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Proœmy Ducha Œwiêtego o moc od odrzucenie 
wszelkich z³udzeñ i k³amstw. W ka¿dej sytuacji 
trzymajmy siê nadziei. Jezus naprawdê sta³ siê 
cz³owiekiem i ¿y³ pomiêdzy nami. Naprawdê odda³ z 
nas swoje ¿ycie. I naprawdê przyjdzie powtórnie, aby 
zabraæ nas na wieki do swego domu.

     ks. Dariusz

Rozpoczynamy Adwent. Koœció³ w Katechizmie Koœcio³a 
Katolickiego wyra¿a pragnienie, abyœmy „uczestnicz¹c w d³ugim 
przygotowaniu pierwszego przyjœcia Zbawiciela” i widz¹c w Nim 
wype³nienie Bo¿ych obietnic, odnowili w sobie „gor¹ce pragnienie Jego 
drugiego przyjœcia”(KKK,524).

Wszystko to sprowadza siê do prostego rozumowania – kiedyœ 
w odleg³ej przesz³oœci, Bóg obieca³ zes³aæ Mesjasza i kiedy nadszed³ 
w³aœciwy moment, dotrzyma³ z³o¿onej obietnicy. Ten sam Bóg obieca³ nam 
równie¿, ¿e Jezus przyjdzie ponownie, by wprowadziæ nas do swego 
wiecznego Królestwa. Mo¿emy wiêc byæ pewni, ¿e i tym razem - we 
w³aœciwym czasie – dotrzyma danego nam s³owa.

Jezus z³o¿y³ nam tê obietnice dwa tysi¹ce lat temu, a do jej wype³nienia 
mog¹ up³yn¹æ kolejne dwa tysi¹ce lat. Niezale¿nie jak d³ugo – a mo¿e 
krótko – przyjdzie nam jeszcze czekaæ, wiemy na pewno, ¿e to siê stanie. 
Wyczekujmy wiêc Go z cierpliwoœci¹ i radosn¹ nadziej¹, pamiêtaj¹c, 
¿e Bóg da³ nam wiele obietnic przeznaczonych na ten w³aœnie czas 
oczekiwania – obietnic, które codziennie wype³nia w ¿yciu wierz¹cych. 
Obieca³ nas karmiæ swoim Cia³em i Krwi¹. Obieca³ byæ z nami zawsze – 
a¿ do skoñczenia œwiata. Obieca³ zaspokoiæ ka¿d¹ nasz¹ potrzebê.

Marana tha 
– PrzyjdŸ Panie Jezu!
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ADWENTOWA TÊSKNOTA

Œw. Augustyn mówi, ¿e nasze ¿ycie jest æwiczeniem siê 
w têsknocie. Warto przywo³aæ te s³owa na pocz¹tku 
Adwentu, bo przecie¿ ma to byæ czas naszego oczekiwania. 
Têsknota rodzi siê z braku czegoœ lub kogoœ wa¿nego. 
Nie têskni siê za byle czym, ani za cz³owiekiem, z którym 
rozmawia³o siê przypadkiem w autobusie. 

Ewangelia wg Œw. £ukasza (21,25-28.34-36) 

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Bêd¹ znaki na s³oñcu, ksiê¿ycu 
i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego 
nawa³nicy. Ludzie mdleæ bêd¹ ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeñ zagra¿aj¹cych 
ziemi. Albowiem moce niebios zostan¹ wstrz¹œniête. Wtedy ujrz¹ Syna 
Cz³owieczego, nadchodz¹cego w ob³oku z wielk¹ moc¹ i chwa³¹. A gdy siê to dziaæ 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieœcie g³owy, poniewa¿ zbli¿a siê wasze 
odkupienie. Uwa¿ajcie na siebie, aby wasze serca nie by³y ociê¿a³e wskutek 
ob¿arstwa, pijañstwa i trosk doczesnych, ¿eby ten dzieñ nie przypad³ na was 
znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkaj¹ 
na ca³ej ziemi. Czuwajcie wiêc i módlcie siê w ka¿dym czasie, abyœcie mogli 
unikn¹æ tego wszystkiego, co ma nast¹piæ, i stan¹æ przed Synem Cz³owieczym.

W Ewangelii dnia dzisiejszego czytamy o zjawiskach poprzedzaj¹cych powtórne 
przyjœcie Chrystusa, którymi maj¹ byæ tajemnicze znaki we wszechœwiecie. Mog¹ one 
budziæ nasz niepokój. I nic dziwnego, bo przecie¿ ludzkoœæ doœwiadcza³a w swoich 
dziejach, i wci¹¿ doœwiadcza, bezmiaru cierpienia stanowi¹cego Ÿród³o lêku. 
Czy jednak mamy obawiaæ siê spotkania z Chrystusem? Przecie¿ ka¿dej niedzieli, 
wyznaj¹c wiarê, zgodnie wypowiadamy s³owa: „oczekujemy Twego przyjœcia 
w chwale”. Inaczej mówi¹c, przywo³ujemy to, o czym opowiada dzisiejsza Ewangelia. 
W jakim rodzaju têsknoty mamy siê zatem æwiczyæ? W têsknocie pe³nej lêku przed 
potêg¹ Boga, który przyjdzie s¹dziæ ten œwiat, czy te¿ w takiej, która wyrasta z mi³oœci 
i pragnienia spotkania z Kimœ d³ugo wyczekiwanym, Kogo poznawaliœmy przez ca³e 
¿ycie, wi¹¿¹c je z Nim na dobre i z³e? OdpowiedŸ jest doœæ prosta,  jeœli pamiêtamy, 
¿e Bóg jest mi³oœci¹. 

Warto dodaæ, ¿e ów koniec œwiata, o którym mówi Ewangelia, to nie bolesny kres, 
smutny fina³ i czas rozliczeñ, ale przejœcie do rzeczywistoœci, o której Pismo Œwiête 
mówi, ¿e „ani oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a³o 
poj¹æ, jak wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹” (1Kor 2, 9). 

        (Przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   * 
Bóg zapewnia nas o istnieniu œwiata, który jest wolny od œmierci i cierpienia i dlatego w modlitwie OJCZE 

NASZ z determinacj¹ mówiê: PRZYJD� KRÓLESTWO TWOJE. Paruzja nie objawi siê oczywiœcie w chwili mojej 
œmierci. Moja œmieræ mo¿e byæ s¹dem szczegó³owym tylko zwi¹zanym z moj¹ osob¹, a paruzja zbiega siê 
z s¹dem ostatecznym dotycz¹cym ca³ego œwiata. Mo¿e s³owo S¥D nas niepokoi, ale ci, którzy w tym œwiecie ¿yj¹ 
w komunii z Jezusem, nie musz¹ siê baæ Jego przyjœcia, mog¹ co najwy¿ej lêkaæ siê jeszcze boleœnie rani¹cej 
zdolnoœci tego œwiata i obawiaæ siê utraciæ ³askê uœwiêcaj¹c¹, czyli gwarancji utrzymuj¹cej w cz³owieku ¿ycie 
zmartwychwsta³ego Jezusa, który nam siê daje w sakramentach, a przeœwietnie w Eucharystii. Nie mogê siê baæ 
przyjœcia Jezusa, bo jest czymœ nieracjonalnym baæ siê nadejœcia oryginalnego szczêœcia, które mnie wreszcie 
pozbawi mo¿liwoœci cierpienia. A paruzja nie nadchodzi wraz ze œmierci¹ moj¹, poniewa¿ nie jestem ca³¹ 
ludzkoœci¹. Gdy umieram ja, to wcale nie oznacza, ¿e umieraj¹ wszyscy ludzie jak pisze Martelet. Z kolei, 
umieraj¹c, nie dostêpujê jeszcze pe³ni zmartwychwstania, choæ ju¿ ¿yjê w Zmartwychwsta³ym, poniewa¿ ten 
Zmartwychwsta³y jeszcze nie przeobrazi³ ca³ego œwiata, który nadal jest kaleczony œmierci¹ a przesuniêcie 
ca³kowitego przeobra¿enia œwiata jest spowodowane mi³osierdziem poniewa¿ jeszcze wielu Szaw³ów czeka 
na swój Damaszek.            o. Augustyn Pelanowski
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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
Kim jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest Duchem nieskoñczonym, który stworzy³ 

niebo i ziemiê. Pan Bóg ma doskona³y rozum i wolê, lecz 
nie ma cia³a. Pan Bóg jest wieczny, wszêdzie obecny, 
wszechmog¹cy, sprawiedliwy i mi³osierny.

Pan Bóg jest Duchem, dlatego Go nie widzimy. Bardzo wielu rzeczy nie potrafimy 
zobaczyæ, a jednak one s¹. Na przyk³ad nasze myœli albo fale radiowe. Bóg jest jeden 
w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Bo¿y i Duch Œwiêty. Jednego Boga w trzech Osobach 
nazywamy Trójc¹ Najœwiêtsz¹.

Oddajemy czeœæ Bogu, kiedy czynimy znak krzy¿a i odmawiamy modlitwê: Chwa³a 
Ojcu i Synowi i Duchowi Œwiêtemu, jak by³a na pocz¹tku, teraz i zawsze i na wieki 
wieków. 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 powo³aniu wiernych (kap³añstwo 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 mo¿na przyj¹æ tylko raz w ¿yciu? 
S¹ to sakramenty: chrztu œwiêtego, bierzmowania i kap³añstwa.

*   *   *   *   *
W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJ¥  NAM:
• w poniedzia³ek, 3 grudnia – œwiêty Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uwa¿any 
za jednego z najwiêkszych misjonarzy w dziejach Koœcio³a (wspomnienie obowi¹zkowe);
• we wtorek, 4 grudnia – œwiêta Barbara, dziewica i mêczennica z prze³omu III i IV wieku, 
szczególna patronka górników i hutników (wspomnienie dowolne); oraz œwiêty Jan Damasceñski 
(ok. 650-750), prezbiter i doktor Koœcio³a, szczególnie czczony w Koœciele Wschodnim 
(wspomnienie dowolne);
• w czwartek, 6 grudnia – œwiêty Miko³aj, biskup ¿yj¹cy na prze³omie III i IV wieku, który podbi³ serca 
wiernych w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwoœci¹ duszpastersk¹, ale tak¿e trosk¹ o ich sprawy 
materialne (wspomnienie dowolne);
• w pi¹tek, 7 grudnia – œwiêty Ambro¿y, biskup Mediolanu, ¿yj¹cy w IV wieku, gorliwy duszpasterz
i uczony teolog, wielki Doktora Koœcio³a (wspomnienie obowi¹zkowe).
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , ;     

Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00niedzielê po mszy œw. 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 RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. .
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. 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   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00 00 0018 w dni powszednie: 7 , 18

0017

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

00

00

00 00

*   *   *   *   *
1. Dzisiejsz¹ niedziel¹ rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Up³ynie on pod has³em: „Byæ sol¹ 
ziemi”. Program tego roku wpisuje siê w og³oszony przez papie¿a Benedykta XVI, Rok Wiary. Bêdziemy starali 
siê rozbudziæ naszego ducha apostolskiego, aby odwa¿nie przemieniaæ œwiat zgodnie z zamys³em Bo¿ym i s³u¿yæ 
braciom. To nasze wielkie zadanie!
2. Jednoczeœnie pierwszymi nieszporami dzisiejszej niedzieli weszliœmy w Adwent, czas radosnego oczekiwania 
na przyjœcie Pana. Dobrze wykorzystajmy go dla odnowienia i umocnienia wiêzi z Bogiem i bliŸnimi. 
Ze szczególn¹ uwag¹ wpatrujmy siê w Maryjê, która jest najpiêkniejszym wzorem adwentowego oczekiwania 
na przyjœcie Odkupiciela. Starajmy siê naœladowaæ Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.
3. Przepisy liturgiczne pozwalaj¹, aby w dni powszednie Adwentu odprawiaæ jedn¹ Mszê wotywn¹ 
o Najœwiêtszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. Do licznego udzia³u w tej Mszy, odprawianej w naszym koœciele 
codziennie o godz. 7  zapraszamy dzieci (z lampionami), m³odzie¿ i doros³ych. Niech te¿ nie zabraknie 
podejmowanych dobrowolnie umartwieñ, zw³aszcza powstrzymania siê od hucznych zabaw. Pamiêtajmy 
o wsparciu potrzebuj¹cych, choæby przez zakup œwiec Caritas, które s¹ ju¿ do nabycia w naszym koœciele.
4. W poniedzia³ek, 3 grudnia, obchodzimy Dzieñ Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. W modlitwach pamiêtajmy 
o misjonarzach duchownych i œwieckich, proœmy o liczne powo³ania misyjne. Szczególnie w trwaj¹cym Roku 
Wiary ka¿dy z nas jest zobowi¹zany do wype³nienia nakazu Chrystusa: „IdŸcie na ca³y œwiat i nauczajcie 
wszystkie narody…”.
5. We wtorek, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Œwiêtej 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. 6 grudnia przypada liturgiczne wspomnienie Œwiêtego Miko³aja, biskupa. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy 
prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie Œwiêtego Miko³aja usposobi nas tak¿e 
do szerokiego otwarcia oczu i serca na te dzieci, o których bliscy zapomnieli albo siê ich wyparli. Ale niech oprócz 
wielu podarunków nie zabraknie tak¿e daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego 
wspania³ego Œwiêtego Biskupa.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ œwiêta pierwszopi¹tkowa 
od godz. 17 . Na progu Adwentu serdecznie zachêcam do skorzystania z sakramentu pokuty.
8. W sobotê, 8 grudnia, przypada uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Tego dnia 
pochylimy siê nad tajemnic¹ wiary, która mówi, ¿e Pan Bóg, wybieraj¹c Maryjê na Matkê swego Syna, zachowa³ 
J¹ od grzechu pierworodnego. Msze Œwiête o godz. 7  i 18 .
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