(...) Chrystus jest Alf¹ i Omeg¹, pocz¹tkiem i koñcem. Dziêki Niemu historia
ludzkoœci pielgrzymuje niejako ku wype³nieniu siê Królestwa, które On sam
zapocz¹tkowa³ poprzez swoje wcielenie i swoje zwyciêstwo nad grzechem i œmierci¹.
Dlatego Adwent jest synonimem nadziei: nie daremnym oczekiwaniem na jakiegoœ
bezosobowego boga, lecz konkretn¹ i niezawodn¹ ufnoœci¹ w powrót Tego, który ju¿
raz do nas przyszed³, «Oblubieñca», który swoj¹ krwi¹ przypieczêtowa³ zawarte
z ludzkoœci¹ wieczne przymierze. Jest to nadzieja, która pobudza do czujnoœci, cnoty
wyró¿niaj¹cej ten szczególny okres liturgiczny. Do czujnoœci w modlitwie, o¿ywianej
pe³nym mi³oœci oczekiwaniem; czujnoœci wyra¿aj¹cej siê w dynamice konkretnej
mi³oœci, której towarzyszy œwiadomoœæ, ¿e Królestwo Bo¿e przybli¿a siê tam, gdzie
ludzie ucz¹ siê ¿yæ jak bracia.”
Jan Pawe³ II, 2 XII 2001 r. — Rozwa¿anie przed modlitw¹ «Anio³ Pañski»
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ADWENTOWY RACHUNEK SUMIENIA
Poni¿szy rachunek sumienia mo¿e nam pomóc w przygotowaniu siê do spowiedzi
w tegorocznym Adwencie. Zastanawiaj¹c siê nad kolejnymi pytaniami, proœ
Ducha Œwiêtego, aby pokaza³ ci to wszystko, co pragnie obj¹æ swoim
przebaczeniem i uzdrowieniem. Proœ Go o pragnienie odwrócenia siê od grzechu,
abyœ móg³ pe³niej doœwiadczyæ, ¿e Jezus jest z tob¹.
Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twego
z ca³ego swego serca
z ca³ej duszy swojej,
ze wszystkich si³…
• Czy Bóg zajmuje pierwsze miejsce w moim ¿yciu?
• Czy w niedzielê i œwiêta oddajê czeœæ Bogu poprzez uczestnictwo we Mszy
Œwiêtej i szczególn¹ pamiêæ o Nim?
• Czy codziennie modlê siê, czy czytam Pismo Œwiête?
• Czy z nale¿nym poszanowaniem wymawiam imiê Bo¿e?
• Czy nie mia³em nic wspólnego z ¿adn¹ form¹ okultyzmu? Wszelkiego rodzaju
wró¿b czy horoskopów?
… a bliŸniego swego
jak siebie samego.
• Czy ¿yjê w zgodzie ze swoj¹ najbli¿sz¹ rodzin¹, krewnymi, s¹siadami,
wspó³pracownikami? Czy moje s³owa i uczynki œwiadcz¹ o tym, ¿e darzê ich
¿yczliwoœci¹ i szacunkiem?
• Czy moim postêpowaniem nie rz¹dz¹ emocje i nastroje? Czy nie pielêgnujê
w sobie gniewu, rozgoryczenia, poczucia krzywdy?
• Czy jest ktoœ, komu powinienem przebaczyæ jak¹œ krzywdê lub obrazê? Czy ja
sam nie zaszkodzi³em komuœ poprzez plotki lub oszczerstwa?
• Czy czczê swoich rodziców okazuj¹c im nale¿ny szacunek? Czy modlê siê
za nich?
• Czy nie podda³em siê po¿¹dliwym myœlom? Czy nie pope³ni³em jakichœ aktów
nieczystoœci, za które powinienem prosiæ Boga o przebaczenie?
• Czy by³em uczciwy w s³owach i uczynkach? Czy nie przyw³aszczy³em sobie
cudzej lub wspólnej w³asnoœci? Czy uczciwie prowadzê wszelkie rozliczenia
finansowe?
• Czy nie grzeszy³em przeciw swemu cia³u przez za¿ywanie narkotyków,
nadu¿ywanie alkoholu, objadanie siê?
• Czy na wzór Chrystusa troszczê siê o ubogich, nieszczêœliwych, chorych
i cierpi¹cych? Czy moja troska o nich wyra¿a siê w konkretnych czynach?
• Czy Duch Œwiêty nie wskazuje mi jakichœ innych dziedzin mojego ¿ycia,
w których potrzebujê nawrócenia, mo¿e zapomnianych, lub œwiadomie
zatajonych grzechów z przesz³oœci, bolesnych zranieñ wymagaj¹cych
uzdrowienia, szczególnych trudnoœci w prowadzeniu ¿ycia chrzeœcijañskiego?
Duchu Œwiêty,
co mam czyniæ, aby zachowaæ czujnoœæ
i przygotowaæ siê na przyjœcie Jezusa?
Proszê, poka¿ mi, co chcesz we mnie zmieniæ!
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczynamy dziœ nowy rok liturgiczny. W Koœciele w Polsce bêdziemy
go prze¿ywaæ pod has³em „Koœció³ naszym domem”. Jest to drugi rok
trzyletniego cyklu formacyjnego „Koœció³ domem i szko³¹ komunii”.
Jednoczeœnie wchodzimy w okres Adwentu. Mo¿na go podzieliæ na dwie
czêœci: najpierw kieruje nasz¹ uwagê na powtórne przyjœcie Chrystusa
na koñcu czasów, a nastêpnie przygotowuje nas do œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, podczas których czcimy pierwsze przyjœcie Chrystusa
miêdzy ludzi. Jest to wiêc czas œwiêtego i radosnego oczekiwania. Niech to
bêdzie dla nas czas religijnego skupienia, medytacji, pokuty. Modlitwy,
umartwienia, wyrzeczenia, rezygnacja z hucznych zabaw niech
pomna¿aj¹ duchowy skarb Koœcio³a i bêd¹ wyrazem naszego oczekiwania
na przyjœcie Pana.
2. Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Maryja.
00
Ku Jej czci odprawiana jest Msza Roratnia codziennie o godz. 7
3. W tym tygodniu przypadaj¹: pierwszy czwartek miesi¹ca – dzieñ,
w którym adorujemy Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê o powo³ania
kap³añskie i zakonne, pierwszy pi¹tek – szczególna okazja do pojednania
siê z Bogiem, i pierwsza sobota miesi¹ca – dzieñ poœwiêcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Wasz Proboszcz
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