
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić 
imię Pana. (Ps 122)                             

Uzupełnij:  1.  Albowiem jak w … przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 
wydawali   2. „i nie … się, aż przyszedł potop”.  3. „Gdyby gospodarz wiedział,                 
o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by …”.   5. „Okaż nam, Panie 
… swoją”. 6. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz …”                           
7. „Przyszedł potop i … wszystkich”. 8. „Dwóch będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi …”. 9. „Czy jesteśmy gotowi stanąć przed … Chrystusa?”. 10. Jak 
było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna … 11 „Gdyby gospodarz 
wiedział - nie … włamać się do swego domu ”. 12.  „dwie będą mleć na żarnach: 
jedna będzie … druga zostawiona” 13.  „Bądźcie gotowi, bo w …  której się nie 

domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. 

Co to znaczy nawrócić się ? 
– to znaczy nie tylko 
odwrócić się od złego, 
świata, by schować się przy 
Panu Bogu. Nawrócić się  to 
zwrócić się do Boga po to, 
aby z Nim i poprzez Niego 
odnaleźć cały świat ... 
Nawrócić się   to spojrzeć 

poprzez Chrystusa                         
na własne przyjaźnie                                    

i ziemskie miłości ... [x. J.T.]  

Pierwsi  chrześcijanie czekali 
po zmartwychwstaniu Jezusa 

na Jego powtórne przyjście. Żyli na co dzień tą nadzieją. Mamy przygotować się 
na spotkanie Jezusa. Torujmy w swoim życiu drogi, którymi mógłby do nas 
przyjść. - Programujemy sobie życie, studia, karierę, wyjazd za granicę. Bądźmy 
przygotowani na to, że Bóg może zmienić wszystko nieoczekiwanie.                 
Bądźmy gotowi nie tylko na śmierć,  koniec świata, ale jeszcze na inne 
niespodzianki w życiu … [x. J.T.].                    

Adwent każdemu katolikowi w Polsce kojarzy się on nierozłącznie ze świętami 
Bożego Narodzenia. W tej uroczystości Kościół przypomina nam wielką, radosną 
prawdę o tym, że Syn Boży, Odwieczne Słowo, przyjął ludzkie ciało i jako 
oczekiwany Mesjasz przyszedł, aby wyzwolić człowieka z niewoli grzechu                        
i ciemności śmierci. Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy w betlejemskiej 
stajni...       -   Idźmy z radością na spotkanie Pana (Ps 122)                            
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o owocne przeżycie Adwentu oraz aby głoszone 

orędzie chrześcijańskie stawało się wiarygodne także dzięki świadectwu naszego życia … 
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 Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. (Ps 85,8)  
    Mt 24,37-44                              
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie                      
z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli                
i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie 
spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie               
z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, 
druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy 
złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 
domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie,                   
Syn Człowieczy przyjdzie.                                                             
Czy jesteśmy gotowi stanąć przed obliczem Chrystusa? Stawiając to ważne pytanie, 
liturgia pierwszej niedzieli Adwentu wzywa nas do czuwania, do odrzucania uczynków 
ciemności, do zaparcia się siebie. Jednocześnie jednak daje nadzieję, że przyjście Pana 
przyniesie nam nie potępienie i karę, lecz radość, pokój i spełnienie wszystkich naszych 
tęsknot. Obyśmy uczestnicząc w tej Eucharystii zapragnęli iść z radością na spotkanie 
Pana drogą nawrócenia, ufni, że na jej końcu czeka nas szczęście, którego zapowiedzią 
jest Boże Narodzenie. [Mira Majdan, „Oremus” grudzień 2007, s. 4]

 Papież Franciszek "Aby chronić życie, trzeba je miłować, a dziś w krajach najbardziej 

rozwiniętych poważnym zagrożeniem jest utrata sensu życia. Pierwszymi ofiarami 
poczucia pustki są ludzie młodzi… [27 XI 2016, z katechezy Pl. Św Piotra].                        
Według Biblii, góra jest miejscem, gdzie Bóg się objawia i daje się poznać: „wejdź        
do mnie” - powiedział Bóg do Mojżesza (por. Wj 24, 3). Jest to góra, której szczytu nie 
da się osiągnąć silną wolą czy karierowiczostwem, ale jedynie poprzez uważne, 
cierpliwe i delikatne słuchanie Nauczyciela pośród skrzyżowań drogi. Szczyt przekształca 
się w równinę, aby obdarzyć nas nieustannie nową perspektywą wszystkiego wokół nas, 
skoncentrowaną na współczuciu Ojca. W Jezusie znajdujemy szczyt tego, co oznacza być 
człowiekiem. Wskazuje On drogę, która prowadzi nas do pełni zdolnej, by przekroczyć 
wszystkie znane obliczenia. W Nim znajdujemy nowe życie, w którym można doświadczyć 
wolności, wiedząc, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi … Jak uzdrawiający balsam 
rozbrzmiewają słowa Jezusa zachęcające nas, byśmy się nie trapili i mieli ufność. Trzy 
razy usilnie nam mówi: „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie... o jutro” (por. Mt 6, 

25.31.34). Nie oznacza to zachęty do … nieodpowiedzialności za codzienne zajęcia                    
i obowiązki. Wręcz przeciwnie, jest to wyzwanie do otwarcia naszych priorytetów na 
szerszą perspektywę sensu, a tym samym stworzenia przestrzeni do spojrzenia w tym 
samym kierunku co On: „starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość,                     
a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33). [25 XI, z Homilii w Tokyo Dome].  
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Św. Jan Paweł II  -  „Maryja jest wzorem wszystkich tych, którzy zawierzyli Bogu, 

ufni, że obietnice dane im przez Pana zostaną spełnione (por. Łk 1, 45). Przed 
śmiercią na krzyżu Chrystus powierzył swą Matkę uczniom, aby była również                      
ich Matką [15.I.1995, Anioł Pański, Manila].                                    
Stefan Kardynał Wyszyński   -  Człowiek jest powołany nie tylko                               
do podziwiania Boga, ale i do współdziałania z Nim. [z: Kromka Chleba s.88].   
            Ewangelię według Lectio Divina:                                                        
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował go 
dla ciebie Duch Święty;  – II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - ... Spotkanie ze Zbawicielem wymaga działań 

prawdziwych ... Nie chcemy przed Panem Jezusem udawać... że wszystko jest                                 
w porządku. On się na to nie da nabrać. Oczywiście, że chodzi o wysiłek w sferze ducha, 
ludzkiego serca... Trzeba nam prostować i wygładzać drogi, które prowadzą do naszych 
serc. Prostować i wygładzać dla Niego. - Jak przebiegają moje adwentowe, duchowe 
przygotowania? ...Czy się do nich przykładam, Czy się angażuję? - A może tylko udaję...? 
Adwent to przecież czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.... Radosnego, a nie 
bezmyślnego czy beztroskiego. Narzekam na stan polskich dróg, a jak wyglądają drogi 
prowadzące do mojego serca?... Przychodzący Pan pragnie mi przynieść na zbliżające się 
Święta dar nad dary, Boże zbawienie... A jaki ja prezent szykuję dla Jezusa ? - . ... Moje 
zadanie to codziennie zwyciężać dla Jezusa i z Jezusem. ... Mam rozpoznawać                            
Go w wielkiej pokorze i cichości w Eucharystii, drugim człowieku, w znakach mojej 
codzienności... - trwając na modlitwie... Mam pamiętać, że moja doczesność, to nie cel, 
ale droga do wieczności.                                          
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                        

o przeżyciach,  które rodzi   w tobie słowo Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:  
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: „Pójdziemy do domu Pana”.                                                      
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia: Już stoją nasze stopy w twoich 
bramach, Jeruzalem. (Ps 122}.   KALENDARIUM:                                 
03. XII. – wt. – Wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezbitera-  (1506-1552); Apostołował 

w Indiach i jako pierwszy w Japonii. Przynaglany troską o zbawienie dusz, wyruszył w 
stronę Chin. Zmarł w drodze... Jest współzałożycielem zakonu jezuitów i głównym 
patronem misji. [x M.  Kozak MIC, "Oremus" XII  2011, s. 34];                                                    

04. XII. – śr. – Wsp. św. Barbary, dziewicy i męczennicy -  II w. Była córką bogatego 

poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii. Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam 
zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem                                
i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub 
czystości. Ojciec uwięził ją w wieży - poniosła męczeńską śmierć w obronie swej wiary.                             
06. XII. – pt. – Wsp. św. św. Mikołaja, biskupa-  (ok. 270- 352);-  Był jedynym dzieckiem, 

uproszonym gorącymi modłami. Wyróżniał się pobożnością, wrażliwością na niedolę.                   
Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi.                      
Był uwięziony - uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313.                                                             
07. XII. – sb. – Wsp. św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła-  (340-397); 

nazywany był perłą, która błyszczy na palcu Boga. Urodził się w Trewirze, był synem 
rzymskiego arystokraty. Otrzymał bardzo gruntowne wykształcenie i rozpoczął karierę                       
w administracji państwowej. Biskupem Mediolanu został wybrany przez aklamację ludu…. 
Był przyjacielem i doradcą cesarzy, a zarazem obrońcą i opiekunem ludu. [x M.  Kozak MIC, 
"Oremus" XII  2011, s. 53];  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                
            I Niedziela Adwentu                

     01  XII 2019  

1.  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy rok liturgiczny po hasłem: „Wielka Tajemnica wiary”. 
Będziemy skupiać się nad wielkością i Tajemnicą Eucharystii.                                                   
2.  Dziś, jak w każdą I niedzielę m-ca, po sumie wystawienie N. Sakr. do publicznej adoracji.                                    
O g. 15.00 Koronka do Mił. Bożego. Adorację zakończy wspólne nabożeństwo adoracyjne o g. 17.15. 
Zachęcamy do chwili osobistej adoracji.                                                                                           
3. Rozpoczynamy okres Adwentu – bezpośrednie przygotowanie do Świąt Narodzenia 
Pańskiego. Pomogą nam w tym sprawowane w dni powsz. Adwentu Msze święte ku czci NMP – 
zwane „Roratami”. Roraty będą o g. 6.30 od poniedziałku do soboty. We wtorki i piątki  młodzież                        
z naszej Szk. Katolickiej będzie również uczestniczyć  w roratach - po Mszy roratniej zapraszamy 
dzieci i młodzież na wspólne śniadanie w naszej szkole. W tym roku podczas mszy św. „roratnich” 
będziemy przybliżać sobie postać Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, 
przygotowując się duchowo do Jego beatyfikacji. Z całego serca zachęcamy do uczestnictwa!                              
4.  Jutro I poniedziałek m-ca. O g. 7.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych.                         
5.  Od  jutra  rozpoczynamy  doroczną  wizytację  duszpasterską, tzw. „kolędę”.  Udamy  się  z wizytą 

od poniedziałku do piątku  od  16.30 do 21.00 . Kolęda w tym tygodniu:                                                        
w poniedziałek 2.12. – ul. Korczaka 3, Laskowa  4;   we wtorek 3.12. – ul. Laskowa 3, 
Szarych Szeregów 4, 4A i 8;  w środę 4.12. – ul. Szymańskiego 1 i 2;                                                        
w czwartek 5.12. – ul. Kasprzaka 5 i 9; w piątek 6.12. – ul. Kasprzaka 7 i 13/15. Natomiast                              
w następnym tygodniu  w poniedziałek, 9.12 –  ul.  Zegadłowicza 4 i Brylowska 2,4 i 8A.                         
Przypominamy o przygotowaniu krzyża, wody święconej, Pisma św., a dzieci i młodzież niech 
wyłożą swoje zeszyty od religii. Tradycyjnie prosimy uprzejmie naszych Parafian z w/ w bloków,                     
obecnych na Mszy św., o pomoc przy rozwieszeniu zawiadomień  o kolędzie na swoich blokach. 
Zawiadomienia są do odbioru w zakrystii. Serdeczne „Bóg zapłać” za okazaną pomoc! Informujemy, 
że na prośbę Parafian na soboty można zgłaszać rodziny, które będą chciały przyjąć kapłana, a nie 
mogą w wyzn. czasie. Sobotnie wizyty będą w godz. 12:00 – 16:00. Zgł. w zakrystii lub w kanc.                     
6.  W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota m-ca. W czwartek tradycyjnie o g. 15.00 
rozpoczęcie adoracji Najśw. Sakramentu Koronką do Miłosierdzia Bożego. Adoracja w intencji 
kapłanów i Kościoła Św. potrwa do Mszy św. wieczornej.  W piątek Msze św. o Sercu P. Jezusa  
o 7.30, 17.00 dla dzieci i 18.00. Spowiedź św. rano od 6.30 i popołudniu od 16.30.                                                                                                                          
W sobotę Msza św. o Niepok. Sercu Maryi o 7.30, a różaniec fatimski o 17.15      
7.   Od jutra, aż do zakończenia kolędy, za wyjątkiem I piątków m-ca i uroczystości,  spowiedź  
wieczorem będzie możliwa jedynie 15 minut przed  Mszą św.                                                             
8.  Można nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki są do nabycia po każdej Mszy św. 
u naszej Siostry pod chórem, a w tygodniu  w zakrystii lub w kancelarii par. Ofiary składane przy 
nabywaniu opłatków przezn. są na b. potrzeby kościoła i Parafii.                                                                                 
9.    Także pod chórem można nabywać świece „Caritas” rozprowadzane w ramach  Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece są w cenie 6 i 14 zł. Mamy nadzieję, że świec wystarczy, aby 
zapłonęły one  na każdym wigilijnym stole naszej parafii. Od jutra przy ołtarzu św. Antoniego będzie 
wystawiony kosz na dary serca dla ubogich i potrzebujących na paczki świąteczne. Podzielmy się                        
z uboższymi od nas! Bardzo prosimy tylko o produkty żywnościowe, natomiast jeśli ktoś ma jakieś 
ubrania, nie możemy ich przyjmować  ze względu na przepisy sanitarne – odzież wszelkiego typu 
przyjmuje schronisko dla mężczyzn „Przystań” przy ul. Wolskiej (koło Cm. Wolskiego) lub na ul. 
Żytniej 3/9.  „Bóg zapłać” za wszelkie odruchy serca!                                                        
10.  W sobotę o godz. 11:00 zbiórka ministrantów i kandydatów z Opiekunem Ks. Pawłem.                                        
11. W nast.ndz. przed kościołem będzie zbiórka ofiar do puszki na Pomoc Kościołowi                                 
na Wschodzie, jak w każdą II ndz. Adwentu, połączona ze zbiórką na cele Caritas naszej parafii.                                 
12. Dziękujemy za pozytywny odzew w sprawie strojenia i naprawy naszych organów. Oprócz kwoty 
zebranej po koncercie z okazji Św. Cecylii zgłosiły się jeszcze osoby i złożyły dodatkowe ofiary. 
Łącznie zebrano prawie 2.000 zł., za które składamy staropolskie „Bóg zapłać!”. Strojenie                            
i naprawa odbędą się w dniach 10-12 grudnia.   


